
AM\933726LV.doc PE510.481v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

2012/0288(COD)

8.5.2013

GROZĪJUMI Nr.
38 - 294

Atzinuma projekts
Alejo Vidal-Quadras
(PE508.012v01-00)

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

Direktīvas priekšlikums
(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))



PE510.481v01-00 2/178 AM\933726LV.doc

LV

AM_Com_LegOpinion



AM\933726LV.doc 3/178 PE510.481v01-00

LV

Grozījums Nr. 38
Laurence J.A.J. Stassen

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. nl

Grozījums Nr. 39
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu un 
ar ko groza un sekojoši atceļ 
Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK9

3. panta 4. punkts paredz: dalībvalstis 
nodrošina, ka no atjaunojamajiem 
energoresursiem saražotas enerģijas 
īpatsvars visā transportā 2020. gadā ir 
vismaz 10 % no enerģijas galapatēriņa. 
Biodegvielu piejaukšana ir viena no 
metodēm, ko dalībvalstis var izmantot šī 

(1) Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu un 
ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 
2001/77/EK un 2003/30/EK 3. panta 
4. punkts paredz: dalībvalstis nodrošina, ka 
no atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotas enerģijas īpatsvars visā transportā 
2020. gadā ir vismaz 10 % no enerģijas 
galapatēriņa. Būtiski svarīga ir 
nepieciešamība samazināt enerģijas 
patēriņu transporta nozarē, jo paredzams, 
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mērķa izpildei, un paredzams, ka minētā 
metode arī dos vislielāko ieguldījumu.

ka obligāto procentuālo mērķi attiecībā uz 
enerģiju no atjaunojamajiem 
energoresursiem būs grūti stabili sasniegt, 
ja arī turpmāk pieaugs vispārējais 
pieprasījums pēc enerģijas transporta 
jomā. No atjaunojamajiem 
energoresursiem saražotās 
elektroenerģijas izmantošana, lai 
piejauktu biodegvielu ar nulles un zemu 
ILUC rādītāju, ir citas metodes, kā 
dalībvalstis var sasniegt šo mērķi.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešamība mazināt kopējo patēriņu un palielināt energoefektivitāti transporta nozarē, 
lai panāktu 10 % mērķi attiecībā uz transportu, jau ir uzsvērta esošajā Direktīvā par 
atjaunojamiem energoresursiem. Šis grozījums ierosināts, lai to uzsvērtu vēlreiz, un tas 
palielina no atjaunojamajiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas un moderno 
biodegvielu attīstības nozīmi, lai Savienība un dalībvalstis šo mērķi transporta nozarē 
sasniegtu ilgtspējīgā veidā.

Grozījums Nr. 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu un 
ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 
2001/77/EK un 2003/30/EK9 3. panta 
4. punkts paredz: dalībvalstis nodrošina, ka 
no atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotas enerģijas īpatsvars visā transportā 
2020. gadā ir vismaz 10 % no enerģijas 
galapatēriņa. Biodegvielu piejaukšana ir 
viena no metodēm, ko dalībvalstis var 
izmantot šī mērķa izpildei, un paredzams, 
ka minētā metode arī dos vislielāko 
ieguldījumu.

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

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 41
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ņemot vērā Savienības mērķus turpināt 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
ievērojamo autotransporta degvielu 
īpatsvaru šajās emisijās, 7.a panta 2. punkts 
Direktīvā 98/70/EK, kas attiecas uz 
benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko 
groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK, 
paredz degvielas piegādātājiem pienākumu 
līdz 2020. gada 31. decembrim par vismaz 
6 % samazināt aprites cikla siltumnīcefekta 
gāzu emisijas uz vienu enerģijas vienību 
(„siltumnīcefekta gāzu intensitāte”), ko 
rada degviela, kuru Savienībā izmanto 
autotransportā, visurgājējā tehnikā, 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
traktoros vai atpūtas kuģos, kad tie nav 
jūrā. Biodegvielu piejaukšana ir viena no 
metodēm, kā fosilās degvielas piegādātāji 
var samazināt piegādāto fosilo degvielu 
siltumnīcefekta gāzu intensitāti.

(2) Ņemot vērā Savienības mērķus turpināt 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
ievērojamo autotransporta degvielu 
īpatsvaru šajās emisijās, 7.a panta 2. punkts 
Direktīvā 98/70/EK, kas attiecas uz 
benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko 
groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK, 
paredz degvielas piegādātājiem pienākumu 
līdz 2020. gada 31. decembrim par vismaz 
6 % samazināt aprites cikla siltumnīcefekta 
gāzu emisijas uz vienu enerģijas vienību 
(„siltumnīcefekta gāzu intensitāte”), ko 
rada degviela, kuru Savienībā izmanto 
autotransportā, visurgājējā tehnikā, 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
traktoros vai atpūtas kuģos, kad tie nav 
jūrā. Biodegvielu ar nulles vai zemām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un citu 
degvielu, kas iegūtas no nenovēršamajām 
dūmgāzēm, piejaukšana ir viena no 
metodēm, kā fosilās degvielas piegādātāji 
var samazināt piegādāto fosilo degvielu 
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siltumnīcefekta gāzu intensitāti. Lai 
garantētu ar šādām modernām transporta 
degvielām saistīto ieguldījumu drošību, 
piegādātājiem būtu jānodrošina, ka 
pareizi tiek noteikta visu degvielu netiešā 
ietekme un ka tiek ņemti vērā visi būtiskie 
emisiju, tostarp biodegvielu netiešo 
emisiju, avoti.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Laurence J.A.J. Stassen

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.

svītrots

Or. nl
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Grozījums Nr. 43
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Ja veic salīdzinājumu visā augu dzīves 
ciklā, cukuru saturošiem augiem un cieti 
saturošiem augiem ir daudz zemākas 
emisijas vērtības nekā eļļas augiem. Lai 
pēc iespējas efektīvāk nodrošinātu 
ieguvumus videi, uzmanība jāpievērš 
biodegvielu ierobežošanai un ražošanai, 
kurai ir visnegatīvākā ietekme. Tāpēc ir 
svarīgi vispirms veikt pasākumus pret 
netiešām zemes izmantojuma izmaiņām 
saistībā ar eļļas augiem.

Or. sv

Grozījums Nr. 44
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner
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Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 45
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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 

(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 
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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.

atvēlot iepriekš lauksaimniecībā 
neizmantotu zemi citā vietā. Pēdējais 
minētais piemērs ir netieša zemes 
izmantojuma izmaiņa, un gadījumos, kad 
tiek izmantota zeme ar lielu oglekļa krāju, 
var rasties ievērojamas siltumnīcefekta 
gāzu emisijas. Tāpēc Direktīvās 98/70/EK 
un 2009/28/EK būtu jāietver noteikumi par 
netiešām zemes izmantojuma izmaiņām, 
ņemot vērā to, ka patlaban biodegvielas 
galvenokārt ražo no kultūraugiem esošajā 
mežsaimniecībā vai lauksaimniecībā 
izmantojamajā zemē.

Or. fr

Grozījums Nr. 46
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai mazinātu transporta degvielu 
oglekļa emisijas, ASV federālā līmenī, kā 
arī Kalifornija jau ir apstiprinājušas 
standartus, kas attiecas uz zema oglekļa 
līmeņa degvielām, proti, ASV federālo 
atjaunojamās degvielas standartu (US-
RFS2) un Kalifornijas zema oglekļa 
līmeņa degvielas standartu (CA-LCFS). 
Abos standartos ir iekļautas netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu emisijas. Tādēļ 
sagaidāms, ka, piemērojot gan US-RFS2, 
gan arī CA-LCFS, programmu 
īstenošanas sākumposmā dominēs 
metanola ieguve no cieti saturošiem 
augiem un moderno biodegvielu daļa 
palielināsies vēlāk. Arī tādas degvielas kā 
sašķidrinātā naftas gāze (LPG), 
dabasgāze un ūdeņradis, kā arī no fosilās 
degvielas iegūtā elektroenerģija 
salīdzinājumā ar dīzeļdegvielu un benzīnu 
nodrošina iespēju samazināt 
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siltumnīcefekta gāzu emisijas un tādējādi 
var veicināt Kalifornijas LCFS un ES 
Degvielas kvalitātes direktīvā (DKD) 
paredzēto mērķu sasniegšanu. Tāpat kā 
Kalifornijā, ir izveidotas ekspertu darba 
grupas, tostarp ar ieinteresēto personu 
līdzdalību, lai, pamatojoties uz 
jaunākajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, pārskatītu ILUC faktorus, 
un publicētu pārskatītās vērtības, kuras 
turpmāk izmantos atbilstības 
nodrošināšanai.

Or. en

Pamatojums

ILUC faktoru uzskaite ir vispāratzīts process dažās valstīs vai pasaules galvenajos 
ekonomiskajos reģionos, piemēram, Kalifornijā.

Grozījums Nr. 47
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 48
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 49
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Turklāt jāatceras, ka biodegvielas 
ražošana no laukaugiem ES palīdz 
samazināt augu olbaltumvielu trūkumu 
ES.

Or. nl

Grozījums Nr. 50
Angelika Niebler

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 

svītrots
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zemes izmantojuma izmaņu emisijām, var 
lēst, ka ar netiešām zemes izmantojuma 
izmaiņām saistītās emisijas ir ievērojamas 
un var atsvērt atsevišķu biodegvielu 
radītos siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumus vai to daļu. Cēlonis —
paredzams, ka gandrīz visa 2020. gadā 
saražotā biodegviela nāks no 
kultūraugiem, ko audzē zemē, kuru varētu 
izmantot pārtikas un barības tirgus 
pieprasījuma apmierināšanai. Lai 
samazinātu emisijas, jānošķir kultūraugu 
grupas: eļļas augi, labība, cukuru saturoši 
augi un citi cieti saturoši augi.

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 51
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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samazinātu emisijas, jānošķir kultūraugu 
grupas: eļļas augi, labība, cukuru saturoši 
augi un citi cieti saturoši augi.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajām 
prognozēm par pieprasījumu pēc 
biodegvielām un aprēķiniem par dažādu 
biodegvielu izejvielu izraisītu netiešu 
zemes izmantojuma izmaņu 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 — no sauszemes 
avotiem iegūtās biodegvielas ir saņēmušas 
lielu publisko atbalstu (EUR 10 miljardi
gadā), un tādēļ paredzams, ka gandrīz visa 
2020. gadā saražotā biodegviela nāks no 
kultūraugiem, ko audzē zemē, kuru varētu 
izmantot pārtikas un barības tirgus 
pieprasījuma apmierināšanai. Tādēļ jāņem 
vērā netiešās zemes izmantojuma 
izmaiņas, lai nodrošinātu, ka Savienības 
politikas mērķi attiecībā uz atjaunojamo 
enerģiju un siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu netiek apšaubīti šo 
potenciālo emisiju avotu dēļ. Lai 
samazinātu netiešās zemes izmantojuma 
izmaiņas, jānošķir kultūraugu grupas: eļļas 
augi, labība, cukuru saturoši augi un citi 
cieti saturoši augi.

Or. en
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Grozījums Nr. 53
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajām 
prognozēm par pieprasījumu pēc 
biodegvielām un aprēķiniem par dažādu 
biodegvielu izejvielu izraisītu netiešu 
zemes izmantojuma izmaņu emisijām, 
pastāv risks, ka ar netiešām zemes 
izmantojuma izmaiņām saistītās emisijas 
var būt ievērojamas un tādēļ var atsvērt 
atsevišķu biodegvielu radītos 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumus 
vai to daļu. Cēlonis — paredzams, ka 
gandrīz visa 2020. gadā saražotā 
biodegviela nāks no kultūraugiem, ko 
audzē zemē, kuru varētu izmantot pārtikas 
un barības tirgus pieprasījuma 
apmierināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajām 
prognozēm par pieprasījumu pēc 
biodegvielām un aprēķiniem par dažādu 
biodegvielu izejvielu izraisītu netiešu 
zemes izmantojuma izmaņu emisijām, var 
lēst, ka ar netiešām zemes izmantojuma 
izmaiņām saistītās emisijas ir ievērojamas 
un var atsvērt atsevišķu biodegvielu 
radītos siltumnīcefekta gāzu emisiju 

(5) Pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajām 
prognozēm par pieprasījumu pēc 
biodegvielām un aprēķiniem par dažādu 
biodegvielu izejvielu izraisītu netiešu 
zemes izmantojuma izmaņu emisijām, 
pastāv risks, ka ar netiešām zemes 
izmantojuma izmaiņām saistītās emisijas 
var būt ievērojamas. Lai samazinātu 
emisijas, jānošķir kultūraugu grupas, kā arī 
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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.

attiecīgi jādiferencē pa reģioniem. 

Or. en

Pamatojums

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
that does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainties of the current indirect land-use change calculations. 
Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to calculate the 
emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results must be 
differentiated by crop and region.

Grozījums Nr. 55
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(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, 
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jānošķir kultūraugu grupas: eļļas augi, 
labība, cukuru saturoši augi un citi cieti 
saturoši augi.

jānošķir kultūraugu grupas: eļļas augi, 
labība, cukuru saturoši augi un citi cieti 
saturoši augi. Lai novērstu šo risku vidējā 
vai ilgā termiņā, vajadzētu veicināt 
pētniecību un izstrādi jaunajās moderno 
biodegvielu ražošanas nozarēs, kuras 
nekonkurē ar pārtikas kultūraugiem, 
piemēram, lignocelulozes atlikumiem, kas 
ir viena no retajām biomasām, kurai 
dalībvalstīs ir nozīmīgi krājumi.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 56
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 57
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(6) Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, transporta nozarē, visticamāk, būs 
vajadzīga šķidra atjaunojamā degviela. 
Modernas biodegvielas, piemēram, no 
atkritumiem, atliekvielām un aļģēm ražotās 
un bakteriālās bionoārdīšanās rezultātā 
iegūtās, 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, jo patlaban tās nav 
komerciāli pieejamas lielos daudzumos. 
Būtu jānodrošina turpmāka stimulēšana, 
palielinot moderno biodegvielu svērumu 
Direktīvas 2009/28/EK transporta nozarei 
paredzētajā 10 % mērķī, salīdzinot ar 
tradicionālajām biodegvielām. Pakāpeniski 
nosakot aizvien vērienīgākus obligātos 
mērķus attiecībā uz modernajām 
biodegvielām, tiks skaidri pausts atbalsts 
tām Savienības līmenī. Šai sakarā 
modernas biodegvielas ar zemu aprēķināto 
netiešo zemes izmantojumu izmaiņu 
ietekmi un lieliem kopējiem 
siltumnīcefekta gāzu ietaupījumiem būtu 
īpaši jāatbalsta atjaunojamās enerģijas 
politikas sistēmā pēc 2020. gada.

Or. en
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Grozījums Nr. 58
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(6) Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, transporta nozarē, visticamāk, būs 
vajadzīga šķidra atjaunojamā degviela. 
Modernas biodegvielas, piemēram, no 
atkritumiem un aļģēm ražotās, nodrošina 
lielus siltumnīcefekta gāzu ietaupījumus ar 
mazu netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
risku, un tās nav tieši konkurenti pārtikas 
un barības tirgum cīņā par lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi. Tāpēc jāveicina plašāka 
šādu modernu biodegvielu ražošana, jo
patlaban tās nav komerciāli pieejamas 
lielos daudzumos. Būtu jāparedz papildu 
stimuli, ieviešot obligātu mērķi attiecībā 
uz modernajām biodegvielām transporta 
nozarei paredzētajā 10 % mērķī, kas 
noteikts Direktīvā 2009/28/EK, salīdzinot 
ar tradicionālajām biodegvielām. Tomēr, 
lai novērstu traucējumus tirgū un 
nepieļautu ar moderno biodegvielu 
ražošanu saistītu krāpšanu, arī 
modernajām tāpat kā tradicionālajām 
biodegvielām būtu jāatbilst attiecīgiem 
ilgtspējības kritērijiem. Enerģētikas 
sistēmā, kuras pamatā ir atjaunojamie 
energoresursi, arī elektrotransportlīdzekļi 
var nodrošināt pārvadājumus, kas nerada 
oglekļa emisijas. Direktīvas 2009/28/EK 
3. panta 4. punkta c) apakšpunktā 
elektrotransportlīdzekļu elektroenerģijas 
patēriņš novērtēts kā 2,5 reizes lielāks. 
Būtu jāsaglabā elektrotransportlīdzekļu 
salīdzinošā priekšrocība un jānodrošina 
turpmāka stimulēšana, palielinot 
elektrotransportlīdzekļu svērumu 
Direktīvas 2009/28/EK transporta nozarei 
paredzētajā 10 % mērķī, salīdzinot ar 
tradicionālajām un modernajām
biodegvielām. Šai sakarā 
elektrotransportlīdzekļi un modernas 
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biodegvielas ar zemu aprēķināto netiešo 
zemes izmantojumu izmaiņu ietekmi un 
lieliem kopējiem siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumiem būtu īpaši jāatbalsta 
atjaunojamās enerģijas politikas sistēmā 
pēc 2020. gada.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Angelika Niebler

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.
Tradicionālas degvielas, piemēram, no 
atkritumiem ražotās, nodrošina lielus 
siltumnīcefekta gāzu ietaupījumus ar mazu 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu risku, 
un tās nav tieši konkurenti pārtikas un 
barības tirgum cīņā par lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi. Tāpēc jāveicina plašāka 
modernu biodegvielu ražošana no 
celulozes izejvielām un aļģēm, jo ar tām 
iespējams nodrošināt lielus 
siltumnīcefekta gāzu ietaupījumus un 
mazu netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
risku. Būtu jānodrošina turpmāka 
stimulēšana, nosakot 
Direktīvā 2009/28/EK modernajām 
biodegvielām transporta nozarē atsevišķu 
mērķi vismaz 2 % apmērā. Saistībā ar to
modernas biodegvielas būtu jāatbalsta 
atjaunojamās enerģijas politikas sistēmā 
pēc 2020. gada. Lai novērstu tirgus 
kropļošanu un neveicinātu krāpšanu, 
modernajām biodegvielām jāatbilst tiem 
pašiem ilgtspējības kritērijiem, kas 
noteikti citām biodegvielām.

Or. de
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 60
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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. Šai sakarā 
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 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 
dažu šādu modernu biodegvielu veidu
ražošana, jo patlaban tās nav komerciāli 
pieejamas lielos daudzumos, daļēji tāpēc, 
ka konkurē par publiskā sektora subsīdijām 
ar tradicionālajām biodegvielu 
tehnoloģijām, kuru pamatā ir pārtikas 
kultūraugi. Šai sakarā tikai modernas 
biodegvielas ar zemu aprēķināto netiešo 
zemes izmantojumu izmaiņu ietekmi un 
lieliem kopējiem siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumiem būtu jāatbalsta atjaunojamās 
enerģijas politikas sistēmā pēc 2020. gada.

Or. en
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Grozījums Nr. 61
Edit Herczog

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. Ir attaisnojami 
maksimāli izmantot atkritumus kā 
izejvielu, tāpēc ir vēlams nodrošināt 
papildu atbalstu rūpniecības izejvielām, 
kas ražotas no atkritumiem, turklāt 
jāapsver iespēja ietvert citus atkritumus 
un izmantot jaunas tehnoloģijas. Tāpēc 
jāveicina plašāka šādu modernu 
biodegvielu ražošana, ja tas ietver 
visaptverošu pārskatu par 2020. gada 
mērķu iespējamību un nerada vēl lielāku 
ES dalībvalstu atkarību no ārējiem 
enerģijas nesēju un izejvielu avotiem.

Or. hu

Grozījums Nr. 62
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 63
Maria Da Graça Carvalho

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

lielus siltumnīcefekta gāzu ietaupījumus ar 
mazu netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
risku, un tās nav tieši konkurenti pārtikas 
un barības tirgum cīņā par lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi. Tāpēc jāveicina plašāka 
šādu modernu biodegvielu ražošana, jo
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. Šai sakarā 
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. Arī modernajām 
tāpat kā tradicionālajām biodegvielām 
būtu jāpiemēro atbilstīgi ilgtspējības 
kritēriji un izsekojamības prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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 

(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 
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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.

padziļināti pētījumi un pētniecība ar 
mērķi noskaidrot plašākas šādu modernu 
biodegvielu ražošanas iespējamo labvēlīgo 
ietekmi; 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. Šai sakarā
tikai modernas biodegvielas ar zemu 
aprēķināto netiešo zemes izmantojumu 
izmaiņu ietekmi un lieliem kopējiem 
siltumnīcefekta gāzu ietaupījumiem būtu 
jāatbalsta atjaunojamās enerģijas politikas 
sistēmā pēc 2020. gada.

Or. it

Grozījums Nr. 65
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, transporta nozarē, visticamāk, būs 
vajadzīga šķidra atjaunojamā degviela. 
Modernas degvielas, piemēram, no 
atkritumiem un aļģēm ražotās, nodrošina 
lielus siltumnīcefekta gāzu ietaupījumus ar 
mazu netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
risku, un tās nav tieši konkurenti pārtikas 
un barības tirgum cīņā par lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi. Tāpēc jāveicina plašāka 
šādu modernu biodegvielu ražošana; 
patlaban tās nav komerciāli pieejamas 
lielos daudzumos, daļēji tāpēc, ka konkurē 
par publiskā sektora subsīdijām ar 
tradicionālajām biodegvielu tehnoloģijām, 

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

biodegvielu tehnoloģijām, kuru pamatā ir 
pārtikas kultūraugi. Būtu jānodrošina 
turpmāka stimulēšana, palielinot moderno 
biodegvielu svērumu Direktīvas 
2009/28/EK transporta nozarei paredzētajā 
10 % mērķī, salīdzinot ar tradicionālajām 
biodegvielām. Šajā saistībā jāierobežo līdz 
5 % to biodegvielu iekļaušana, kas iegūtas 
no lauksaimniecības pārtikas produktiem, 
kurus var ieskaitīt 10 % mērķī, kuru veido 
no atjaunojamajiem energoresursu 
avotiem iegūtā enerģija un kurš noteikts 
transporta nozarei attiecībā enerģijas uz 
galapatēriņu. Šai sakarā tikai modernas 
biodegvielas ar zemu aprēķināto netiešo 
zemes izmantojumu izmaiņu ietekmi un 
lieliem kopējiem siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumiem būtu jāatbalsta atjaunojamās 
enerģijas politikas sistēmā pēc 2020. gada. 
Šajā saistībā Eiropas politikā tiks veicināti 
visi inovatīvie veidi, kas sekmēs pāreju uz 
biodegvielu.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 66
Evžen Tošenovský

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 

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

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, jo 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. Šai sakarā 
tikai modernas biodegvielas ar zemu 
aprēķināto netiešo zemes izmantojumu 
izmaiņu ietekmi un lieliem kopējiem 
siltumnīcefekta gāzu ietaupījumiem būtu 
jāatbalsta atjaunojamās enerģijas politikas 
sistēmā pēc 2020. gada.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 

(6) Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, transporta nozarē, visticamāk, būs 
vajadzīga šķidra atjaunojamā degviela. 
Modernas biodegvielas, piemēram, no 
atkritumiem un aļģēm ražotās, nodrošina 
lielus siltumnīcefekta gāzu ietaupījumus 
un nerada netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu risku, un tās nav tieši konkurenti 
pārtikas un barības tirgum cīņā par 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Tāpēc
pēc tam, kad veikts iepriekšējs zinātnisks 
novērtējums par to labajām īpašībām un 
patieso ilgtspējību, jāveicina plašāka šādu 
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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.

modernu biodegvielu ražošana, jo 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. Šai sakarā 
atjaunojamās enerģijas politikas sistēmā 
pēc 2020. gada būtu jāatbalsta tikai 
modernas biodegvielas, kuras atbilst 
ilgtspējības kritērijiem, kuras nav 
konkurenti pārtikas ražošanai cīņā par 
zemi, ūdeni vai citiem resursiem un 
kurām nav aprēķinātās netiešo zemes 
izmantojumu izmaiņu ietekmes un ir lieli 
kopējie siltumnīcefekta gāzu ietaupījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, transporta nozarē, visticamāk, būs 
vajadzīga šķidra atjaunojamā degviela. 
Modernas degvielas, piemēram, no 
atkritumiem un aļģēm ražotās, nodrošina 
lielus siltumnīcefekta gāzu ietaupījumus ar 
mazu netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
risku, un tās nav tieši konkurenti pārtikas 
un barības tirgum cīņā par lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi. Tāpēc jāveicina plašāka 
šādu modernu biodegvielu ražošana;
patlaban tās nav komerciāli pieejamas
lielos daudzumos, daļēji tāpēc, ka konkurē 
par publiskā sektora subsīdijām ar 
tradicionālajām biodegvielu tehnoloģijām, 

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

2,5 % mērķi attiecībā uz modernajām 
biodegvielām transporta nozarē. Šai sakarā 
biodegvielas ar zemu aprēķināto netiešo 
zemes izmantojumu izmaiņu ietekmi un 
lieliem kopējiem siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumiem būtu īpaši jāatbalsta 
atjaunojamās enerģijas politikas sistēmā 
pēc 2020. gada. Tomēr, lai novērstu 
traucējumus tirgū un krāpšanas 
veicināšanu, arī modernajām tāpat kā 
citām biodegvielām būtu jāatbilst 
attiecīgiem ilgtspējības kritērijiem

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais divkāršas uzskaitīšanas instruments nav nodrošinājis gaidīto moderno 
biodegvielu ražošanas un izmantošanas pieaugumu. Nosakot obligātu 2,5 % mērķi attiecībā 
uz modernajām biodegvielām, tirgū tiks paredzēts skaidrs mērķis un stimuls izmantot 
modernās biodegvielas ar paredzētu zemu emisiju vērtību. Taču, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus ar tradicionālajām biodegvielām, kā arī lai mazinātu traucējumus 
tirgū un krāpšanu, arī modernajām biodegvielām jāatbilst ilgtspējības prasībām.

Grozījums Nr. 69
Niki Tzavela

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, transporta nozarē, visticamāk, būs 
vajadzīga šķidra atjaunojamā degviela. 
Modernas degvielas, piemēram, no 
atkritumiem un aļģēm ražotās, nodrošina 
lielus siltumnīcefekta gāzu ietaupījumus ar 
mazu netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
risku, un tās nav tieši konkurenti pārtikas 
un barības tirgum cīņā par lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi. Tāpēc jāveicina plašāka 
šādu modernu biodegvielu ražošana;
patlaban tās nav komerciāli pieejamas 
lielos daudzumos, daļēji tāpēc, ka konkurē 
par publiskā sektora subsīdijām ar 

(6) Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, transporta nozarē, visticamāk, būs 
vajadzīga šķidra atjaunojamā degviela. 
Modernas biodegvielas, piemēram, no 
atkritumiem, atliekām un aļģēm ražotās un 
bakteriālās bionoārdīšanās rezultātā 
iegūtās, 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, jo patlaban tās nav 
komerciāli pieejamas lielos daudzumos, 
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tradicionālajām biodegvielu tehnoloģijām, 
kuru pamatā ir pārtikas kultūraugi. Būtu 
jānodrošina turpmāka stimulēšana, 
palielinot moderno biodegvielu svērumu 
Direktīvas 2009/28/EK transporta nozarei 
paredzētajā 10 % mērķī, salīdzinot ar 
tradicionālajām biodegvielām. Tikai 
modernas biodegvielas ar zemu aprēķināto 
netiešo zemes izmantojumu izmaiņu 
ietekmi un lieliem kopējiem 
siltumnīcefekta gāzu ietaupījumiem būtu 
jāatbalsta atjaunojamās enerģijas politikas 
sistēmā pēc 2020. gada.

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. Šai sakarā 
tikai modernas biodegvielas ar zemu 
aprēķināto netiešo zemes izmantojumu 
izmaiņu ietekmi un lieliem kopējiem 
siltumnīcefekta gāzu ietaupījumiem būtu 
jāatbalsta atjaunojamās enerģijas politikas 
sistēmā pēc 2020. gada.

Or. en

Pamatojums

Bakteriālā bionoārdīšanās ir jauna tehnoloģija, kas ļauj izmantot rūpniecisko atkritumu 
bioloģiski noārdāmās frakcijas ievērojamo potenciālu moderno biodegvielu ražošanai, 
neradot ILUC un neiejaucoties pārtikas ražošanas ķēdē. Ņemot vērā priekšlikumā par ILUC 
noteikto mērķi veicināt moderno biodegvielu ražošanu, ar šo grozījumu tik atbalstīts minētās 
tehnoloģijas ievērojamais potenciāls un nodrošināta tās strauja izplatība Eiropā.

Grozījums Nr. 70
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, transporta nozarē, visticamāk, būs 
vajadzīga šķidra atjaunojamā degviela. 
Modernas degvielas, piemēram, no 
atkritumiem un aļģēm ražotās, nodrošina 
lielus siltumnīcefekta gāzu ietaupījumus ar 
mazu netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
risku, un tās nav tieši konkurenti pārtikas 
un barības tirgum cīņā par lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi. Tāpēc jāveicina plašāka 
šādu modernu biodegvielu ražošana;

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

patlaban tās nav komerciāli pieejamas 
lielos daudzumos, daļēji tāpēc, ka konkurē 
par publiskā sektora subsīdijām ar 
tradicionālajām biodegvielu tehnoloģijām, 
kuru pamatā ir pārtikas kultūraugi. Būtu 
jānodrošina turpmāka stimulēšana, 
palielinot moderno biodegvielu svērumu 
Direktīvas 2009/28/EK transporta nozarei 
paredzētajā 10 % mērķī, salīdzinot ar 
tradicionālajām biodegvielām, un attiecībā 
uz modernajām biodegvielām nosakot 2 % 
mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai gan no atkritumiem un 
atliekvielām ražotās biodegvielas un 
bioloģiskie šķidrie kurināmie var 
nodrošināt lielus siltumnīcefekta gāzu 
emisiju ietaupījumus, radot nelielu 
negatīvu ekoloģisko, sociālo un 
ekonomisko ietekmi, ir lietderīgi veikt to 
pieejamības, ieguvumu un risku papildu 
novērtējumu, lai cita starpā nodrošinātu 
informāciju politikas izstrādei 
laikposmam pēc 2020. gada. Vienlaikus 
nepieciešama papildu informācija par 
tradicionālo un moderno biodegvielu 
nodrošinātajiem ieguvumiem 
energoapgādes drošības jomā, jo īpaši par 
to, cik lielā mērā fosilo kurināmo tieši vai 
netieši izmanto minēto biodegvielu 
ražošanā. Komisijai būtu jāpiešķir 
pilnvaras iesniegt ziņojumu un, ja 
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nepieciešams, izstrādāt priekšlikumus 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
saistībā ar minētajiem jautājumiem. Lai 
nodrošinātu, ka ziņojumā tiek atspoguļota 
kopējā pozitīvā un negatīvā ietekme, tajā 
būtu jāņem vērā neplānotās vides, 
sociālās un saimnieciskās izmaksas, kas 
rodas, izmantojot izejvielas ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā ražošanu nesaistītiem 
nolūkiem.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Catherine Trautmann

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Eiropas Komisijai vajadzētu ņemt 
vērā, ka IX pielikumā noteikto koeficientu 
vērtība nav piemērota visiem produktiem 
un ir jāveic papildu pārskatīšana, lai 
paredzētu ikvienu juridisko neskaidrību.

Or. fr

Grozījums Nr. 73
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai izvairītos no tirgus kropļošanas 
un krāpšanas stimula izveides, 
modernajām biodegvielām arī jāatbilst 
tiem pašiem ilgtspējības kritērijiem, kas 
piemēroti citām biodegvielām.
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Or. nl

Grozījums Nr. 74
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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 ES politikas virzieni 
atkritumu apsaimniekošanas jomā 
joprojām būtu saskaņoti un tiktu 
piemērota atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhija, kas paredzēta 
Direktīvas 2008/98/EK 4. pantā. Nedrīkst 
radīt nekādus negatīvus stimulus, kas var 
ietekmēt sekmīgu šīs direktīvas 
īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Lai nodrošinātu biorūpniecības nozaru 
ilgtermiņa konkurētspēju, atbilstoši 
2012. gada paziņojumam "Inovācijas 
ilgtspējīgai izaugsmei: Eiropas 
bioekonomika" un "Ceļvedim par resursu 
efektīvu izmantošanu Eiropā", kur tiek 
sekmētas integrētas un dažādotas 
biorafinēšanas rūpnīcas Eiropā, plašāki 
stimuli saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK 
būtu jānosaka tā, lai priekšroka tiktu dota 
to biomasas izejvielu izmantošanai, kam 
nav augstas ekonomiskās vērtības citiem 
izmantojumiem — ne biodegvielai. 
Lignocelulozes atlikumi ir viena no 
retajām biomasām, kurai Eiropā ir 
nozīmīgi krājumi. Apakšmērķa — no 
lignocelulozes iegūtas biodegvielas 
iekļaušana — noteikšana sniegtu 
investoriem nepieciešamo pārliecību par 
tās potenciālu.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 76
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 

(7) Lai nodrošinātu biorūpniecības nozaru 
ilgtermiņa konkurētspēju, atbilstoši 
2012. gada paziņojumam „Inovācijas 
ilgtspējīgai izaugsmei: Eiropas 
bioekonomika” un „Ceļvedim par resursu 
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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.

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, kas 
nodrošina, ka par atkritumiem 
uzskatāmus materiālus izmanto tikai 
enerģijas ražošanai atbilstīgi atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijai, kas nav 
konkurentes cīņā par zemi un ūdeni, 
tādējādi aizsargājot zemi un tiesības uz 
pārtiku, un kas neizraisa organisko vielu 
samazinājumu augsnē, radot negatīvu 
ekoloģisku ietekmi uz vietējo ekosistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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 — vai 
kam nav tādas ietekmes uz vidi, kas 
kompromitē vietējās ekosistēmas, atņemot 
pārtikas augiem zemi un ūdeni.

Or. it
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Grozījums Nr. 78
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

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 un kas 
nodrošina, ka par atkritumiem 
uzskatāmus materiālus izmanto tikai 
enerģijas ražošanai atbilstīgi atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijai.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Biomasas resursu izmantošanā rodas 
ievērojamas neplānotas izmaksas, kas 
saistītas ar ekosistēmu pakalpojumu 
samazināšanos vai izzušanu. Dalībvalstīm 
būtu jāvairās subsidēt vai atļaut izmantot 
izejvielas enerģijas ieguvei, ja atkāpšanās 
no esošajiem izmantošanas veidiem rada 
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negatīvu ietekmi uz bioloģisko 
daudzveidību, augsni vai kopējo oglekļa 
bilanci. Politikā būtu jāparedz arī 
biomasas izmantošanas kaskāde, nosakot 
aizsardzības pasākumus, kas nodrošina, 
ka resursi no izmantojuma veidiem, kas 
nodrošina augstu pievienoto vērtību 
sabiedrībai, netiek novirzīti energoresursu 
izmantošanai ar zemu pievienoto vērtību.

Or. en

Pamatojums

Izmantojot vairākus esošos lietojuma veidus, koksne vidē saglabājas kā ciets elements, 
piemēram, fibrolīts, un, novirzot izejvielas no šādiem lietojuma veidiem energoresursu 
ieguvei, tiktu radīta negatīva ietekme uz kopējo oglekļa bilanci. Būtu jāatbalsta lignocelulozes 
materiālu izmantošanas veicināšana, ieviešot aizsardzības pasākumus, kuri nodrošina, ka, 
piemēram, papīra masas ražošanas nozarei netiek liegtas izejvielas, palielinoties 
pieprasījumam pēc augstākas kvalitātes koksnes, kas radītu izmaiņas citās nozarēs vai 
rosinātu palielināt iegūto izejvielu apjomu.

Grozījums Nr. 80
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 81
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) Būtu pakāpeniski jāsamazina kopējās
siltumnīcefekta gāzu emisijas no
biodegvielām un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam, ko ražo jaunās iekārtās, lai 
uzlabotu kopējo siltumnīcefekta gāzu 
bilanci un atturētu no turpmākām 
investīcijām iekārtās ar sliktiem 
siltumnīcefekta gāzu ietaupījuma 
rādītājiem. Šāds ietaupījums nodrošina 
aizsardzības līdzekļus investīcijām 
biodegvielu un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanas jaudās atbilstīgi 19. panta 
6. punkta otrajai daļai.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) No 2014. gada 1. jūlija būtu jāpalielina 
minimālā siltumnīcefekta gāzu ietaupījumu 

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

robežvērtība biodegvielām un 
bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam, ko 
ražo visās ekspluatācijā esošajās iekārtās, 
lai uzlabotu kopējo siltumnīcefekta gāzu 
bilanci un atturētu no turpmākām 
investīcijām iekārtās ar sliktiem 
siltumnīcefekta gāzu ietaupījuma 
rādītājiem. Palielinot robežvērtību, ir 
paredzēti aizsardzības līdzekļi investīcijām 
biodegvielu un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanas jaudās atbilstīgi 19. panta 
6. punkta otrajai daļai.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai sagatavotos pārejai uz modernām 
biodegvielām un samazinātu kopējo 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekmi laikposmā līdz 2020. gadam, 
jāierobežo tādu biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo daudzums, ko iegūst no 
pārtikas kultūraugiem, kā noteikts 
Direktīvas 2009/28/EK VIII pielikuma 
A daļā un Direktīvas 98/70/EK 
V pielikuma A daļā, un ko var ieskaitīt 
Direktīvā 2009/28/EK paredzēto mērķu 
sasniegšanā. Neierobežojot šādu 
biodegvielu vispārējo izmantojumu, no 
labības un citiem cieti saturošiem augiem 
augiem, cukuru saturošiem augiem un 
eļļas augiem ražotu biodegvielu un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā daļu, ko var 
ieskaitīt Direktīvas 2009/28/EK mērķī, 
vajadzētu ierobežot tā, lai tā nepārsniegtu 
šādu biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo patēriņa daļu 2011. gadā.

svītrots

Or. de
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 84
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai sagatavotos pārejai uz modernām 
biodegvielām un samazinātu kopējo 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekmi laikposmā līdz 2020. gadam, 
jāierobežo tādu biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo daudzums, ko iegūst no 
pārtikas kultūraugiem, kā noteikts 
Direktīvas 2009/28/EK VIII pielikuma 
A daļā un Direktīvas 98/70/EK 
V pielikuma A daļā, un ko var ieskaitīt 
Direktīvā 2009/28/EK paredzēto mērķu 
sasniegšanā. Neierobežojot šādu 
biodegvielu vispārējo izmantojumu, no 
labības un citiem cieti saturošiem augiem
augiem, cukuru saturošiem augiem un 
eļļas augiem ražotu biodegvielu un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā daļu, ko var 
ieskaitīt Direktīvas 2009/28/EK mērķī, 
vajadzētu ierobežot tā, lai tā nepārsniegtu 
šādu biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo patēriņa daļu 2011. gadā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 85
Giles Chichester
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Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai sagatavotos pārejai uz modernām 
biodegvielām un samazinātu kopējo 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekmi laikposmā līdz 2020. gadam, 
jāierobežo tādu biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo daudzums, ko iegūst no 
pārtikas kultūraugiem, kā noteikts 
Direktīvas 2009/28/EK VIII pielikuma 
A daļā un Direktīvas 98/70/EK 
V pielikuma A daļā, un ko var ieskaitīt 
Direktīvā 2009/28/EK paredzēto mērķu 
sasniegšanā. Neierobežojot šādu 
biodegvielu vispārējo izmantojumu, no 
labības un citiem cieti saturošiem augiem 
augiem, cukuru saturošiem augiem un 
eļļas augiem ražotu biodegvielu un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā daļu, ko var 
ieskaitīt Direktīvas 2009/28/EK mērķī, 
vajadzētu ierobežot tā, lai tā nepārsniegtu 
šādu biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo patēriņa daļu 2011. gadā.

(9) Lai sagatavotos pārejai uz modernām 
biodegvielām un samazinātu kopējo 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekmi laikposmā līdz 2020. gadam, 
jānosaka obligāti mērķi attiecībā uz 
modernajām biodegvielām saskaņā ar 
tādu grafiku, kas nodrošinās paredzamību 
un stabilitāti ieguldītājiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 86
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai sagatavotos pārejai uz modernām 
biodegvielām un samazinātu kopējo 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekmi laikposmā līdz 2020. gadam, 
jāierobežo tādu biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo daudzums, ko iegūst no 
pārtikas kultūraugiem, kā noteikts 
Direktīvas 2009/28/EK VIII pielikuma 
A daļā un Direktīvas 98/70/EK 

(9) Lai sagatavotos pārejai uz modernām 
biodegvielām un samazinātu kopējo 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekmi laikposmā līdz 2020. gadam, 
jāierobežo tādu biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo daudzums, ko iegūst no 
pārtikas kultūraugiem, kā noteikts 
Direktīvas 2009/28/EK VIII pielikuma 
A daļā un Direktīvas 98/70/EK 
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V pielikuma A daļā, un ko var ieskaitīt 
Direktīvā 2009/28/EK paredzēto mērķu 
sasniegšanā. Neierobežojot šādu 
biodegvielu vispārējo izmantojumu, no 
labības un citiem cieti saturošiem augiem 
augiem, cukuru saturošiem augiem un
eļļas augiem ražotu biodegvielu un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā daļu, ko var 
ieskaitīt Direktīvas 2009/28/EK mērķī, 
vajadzētu ierobežot tā, lai tā nepārsniegtu 
šādu biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo patēriņa daļu 2011. gadā.

V pielikuma A daļā, un ko var ieskaitīt 
Direktīvā 2009/28/EK paredzēto mērķu 
sasniegšanā. Ar šādu ierobežojumu 
vispirms jāpievēršas biodegvielām, kurām 
ir visnegatīvākā ietekme uz vidi un 
klimatu. Neierobežojot šādu biodegvielu 
vispārējo izmantojumu, no eļļas augiem 
ražotu biodegvielu un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā daļu, ko var ieskaitīt 
Direktīvas 2009/28/EK mērķī, vajadzētu 
ierobežot tā, lai tā nepārsniegtu šādu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo 
patēriņa daļu 2011. gadā.

Or. sv

Pamatojums

Tā kā emisijas, ko saskaņā ar aprēķiniem radījušas netiešas zemes izmantojuma izmaiņas, ir 
12 gCO2eq/MJ labībai un citiem cieti saturošiem augiem un 13 12 gCO2eq/MJ cukuru 
saturošiem augiem, salīdzinot ar 55 12 gCO2eq/MJ eļļas augiem, atbilstoši ir vispirms 
ierobežot tādas labības izmantojumu, kurai ir vislielākā ietekme uz vidi.

Grozījums Nr. 87
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai sagatavotos pārejai uz modernām 
biodegvielām un samazinātu kopējo 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekmi laikposmā līdz 2020. gadam, 
jāierobežo tādu biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo daudzums, ko iegūst no 
pārtikas kultūraugiem, kā noteikts 
Direktīvas 2009/28/EK VIII pielikuma 
A daļā un Direktīvas 98/70/EK 
V pielikuma A daļā, un ko var ieskaitīt 
Direktīvā 2009/28/EK paredzēto mērķu 
sasniegšanā. Neierobežojot šādu 
biodegvielu vispārējo izmantojumu, no 
labības un citiem cieti saturošiem augiem
augiem, cukuru saturošiem augiem un eļļas 

(9) Lai sagatavotos pārejai uz modernām 
biodegvielām un samazinātu kopējo 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekmi laikposmā līdz 2020. gadam, 
jāierobežo tādu biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo daudzums, ko iegūst no 
pārtikas kultūraugiem, kā noteikts 
Direktīvas 2009/28/EK VIII pielikuma 
A daļā un Direktīvas 98/70/EK 
V pielikuma A daļā, un ko var ieskaitīt 
Direktīvā 2009/28/EK paredzēto mērķu 
sasniegšanā. Neierobežojot šādu 
biodegvielu vispārējo izmantojumu, no 
labības un citiem cieti saturošiem augiem, 
cukuru saturošiem augiem un eļļas augiem 
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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.

ražotu biodegvielu un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā daļu, ko var ieskaitīt 
Direktīvas 2009/28/EK mērķī, vajadzētu 
ierobežot, šādām biodegvielām un
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem 
nosakot maksimālo apjomu 7,5 % līmenī.

Or. en

Pamatojums

Limiting the use of conventional biofuels can prepare the transition to advanced biofuels. 
However, current investments in production of biofuels need to be protected in order to 
stimulate a good transition towards advanced biofuels. Furthermore, the contribution of 
biproducts and protein from conventional biofuels production to the European livestock and 
food production must be recognised. The alternative could be increased import of protein 
from other parts of the world. The cap on 7.5% on conventional biofuels will protect the 
existing production capacity and ensure existing deliveries of protein from within Europe.

Grozījums Nr. 88
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai sagatavotos pārejai uz modernām 
biodegvielām un samazinātu kopējo 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekmi laikposmā līdz 2020. gadam, 
jāierobežo tādu biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo daudzums, ko iegūst no 
pārtikas kultūraugiem, kā noteikts 
Direktīvas 2009/28/EK VIII pielikuma 
A daļā un Direktīvas 98/70/EK 
V pielikuma A daļā, un ko var ieskaitīt 
Direktīvā 2009/28/EK paredzēto mērķu 
sasniegšanā. Neierobežojot šādu 
biodegvielu vispārējo izmantojumu, no 
labības un citiem cieti saturošiem augiem
augiem, cukuru saturošiem augiem un eļļas 
augiem ražotu biodegvielu un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā daļu, ko var ieskaitīt 
Direktīvas 2009/28/EK mērķī, vajadzētu 

(9) Lai sagatavotos pārejai uz modernām 
biodegvielām un samazinātu kopējo 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekmi laikposmā līdz 2020. gadam, 
jāierobežo tādu biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo daudzums, ko iegūst no 
pārtikas kultūraugiem, kā noteikts 
Direktīvas 2009/28/EK VIII pielikuma 
A daļā un Direktīvas 98/70/EK 
V pielikuma A daļā. Neierobežojot šādu 
biodegvielu vispārējo izmantojumu, 
vajadzētu ierobežot 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 transporta 
nozarei paredzētajā 10 % mērķī.
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ierobežot tā, lai tā nepārsniegtu šādu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo patēriņa daļu 2011. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai sagatavotos pārejai uz modernām 
biodegvielām un samazinātu kopējo 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekmi laikposmā līdz 2020. gadam, 
jāierobežo tādu biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo daudzums, ko iegūst no 
pārtikas kultūraugiem, kā noteikts 
Direktīvas 2009/28/EK VIII pielikuma 
A daļā un Direktīvas 98/70/EK 
V pielikuma A daļā, un ko var ieskaitīt 
Direktīvā 2009/28/EK paredzēto mērķu 
sasniegšanā. Neierobežojot šādu 
biodegvielu vispārējo izmantojumu, no 
labības un citiem cieti saturošiem augiem
augiem, cukuru saturošiem augiem un eļļas 
augiem ražotu biodegvielu un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā daļu, ko var ieskaitīt 
Direktīvas 2009/28/EK mērķī, vajadzētu 
ierobežot tā, lai tā nepārsniegtu šādu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo 
patēriņa daļu 2011. gadā.

(9) Lai sagatavotos pārejai uz modernām 
biodegvielām un samazinātu kopējo 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekmi laikposmā līdz 2020. gadam, 
jāierobežo tādu biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo daudzums, ko iegūst no 
pārtikas kultūraugiem un citiem zemē 
audzētiem enerģētiskajiem 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 
un Direktīvā 98/70/EK paredzēto mērķu 
sasniegšanā. Neierobežojot šādu 
biodegvielu vispārējo izmantojumu, no 
labības un citiem cieti saturošiem augiem, 
cukuru saturošiem augiem, eļļas augiem un 
citiem zemē audzētiem enerģētiskajiem 
augiem ražotu biodegvielu un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā daļu, ko var ieskaitīt 
Direktīvas 2009/28/EK un 
Direktīvas 98/70/EK mērķī, vajadzētu 
ierobežot tā, lai tā nepārsniegtu šādu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo 
patēriņa daļu 2011. gadā. Turklāt ir 
jānosaka obligāti mērķi attiecībā uz 
modernajām biodegvielām, kas 
pakāpeniski ieviešami laikposmā no 2016. 
līdz 2020. gadam un kas nodrošinās 
paredzamību un stabilitāti ieguldītājiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 90
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai sagatavotos pārejai uz modernām 
biodegvielām un samazinātu kopējo 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekmi laikposmā līdz 2020. gadam, 
jāierobežo tādu biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo daudzums, ko iegūst no 
pārtikas kultūraugiem, kā noteikts 
Direktīvas 2009/28/EK VIII pielikuma 
A daļā un Direktīvas 98/70/EK 
V pielikuma A daļā, un ko var ieskaitīt 
Direktīvā 2009/28/EK paredzēto mērķu 
sasniegšanā. Neierobežojot šādu 
biodegvielu vispārējo izmantojumu, no 
labības un citiem cieti saturošiem augiem
augiem, cukuru saturošiem augiem un eļļas 
augiem ražotu biodegvielu un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā daļu, ko var ieskaitīt 
Direktīvas 2009/28/EK mērķī, vajadzētu 
ierobežot tā, lai tā nepārsniegtu šādu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo 
patēriņa daļu 2011. gadā.

(9) Lai sagatavotos pārejai uz modernām 
biodegvielām, novērstu arvien pieaugošā 
pieprasījuma pēc biodegvielām un 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem 
turpmāko ietekmi uz pārtikas tirgiem un 
samazinātu kopējo netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu ietekmi laikposmā 
līdz 2020. gadam, jāierobežo tādu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo 
daudzums, ko iegūst no pārtikas 
kultūraugiem, kā noteikts 
Direktīvas 2009/28/EK VIII pielikuma 
A daļā un Direktīvas 98/70/EK 
V pielikuma A daļā, un ko var ieskaitīt 
minētajās direktīvās 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 mērķī vai 
kas var saņemt publisko atbalstu saskaņā 
ar Direktīvu 2009/28/EK, vajadzētu 
ierobežot tā, lai tā nepārsniegtu šādu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo 
patēriņa daļu 2011. gadā. Minēto iemeslu 
dēļ, un lai izvairītos no nevienlīdzīgu 
nosacījumu piemērošanas biodegvielām 
un bioloģiskajiem šķidrajiem 
kurināmajiem, ko ražo no izejvielām ar 
līdzīgu ietekmi, no nepārtikas celulozes 
vai lignocelulozes materiāla, ko audzē 
zemē, ražotām biodegvielām un 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem 
piemēro tādus pašus nosacījumus, 
neskarot no atkritumiem un atliekvielām 
ražotās biodegvielas un bioloģiskos 
šķidros kurināmos.
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Or. en

Grozījums Nr. 91
Edit Herczog

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai sagatavotos pārejai uz modernām 
biodegvielām un samazinātu kopējo 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekmi laikposmā līdz 2020. gadam, 
jāierobežo tādu biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo daudzums, ko iegūst no 
pārtikas kultūraugiem, kā noteikts 
Direktīvas 2009/28/EK VIII pielikuma 
A daļā un Direktīvas 98/70/EK 
V pielikuma A daļā, un ko var ieskaitīt 
Direktīvā 2009/28/EK paredzēto mērķu 
sasniegšanā. Neierobežojot šādu 
biodegvielu vispārējo izmantojumu, no 
labības un citiem cieti saturošiem augiem 
augiem, cukuru saturošiem augiem un 
eļļas augiem ražotu biodegvielu un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā daļu, ko var 
ieskaitīt Direktīvas 2009/28/EK mērķī, 
vajadzētu ierobežot tā, lai tā nepārsniegtu 
šādu biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo patēriņa daļu 2011. gadā.

(9) Lai sagatavotos pārejai uz modernām 
biodegvielām un samazinātu kopējo 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekmi laikposmā līdz 2020. gadam, 
modernajām biodegvielām jānosaka 
mērķi, saistībā ar kuriem ir nepieciešami 
skaidri, efektīvi, prognozējami noteikumi, 
kuru rezultātā netiek neapdomīgi likvidēta 
esošā ražošanas infrastruktūra, radot 
Eiropai smagus vērtības zaudējumus.

Or. hu

Grozījums Nr. 92
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai sagatavotos pārejai uz modernām 
biodegvielām un samazinātu kopējo 

(9) Lai sagatavotos pārejai uz modernām 
biodegvielām un samazinātu kopējo 
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netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekmi laikposmā līdz 2020. gadam, 
jāierobežo tādu biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo daudzums, ko iegūst no 
pārtikas kultūraugiem, kā noteikts 
Direktīvas 2009/28/EK VIII pielikuma 
A daļā un Direktīvas 98/70/EK 
V pielikuma A daļā, un ko var ieskaitīt 
Direktīvā 2009/28/EK paredzēto mērķu 
sasniegšanā. Neierobežojot šādu 
biodegvielu vispārējo izmantojumu, no 
labības un citiem cieti saturošiem augiem
augiem, cukuru saturošiem augiem un eļļas 
augiem ražotu biodegvielu un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā daļu, ko var ieskaitīt 
Direktīvas 2009/28/EK mērķī, vajadzētu 
ierobežot tā, lai tā nepārsniegtu šādu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo 
patēriņa daļu 2011. gadā.

netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekmi laikposmā līdz 2020. gadam, 
jāierobežo tādu biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo daudzums, ko iegūst no 
pārtikas kultūraugiem un citiem 
specializētiem enerģētiskajiem 
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 un 
Direktīvā 98/70/EK paredzēto mērķu 
sasniegšanā. No labības un citiem cieti 
saturošiem augiem, cukuru saturošiem 
augiem un eļļas augiem, kā arī no 
specializētiem enerģētiskajiem augiem
ražotu biodegvielu un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā daļu, ko var ieskaitīt 
Direktīvas 2009/28/EK un 
Direktīvas 98/70/EK mērķī, vajadzētu 
ierobežot tā, lai tā nepārsniegtu šādu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo 
patēriņa daļu 2011. gadā. Pēc 2020. gada 
pakāpeniski samazina no tādas 
biodegvielas iegūtas enerģijas daļu, kuras 
izejvielas audzē zemē.

Or. en

Pamatojums

Tradicionālo biodegvielu un bioloģiskā šķidrā kurināmā ierobežojums būtu jāpiemēro gan 
pārtikas kultūraugiem, gan arī specializētiem enerģētiskajiem kultūraugiem (nepārtikas 
kultūraugi), jo abi minētie kultūraugu veidi konkurē cīņā par zemi un ūdeni, kas būtu
jāizmanto tikai pārtikas un lopbarības kultūraugu audzēšanai. Turklāt, lai tradicionālo 
biodegvielu ierobežojuma piemērošana būtu efektīva, tas būtu jāieskaita 
Direktīvas 2009/28/EK un Direktīvas 98/70/EK mērķī. Stratēģijā laikposmam pēc 2020. gada 
būtu jāparedz visu no pārtikas kultūraugiem un specializētiem enerģētiskajiem kultūraugiem 
ražoto biodegvielu pakāpeniska samazināšana.

Grozījums Nr. 93
Jens Rohde

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

(9a) Ņemot vērā to, ka patlaban ES 
uzstādīto tradicionālo etanola ražošanas 
iekārtu jauda ir līdzvērtīga 6 % enerģijas, 
ko nodrošinās benzīna tirgus 2020. gadā, 
un ka pastāv pamatota nepieciešamība 
aizsargāt labticīgi veiktos pašreizējos 
ieguldījumus tradicionālo biodegvielu 
ražošanas jaudas nodrošināšanā, kā arī 
nepieciešamība sākt no lignocelulozes 
ražotā etanola komercializāciju, būtu 
jānosaka īpašs mērķis panākt, ka 
2020. gadā no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtā enerģija veido 
vismaz 10 % no enerģijas galapatēriņa 
transporta / benzīna ražošanas nozarē un 
no tiem vismaz 8 % veido enerģija, kas 
iegūta no cukura un cietes augiem ražotas
biodegvielas.

Or. en

Pamatojums

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.

Grozījums Nr. 94
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 95
Maria Da Graça Carvalho

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 96
András Gyürk, Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 97
Angelika Niebler

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
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Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 98
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 99
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. sv

Grozījums Nr. 100
Catherine Trautmann

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(10) Direktīvas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā noteiktais 5 % 
ierobežojums neietekmē dalībvalstu 
iespējas organizēt savu individuālu plānu, 
kā tiek panākta atbilstība šai noteiktajai 
tradicionālo biodegvielu daļai kopējā 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 
un neapdraud jau veiktās investīcijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 101
Kent Johansson

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 102
Jens Rohde

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

Or. en

Grozījums Nr. 103
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā
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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 5. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā noteiktais ierobežojums 
neietekmē dalībvalstu iespējas organizēt 
savu individuālu plānu, kā tiek panākta 
atbilstība šai noteiktajai tradicionālo 
biodegvielu daļai kopējā 10 % mērķī. 
Tādējādi to biodegvielu piekļuve tirgum, 
kuras ražo iekārtās, kuru ekspluatācija 
uzsākta līdz 2013. gada beigām, joprojām 
būs pilnībā atvērta. Tāpēc šī grozošā 
direktīva neietekmē minēto iekārtu 
operatoru tiesisko paļāvību.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Būtu jāpiedāvā stimuli, kas veicina 
no atjaunojamajiem avotiem ražotas 
elektroenerģijas izmantošanu transporta 
nozarē. Turklāt transporta nozarē būtu 
jāveicina energoefektivitātes un 
energotaupības pasākumu īstenošana.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 106
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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) 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. 
Taču, lai nodrošinātu, ka ES mērķi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu 
un biodegvielu jomā ir pamatoti un 
visaptveroši, aprēķinot siltumnīcefekta 
gāzu emisiju ietaupījumus, kas jāpanāk 
saskaņā ar ilgtspējības kritērijiem, kuri 
noteikti Direktīvā 2009/28/EK un 
Direktīvā 98/70/EK, būtu jāņem vērā 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
emisijas. Netiešo zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas ir jāuzskaita arī, lai 
sasniegtu Direktīvas 98/70/EK 7.a panta 
2. punkta mērķi, nodrošinot stimulus 
biodegvielu ražošanai, kas rada nelielu 
ietekmi uz netiešajām zemes izmantojuma 
izmaiņām. Biodegvielām, kas ražotas no 
izejvielām, kuras nerada papildu 
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pieprasījumu pēc zemes, piemēram, no 
atkritumiem, būtu jāpiešķir nulles emisijas 
faktors.

Or. en

Pamatojums

Aprēķinot siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumus, jāņem vērā netiešo zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas, lai nediskriminētu biodegvielas, kas rada nelielu negatīvu ietekmi, un 
veicinātu tādas biodegvielas ražošanu, kas nodrošina lielākus siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumus.

Grozījums Nr. 107
Britta Thomsen

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 ES mērķu efektīvu 
īstenošanu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumu un biodegvielu jomā, 
aprēķinot siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumus, kas jāpanāk saskaņā ar 
ilgtspējības kritērijiem, kuri iekļauti 
Direktīvā 2009/28/EK un 
Direktīvā 98/70/EK, būtu jāņem vērā
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
emisijas. Biodegvielām, kas ražotas no 
izejvielām, kuras nerada papildu 
pieprasījumu pēc zemes, piemēram, no 
atkritumiem, būtu jāpiešķir nulles emisijas 
faktors.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Modeļi, ko izmanto, lai aplēstu 
biodegvielu ražošanas netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu emisijas, sniedz 
rezultātus, kas ievērojami atšķiras, ir 
ierobežoti un neskaidri. Tādēļ netiešo 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
modelēšanas rezultāti joprojām ir pārāk 
neskaidri, lai tos iekļautu tiesību aktos.

Or. en

Pamatojums

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainties of the current indirect land-use change calculations. 
Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to calculate the 
emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results must be 
differentiated by crop and region.

Grozījums Nr. 109
Sabine Wils

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) Direktīvas 98/70/EK 7.d panta 
6. punktā un Direktīvas 2009/28/EK 
19. panta 6. punktā noteikts, ka netiešās
zemes izmantojuma izmaiņas būtu 
jāsamazina, ieviešot tādas metodes oglekļa 
krājas izmaiņu radīto emisiju 
aprēķināšanai, kas nodrošina atbilstību 
prasībām par siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumiem, kuras noteiktas 
Direktīvas 98/70/EK 7.b panta 2. punktā 
un Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 
2. punktā. Tādēļ noteikumos par 
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biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo radīto siltumnīcefekta gāzu 
ietekmes aprēķināšanu saskaņā ar 
minētajām direktīvām būtu jāiekļauj 
faktori, kas atspoguļo netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu emisijas, kas 
saistītas ar dažādiem biodegvielu un 
bioloģisko šķidro kurināmo veidiem. 
Saskaņā ar Direktīvas 98/70/EK 7.d panta 
6. punktu un Direktīvas 2009/28/EK 
19. panta 6. punktu būtu jāparedz 
atbilstīgi aizsardzības pasākumi 
ieguldījumiem, kas veikti pirms šīs 
direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Fiona Hall

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) Aplēstās netiešo zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas būtu jāietver to
siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinā, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Biodegvielām, kas iegūtas no 
izejvielām, kuras nerada papildu 
pieprasījumu pēc zemes, piemēram, no 
atkritumiem vai ieguves apjoma 
palielināšanas, būtu jāpiešķir nulles 
emisijas faktors.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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 ES mērķu efektīvu 
īstenošanu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumu un biodegvielu jomā, 
aprēķinot siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumus, kas jāpanāk saskaņā ar 
ilgtspējības kritērijiem, kuri iekļauti 
Direktīvā 2009/28/EK un 
Direktīvā 98/70/EK, būtu jāņem vērā
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
emisijas. Netiešo zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas ir jāuzskaita arī, lai 
sasniegtu Direktīvas 98/70/EK 7.a panta 
2. punkta mērķi, nodrošinot stimulus 
biodegvielu ražošanai, kas rada nelielu 
ietekmi uz netiešajām zemes izmantojuma 
izmaiņām. Biodegvielām, kas ražotas no 
izejvielām, kuras nerada papildu 
pieprasījumu pēc zemes, piemēram, no 
atkritumiem un atliekvielām, būtu jāpiešķir 
nulles emisijas faktors ar nosacījumu, ka 
tās atbilst attiecīgajiem ilgtspējības 
standartiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 113
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Patrizia Toia, Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Zemes izmantošanu biodegvielas 
kultūrām nedrīkst īstenot, pārvietojot 
vietējās kopienas un pamatiedzīvotājus. 
Šai sakarā par ilgtspējīgām uzskatāmas 
tikai tādas biodegvielas un bioloģiskie 
šķidrie kurināmie, kuru ražošana 
neapdraud vietējo kopienu un 
pamatiedzīvotāju tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Catherine Trautmann

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. fr

Grozījums Nr. 115
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Pagaidām nav stabila, atbilstoša zinātniska pamatojuma, kas attaisnotu šādu metodi un tās 
izmantošanu. Turklāt šī pieeja ir pretrunā ar nepieciešamo juridisko noteiktību.

Grozījums Nr. 116
Giles Chichester

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 tehnikas un zinātnes 
sasniegumiem. Tāpēc gadījumos, kad tas 
ir pamatots ar jaunākajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, Komisijai jāizskata iespēja 
pārskatīt ierosinātos kultūraugu grupu 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
faktorus un ieviest faktorus sīkākam 

svītrots
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sadalījumam vai paredzēt papildu 
vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas.

Or. en

Grozījums Nr. 117
András Gyürk, Alajos Mészáros

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 tehnikas un zinātnes 
sasniegumiem. Tāpēc gadījumos, kad tas 
ir pamatots ar jaunākajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, Komisijai jāizskata iespēja 
pārskatīt ierosinātos kultūraugu grupu 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
faktorus un ieviest faktorus sīkākam 
sadalījumam vai paredzēt papildu 
vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 118
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisijai būtu jāpārskata metodika, 
pēc kuras aprēķina zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas faktorus, kas iekļauti 

svītrots
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Direktīvu 98/70/EK un 2009/28/EK 
attiecīgi VIII un V pielikumā, veicot 
pielāgojumus tehnikas un zinātnes 
sasniegumiem. Tāpēc gadījumos, kad tas 
ir pamatots ar jaunākajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, Komisijai jāizskata iespēja 
pārskatīt ierosinātos kultūraugu grupu 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
faktorus un ieviest faktorus sīkākam 
sadalījumam vai paredzēt papildu 
vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Jens Rohde

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 tehnikas un zinātnes 
sasniegumiem. Tāpēc gadījumos, kad tas 
ir pamatots ar jaunākajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, Komisijai jāizskata iespēja 
pārskatīt ierosinātos kultūraugu grupu 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
faktorus un ieviest faktorus sīkākam 
sadalījumam vai paredzēt papildu 
vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas.

(12) Komisijai būtu periodiski jāpārskata 
pieejamo moderno biodegvielu saraksts, 
kas iekļauts IX pielikumā, ņemot vērā 
konsolidētus un salīdzinoši izvērtētus 
modeļus, kā arī tehnikas un zinātnes 
sasniegumus, un pastāvīgi jāziņo par to 
modeļu attīstību, ko izmanto, lai aplēstu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisijas. 

Or. en

Pamatojums

Tā kā jāpanāk modeļu, ko izmanto netiešo zemes izmantojuma izmaiņu emisiju aprēķināšanai, 
turpmāka attīstība, konsolidācija un salīdzinoša izvērtēšana, Komisijai būtu jāsniedz 
ziņojums par dažādo modeļu tehnisko un zinātnisko progresu.



AM\933726LV.doc 63/178 PE510.481v01-00

LV

Grozījums Nr. 120
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Direktīvas 2009/28/EK 19. panta 
8. punkts un Direktīvas 98/70/EK 7.d panta 
8. punkts paredz noteikumus — pagaidu 
pasākumu netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu ietekmes mazināšanai —, ar 
kuriem veicina biodegvielu izejvielu 
audzēšanu stipri noplicinātā un stipri 
piesārņotā zemē. Komisijai būtu jāizvērtē 
citi ILUC mazināšanas pasākumi, 
piemēram, blakusproduktu izmantošana, 
ieguves apjoma palielināšana, ražošanas 
efektivitātes uzlabošana un ražošana, 
izmantojot apdraudētu, pamestu vai 
neizmantotu zemi, lai minētos pasākumus 
iekļautu direktīvās kā papildu 
nosacījumus vai lai tos veiksmīgi 
iestrādātu ILUC modeļos, kā tas izdarīts 
modelī, kas jau noteikts 
Direktīvas 98/70/EK IV pielikuma C daļas 
7. punktā un Direktīvas 2009/28/EK 
V pielikuma C daļas 7. punktā attiecībā uz 
biomasu, ko iegūst no atjaunotas 
noplicinātas zemes.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Catherine Trautmann

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Direktīvas 2009/28/EK 19. panta 
8. punkts un Direktīvas 98/70/EK 7.d panta

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

8. punkts paredz noteikumus — pagaidu 
pasākumu netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu ietekmes mazināšanai —, ar 
kuriem veicina biodegvielu izejvielu 
audzēšanu stipri noplicinātā un stipri 
piesārņotā zemē. Šie noteikumi pašreizējā 
formā vairs nav piemēroti, un tie jāintegrē 
šajā direktīvā paredzētajā pieejā, lai 
panāktu to, ka pasākumi netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu radīto emisiju 
samazināšanai ir konsekventi. Tomēr 
jāturpina atbalstīt noplicinātās zemes 
izmantošana biodegvielu izejvielu 
audzēšanai tā, lai tā neradītu netiešas 
zemes izmantojuma izmaiņas.

Or. fr

Grozījums Nr. 122
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Lai sasniegtu mērķi attiecībā uz 
atjaunojamajiem energoresursiem 
transporta nozarē, vienlaikus mazinot 
zemes izmantojuma izmaiņu negatīvo 
ietekmi, būtu jāveicina atjaunojamās 
elektroenerģijas izmantošana, kravu 
novirzīšana uz citiem transporta veidiem, 
sabiedriskā transporta plašāks 
izmantojums un energoefektivitāte. 
Saskaņā ar balto grāmatu par transportu 
dalībvalstīm būtu jācenšas paaugstināt 
energoefektivitāti un samazināt vispārējo 
enerģijas patēriņu transporta nozarē, 
vienlaikus sekmējot elektrisko 
transportlīdzekļu ienākšanu tirgū un 
atjaunojamās elektroenerģijas ieviešanu 
transporta sistēmās.

Or. en
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Grozījums Nr. 123
Laurence J.A.J. Stassen

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai nodrošinātu vienotus 
nosacījumus šīs direktīvas īstenošanai, 
īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir 
Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 16. februāra 
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 124
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai Direktīvu 98/70/EK varētu 
pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai, 
būtu jādeleģē pilnvaras Komisijai pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu 
un samazināšanu, metodiskajiem 
principiem un vērtībām, kas vajadzīgi, lai 
novērtētu, vai ir ievēroti biodegvielu 
ilgtspējības kritēriji, kritērijiem un 
ģeogrāfiskajiem apgabaliem, ko izmanto, 
lai noteiktu bioloģiski daudzveidīgas 
pļavas, metodiku netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju 

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

un paziņošanai, atļautajiem līmeņiem 
saistībā ar metālu piedevām degvielā, 
atļautajām analītiskajām metodēm saistībā 
ar degvielas specifikācijām un tvaika 
spiediena atbrīvojumu, ko var piemērot 
bioetanolu saturošam benzīnam.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 126
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner
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Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 127
Giles Chichester

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, 

(19) Lai Direktīvu 2009/28/EK varētu 
pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai, 
būtu jādeleģē pilnvaras Komisijai pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz 
moderno biodegvielu sarakstu, transporta 
degvielu energoietilpību, kritērijiem un 
ģeogrāfiskajiem apgabaliem, ko izmanto, 
lai noteiktu bioloģiski daudzveidīgas 
pļavas, metodiku netiešu zemes 
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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.

izmantojuma izmaiņu emisiju 
aprēķināšanai un metodiskajiem principiem 
un vērtībām, kas vajadzīgi, lai novērtētu, 
vai ir ievēroti biodegvielu un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā ilgtspējības kritēriji.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Jens Rohde

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 
moderno biodegvielu sarakstu, transporta 
degvielu energoietilpību, kritērijiem un 
ģeogrāfiskajiem apgabaliem, ko izmanto, 
lai noteiktu bioloģiski daudzveidīgas 
pļavas, un metodiskajiem principiem un 
vērtībām, kas vajadzīgi, lai novērtētu, vai ir 
ievēroti biodegvielu un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā ilgtspējības kritēriji.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 130
Bendt Bendtsen

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 

(19) Direktīvu 2009/28/EK varētu pielāgot 
tehnikas un zinātnes attīstībai, būtu 
jādeleģē pilnvaras Komisijai pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu attiecībā uz moderno 
biodegvielu sarakstu, transporta degvielu 
energoietilpību, kritērijiem un 
ģeogrāfiskajiem apgabaliem, ko izmanto, 
lai noteiktu bioloģiski daudzveidīgas 
pļavas, metodiku netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju 
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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.

aprēķināšanai un metodiskajiem principiem 
un vērtībām, kas vajadzīgi, lai novērtētu, 
vai ir ievēroti biodegvielu un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā ilgtspējības kritēriji.

Or. da

Grozījums Nr. 131
Fiona Hall

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 
moderno biodegvielu sarakstu, ko ieskaita 
3. panta 4. punkta paredzētajā apakšmērķī, 
transporta degvielu energoietilpību, 
kritērijiem un ģeogrāfiskajiem apgabaliem, 
ko izmanto, lai noteiktu bioloģiski 
daudzveidīgas pļavas, metodiku netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
aprēķināšanai un metodiskajiem principiem 
un vērtībām, kas vajadzīgi, lai novērtētu, 
vai ir ievēroti biodegvielu un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā ilgtspējības kritēriji.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 133
Laurence J.A.J. Stassen

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.

svītrots

Or. nl
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Grozījums Nr. 134
Giles Chichester

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 ieviešot aplēstu netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
faktorus ar nosacījumu, ka izmantotie 
modeļi ir pamatoti un uzticami, lai 
attiecībā uz dažādiem kultūraugu veidiem 
precīzi noteiktu ILUC radīto emisiju īpašo 
vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Jens Rohde

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.

Or. en
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Grozījums Nr. 136
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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.

Or. en

Pamatojums

Aplēsti netiešu zemes izmantojuma izmaiņu emisiju faktori ilgtspējības sistēmā tiks ieviesti, 
stājoties spēkā šai direktīvai.

Grozījums Nr. 137
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(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 
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izmantojuma izmaiņu emisiju faktorus. izmantojuma izmaiņu emisiju faktorus.
Komisijai vajadzētu veikt atbilstošu 
analīzi, kuras mērķis būtu novērtēt šīs 
direktīvas piemērošanas nosacījumu 
ietekmi uz nozarēm, kurās izmanto 
biomasu.

Or. fr

Grozījums Nr. 138
Fiona Hall

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. Komisijai būtu jāpārskata 
arī ILUC mazināšanas pasākumi, 
piemēram, blakusproduktu izmantošana, 
ieguves apjoma palielināšana, ražošanas 
efektivitātes uzlabošana un kultūraugu 
audzēšana pamestā zemē.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Pamatojoties uz jaunākajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, kas ir 
pieejami, Komisijai būtu jānovērtē, cik 

(20) Pamatojoties uz jaunākajiem
zinātniskajiem pierādījumiem, kas ir 
pieejami, Komisijai būtu jānovērtē, cik 
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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.

efektīvi ir pasākumi, ko šī direktīva paredz 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju ierobežošanai un turpmākai 
samazināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

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, nosakot 
ilgtspējības kritērijus, kas jāizpilda 
attiecībā uz modernajām biodegvielām.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 

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

emisiju ierobežošanai un turpmākai 
samazināšanai, tostarp, iespējams, nosakot 
ilgtspējības kritērijus, kas jāizpilda, lai 
veicinātu moderno biodegvielu 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Laurence J.A.J. Stassen

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 143
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 144
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 145
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. direktīvas 7.a pantu groza šādi: 1. direktīvas 7.a pantu groza šādi:

-a) panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj 
ar šādu:
a) 6 % līdz 2020. gada 31. decembrim. 
Dalībvalstis pieprasa piegādātājiem, 
veicot šo samazinājumu, sasniegt šādus 
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starpposma mērķus: 2 % līdz 2016. gada 
31. decembrim un 4 % līdz 2018. gada 
31. decembrim;

Or. en

Pamatojums

Tā kā spēkā esošajā Degvielas kvalitātes direktīvā (DKD) noteiktie brīvprātīgie mērķi nav 
veicinājuši tirgus virzību uz degvielu ar zemāku oglekļa dioksīda emisiju intensitāti 
izmantošanu, ar šo grozījumu tiek ierosināts atlikt DKD noteikto 2 % un 4 % starpposma 
mērķu 2014. un 2017. gadam sasniegšanu uz attiecīgi 2016. un 2018. gadu, nosakot, ka tie ir 
obligāti degvielas piegādātājiem.

Grozījums Nr. 146
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 2. punktā aiz c) apakšpunkta 
pievieno šādu daļu:
„Lai panāktu atbilstību 
Direktīvas 98/70/EK 7.a panta 2. punkta 
a) un b) apakšpunktā noteiktajiem 
mērķiem, dalībvalstis nodrošina, ka 
maksimālā kopējā tādu biodegvielu un 
bioloģisko šķidro kurināmo piegādātāju 
ieskaitāmā daļa, ko ražo no zemē audzētas 
labības un citiem cieti saturošiem augiem, 
cukuru saturošiem augiem, eļļas augiem 
un citiem enerģētiskajiem kultūraugiem, 
nav lielāka par enerģijas daudzumu, kas 
atbilst Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 
4. punkta d) apakšpunktā noteiktajai 
maksimālajai daļai.”

Or. en
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Grozījums Nr. 147
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2008/70/EK
7.a pants – 2. punkts – pēdējā daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 2. punktā aiz c) apakšpunkta 
pievieno šādu daļu:
„Lai nodrošinātu atbilstību pirmajā daļā 
minētajiem mērķiem, dalībvalstis 
nodrošina, ka no labības un citiem cieti 
saturošiem augiem, cukuru saturošiem 
augiem un eļļas augiem vai specializētiem 
enerģētiskajiem kultūraugiem ražoto 
biodegvielu maksimālā daļa nav lielāka 
par enerģijas daudzumu, kas atbilst 5 % 
— aplēstajai daļai 2011. gada beigās —
no enerģijas galapatēriņa transporta 
nozarē 2020. gadā.”

Or. en

Grozījums Nr. 148
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 149
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 150
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainties of the current indirect land-use change calculations. 
Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to calculate the 
emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results must be 
differentiated by crop and region. Reporting on the values would therefore be premature and 
risk making the basis for faulty and regretful decisions.

Grozījums Nr. 151
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Turklāt degvielas piegādātāju pienākums 
ir ziņot dalībvalsts ieceltai iestādei par 
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panākto progresu, lai sasniegtu obligāto 
mērķi, proti, lai panāktu, ka visās 
dalībvalstīs 2020. gadā no 
atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotās enerģijas daļa transporta nozarē 
ir 3 % no kopējā 10 % mērķa. Piegādātāji 
dokumentāri apstiprina, ka biodegvielas 
ražotas no IX pielikuma A daļā 
uzskaitītajām izejvielām un nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunojamām šķidrām un 
gāzveida degvielām. Dalībvalstis minētos 
datus paziņo Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 153
Bendt Bendtsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. da

Grozījums Nr. 154
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 155
Sabine Wils

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

-a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
„1. Neatkarīgi no tā, vai izejvielas ir 
audzētas Kopienas teritorijā vai ārpus tās, 
no biodegvielām iegūto enerģiju ņem vērā 
7.a pantā minētajos nolūkos tikai tādā 
gadījumā, ja šīs biodegvielas atbilst šā 
panta 2. līdz 6.c punktā noteiktajiem
ilgtspējības kritērijiem.
Biodegvielas, ko ražo no labības un citiem 
cieti saturošiem augiem, cukuru 
saturošiem augiem un eļļas augiem, kā 
arī no nepārtikas celulozes vai 
lignocelulozes materiāla, kas nav 
atkritumi vai atliekvielas, kuras ņemtas 
vērā 7.a panta minētajos nolūkos, 
nepārsniedz enerģijas daudzumu, kas 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu 
3. panta 1. punkta otrajā daļā.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 1. punkta otro daļu svītro;

Or. en

Pamatojums

Saskaņots ilgtspējības regulējums paredz, ka modernajām biodegvielām jāpiemēro tādi paši 
ilgtspējības kritēriji, kādus piemēro tradicionālajām biodegvielām. Lai nodrošinātu 
ilgtspējības nodrošināšanas sistēmu ticamību, kontroles pasākumiem jābūt stingriem un 
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piemērojamiem visiem biodegvielu veidiem. Komisijas priekšlikuma sekas var būt tādas, ka 
īpaši tiktu veicināta tādu biodegvielu izmantošana, ko ražo no neilgtspējīgām izejvielām. 
Izņēmumi attiecībā uz ilgtspējības prasībām noteiktu veidu atkritumiem un vielu atlikumiem 
radītu tādu situāciju, ka, piemēram, no palmu eļļas atkritumvielām ražotā biodīzeļdegviela 
tiktu subsidēta arī tādā gadījumā, ja palmu eļļa būtu ražota nelikumīgi iznīcinātos tropu 
mežos. Tas pats attiecas uz izlietotām pārtikas eļļām, kas ražotas neilgtspējīgā veidā. Šādos 
gadījumos netiktu aizsargāti reģioni ar ievērojamu bioloģisko daudzveidību, tropu meži, 
purvāji un purvi.

Grozījums Nr. 157
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Siltumnīcas efekta gāzu emisiju 
samazinājumu, ko iegūst, izmantojot 
biodegvielu, aprēķina saskaņā ar 7.d panta 
1. punktu.

Siltumnīcas efekta gāzu emisiju 
samazinājumu, ko iegūst, izmantojot 
biodegvielu, aprēķina saskaņā ar 7.d panta 
1. punktu.

Turklāt siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumu, ko panāk, izmantojot 
V pielikuma A daļā uzskaitītās 
biodegvielas, aprēķina saskaņā ar 
7.d panta 1. punktu tikai daudzumam, kas 
atbilst ne vairāk kā 5 % no kopējā 
enerģijas daudzuma degvielas kopējā 
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apjomā. Attiecībā uz daudzumu, kas 
pārsniedz 5 %, siltumnīcefekta gāzu 
emisiju ietaupījumu, ko panāk, izmantojot 
šādas biodegvielas, uzskata par līdzvērtīgu 
fosilo kurināmo vidējā aprites cikla 
siltumnīcefekta gāzu emisijām.
No Direktīvas 2009/28/EK IX pielikuma 
A daļā uzskaitītajām izejvielām ražotu 
biodegvielu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumu aprēķina saskaņā ar 
7.d panta 1. punktu, un to daļu, ko ņem 
vērā, aprēķinot degvielas kopējā apjoma 
siltumnīcefekta gāzu vidējo intensitāti, 
reizina ar četri.
No IX pielikuma B daļā uzskaitītajām 
izejvielām ražotu biodegvielu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu 
aprēķina saskaņā ar 7.d panta 1. punktu, 
un to daļu, ko ņem vērā, aprēķinot 
degvielas kopējā apjoma siltumnīcefekta 
gāzu vidējo intensitāti, reizina ar divi.
Nebioloģiskas izcelsmes atjaunojamo 
šķidro un gāzveida degvielu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu 
aprēķina saskaņā ar 7.d panta 1. punktu, 
un to daļu, ko ņem vērā, aprēķinot 
degvielas kopējā apjoma siltumnīcefekta 
gāzu vidējo intensitāti, reizina ar četri.

Or. en

Pamatojums

RED un Degvielas kvalitātes direktīvas noteikumiem, tostarp ar ILUC saistītajiem politikas 
pasākumiem, jābūt saskaņotiem un koordinētiem. Tādēļ tradicionālo biodegvielu ar zemākām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām ieskaitāmo apjomu saistībā ar mērķi panākt 6 % ietaupījumu 
ņem vērā tikai attiecībā uz daudzumu, kas nepārsniedz 5 % no kvotas degvielas kopējā 
apjomā, un 2. paaudzes biodegvielu ieskaitāmo apjomu reizina ar 4 un ar 2.

Grozījums Nr. 158
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Tiešo un netiešo siltumnīcefekta gāzu 
emisiju apjomu, kas rodas, izmantojot 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo, un ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ir vismaz 60 % un 
nepārsniedz 42 gCO2eq/MJ.

Or. en

Pamatojums

Emisiju ietaupījumu robežvērtības, kas izteiktas relatīvos rādītājos (%), piemēram, tādos 
rādītājos, kādus ierosinājusi Komisija, nav pietiekama garantija ieguldītājiem, jo atsauces 
rādītāji laika gaitā var mainīties. Tā vietā, nosakot emisiju maksimālo vērtību absolūtā 
izteiksmē, kā ierosināts šajā grozījumā, tiek nodrošināta lielāka skaidrība attiecībā uz 
ieguldījumu veidiem, kas var būt aktuāli nozarē. Šajā grozījumā minētā vērtība — 42 
gCO2eq/MJ — atbilst 50 % no emisiju ietaupījuma pie pašreizējā atsauces rādītāja.

Grozījums Nr. 159
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 160
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Minimālā robežvērtība — 60 % — ir pārāk augsta, un tā atturēs pētniecību un investīciju 
veikšanu inovatīvos modernu biodegvielu ražošanas veidos, jo īpaši samazinot rūpnieciskās 
ražošanas potenciālu un tādējādi mērķa — veicināt moderno biodegvielu plašāku ienākšanu 
tirgū — īstenošanu.

Grozījums Nr. 161
Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājums, ko panāk, izmantojot 
biodegvielu, un ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ir vismaz 60 % attiecībā 
uz biodegvielām, ko ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija sākta pēc 2014. gada 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājums, ko panāk, izmantojot 
biodegvielu, un ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ir vismaz 60 %. Iekārta 
„atrodas ekspluatācijā”, ja notiek fiziska 
biodegvielas ražošana.
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1. jūlija. Iekārta „atrodas ekspluatācijā”, ja 
notiek fiziska biodegvielas ražošana.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājums, ko panāk, izmantojot 
biodegvielu, un ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ir vismaz 60 % attiecībā 
uz biodegvielām, ko ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija sākta pēc 2018. gada 1. jūlija.

Or. ro

Grozījums Nr. 163
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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2018. gada 1. janvāra.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Attiecībā uz iekārtām, kas atradās 
ekspluatācijā 2014. gada 1. jūlijā vai pirms 
minētā datuma, 1. punktā minētajā nolūkā 
tiešo un netiešo siltumnīcefekta gāzu 
emisiju apjoms, kas rodas, izmantojot 
biodegvielas un bioloģiskos šķidros 
kurināmos, nepārsniedz 54 gCO2eq/MJ
līdz 2016. gada 31. decembrim un 
42 gCO2eq/MJ no 2017. gada 1. janvāra.
Iekārta „atrodas ekspluatācijā”, ja notiek 
fiziska biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā 
kurināmā ražošana.

Or. en

Pamatojums

Tā vietā, nosakot emisiju maksimālo vērtību absolūtā izteiksmē, kā ierosināts šajā grozījumā, 
tiek nodrošināta lielāka skaidrība attiecībā uz ieguldījumu veidiem, kas var būt aktuāli 
nozarē. Šajā grozījumā minētās vērtības — 54 un 42 gCO2eq/MJ — atbilst aptuveni 35 % un 
50 % emisiju ietaupījumiem. Nav iemesla uz gadu atlikt 2017. gadam noteiktās prasības par 
50 % ietaupījumu, kā to ierosinājusi Komisija.

Grozījums Nr. 165
Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Attiecībā uz iekārtām, kas atradās 
ekspluatācijā 2013. gada 31. decembrī vai 
pirms minētā datuma, 1. punktā minētajā 
nolūkā biodegvielām jāpanāk 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums 
vismaz 45 % līdz 2017. gada 
31. decembrim un vismaz 60 % no 
2018. gada 1. janvāra.

Or. en

Grozījums Nr. 166
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 167
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 168
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) iekļauj šādu 4.a punktu:
„4. Šā panta 1. punktā minētajos nolūkos 
neņem vērā biodegvielas un bioloģiskos 
šķidros kurināmos no valstīm vai 
reģioniem, kuros zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas pārsniedz 35 % no fosilo 
kurināmo emisiju apjoma (30 g CO2eq / 
MJ), kas aprēķināts valstij vai reģionam 
saskaņā ar IV pielikuma C daļas 
7. punktu.”

Or. en

Grozījums Nr. 169
Claude Turmes
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Verts/ALE grupas vārdā

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) iekļauj šādu 5.a punktu:
Biodegvielas un bioloģiskos šķidros 
kurināmos, ko ņem vērā 1. punktā 
minētajos nolūkos, neiegūst no 
atkritumiem, ja vien neatkarīgā pārbaudē 
nav atzīta to atbilstība atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijai, proti, 
noteikumiem par atkritumu rašanās 
novēršanu, sagatavošanu atkārtotai 
izmantošanai un pārstrādi pirms 
reģenerācijas enerģijas ieguves nolūkā, 
kā izklāstīts Direktīvā 2008/98/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) iekļauj šādu 5.a punktu:
„5.a Biodegvielas un bioloģiskos šķidros 
kurināmos, ko ņem vērā 1. punkta a), b) 
un c) apakšpunktā minētajos nolūkos, 
neražo no izejvielām, kas iegūtas no 
atkritumiem, ja vien nav veikta neatkarīga 
pārbaude un tie nav apstiprināti kā 
atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhijai, kas noteikta 
Direktīvas 2008/98/EK 4. pantā, proti, 
noteikumiem par atkritumu rašanās 
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novēršanu, sagatavošanu atkārtotai 
izmantošanai un pārstrādi pirms 
reģenerācijas enerģijas ieguves nolūkā.
Šajā nolūkā Komisiju pilnvaro pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 25.b pantu, 
nosakot neatkarīgas pārbaudes un 
apstiprināšanas kārtību. Minēto kārtību 
pieņem līdz [2016. gada 1. janvārim].”

Or. en

Pamatojums

Atkritumiem būtu jāatbilst atkritumu apsaimniekošanas hierarhijai, kas noteikta Atkritumu 
pamatdirektīvas 4. pantā, proti, noteikumiem par atkritumu rašanās novēršanu, sagatavošanu 
atkārtotai izmantošanai un pārstrādei pirms reģenerācijas enerģijas ieguves nolūkā, un 
attiecībā uz atkritumiem būtu jāveic neatkarīga pārbaude un atbilstības apliecināšana, lai 
novērstu krāpšanu.

Grozījums Nr. 171
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) iekļauj šādu 5.a punktu: 
„5.a Izejvielas, ko izmanto biodegvielas 
un bioloģiskā šķidrā kurināmā ražošanai, 
nevajadzētu ņemt vērā 7.a panta 2. punkta 
a), b) un c) apakšpunktā minētajos 
nolūkos, ja gadā, kad izejvielas saražotas, 
ievērojami mainījies 4. un 5. punktā 
paredzētais zemes izmantojums.”

Or. en

Pamatojums

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
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considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measure will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
7c paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.

Grozījums Nr. 172
Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) iekļauj šādu 5.a punktu:
„5.a Biodegvielas un bioloģiskos šķidros 
kurināmos, ko ņem vērā 1. punktā 
minētajos nolūkos, iegūst no izejvielām, 
ko ražo, izmantojot ilgtspējīgu zemes 
apsaimniekošanas praksi, kas ļauj 
saglabāt vai palielināt ekosistēmu oglekļa 
krāju, nodrošina bioloģisko daudzveidību 
un aizsargā augsnes auglību un augsnes 
organisko oglekli, novērš augsnes eroziju, 
veicina ūdens resursu saglabāšanu un 
rada nelielu ietekmi uz ūdens pieejamību 
un kvalitāti, kā arī barības vielu un 
minerālu līdzsvaru.”

Or. en

Grozījums Nr. 173
Ivo Belet

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

ba) panta 7. punkta 2. daļas 1. teikumu 
groza šādi: 
„Komisijai ik pēc diviem gadiem jāziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
pieaugušā pieprasījuma pēc biodegvielas 
ietekmi uz sociālo ilgtspējību Kopienā un 
trešās valstīs, par biodegvielas ražošanas 
ieguldījumu augu olbaltumvielu trūkuma 
samazināšanā ES un par Kopienas 
biodegvielas politikas ietekmi uz pārtikas 
produktu pieejamību par pieejamām 
cenām, jo īpaši jaunattīstības valstu 
iedzīvotājiem, un par plašākiem attīstības 
jautājumiem.

Or. nl

Grozījums Nr. 174
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Or. en

Pamatojums

Aprēķināšanas metodes korekcija ierosināta, lai ņemtu vērā ILUC aplēses saskaņā ar 
ierosināto Degvielas kvalitātes direktīvas jauno V pielikumu.

Grozījums Nr. 175
Sabine Wils

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, aprites cikla aprēķināšanu 
siltumnīcefekta gāzu emisijām no 
biodegvielām veic šādi:
a) ja siltumnīcefekta gāzu emisiju
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ietaupījumu standartvērtība biodegvielas 
ražošanas metodei ir noteikta 
IV pielikuma A vai B daļā un ja el vērtība 
šīm biodegvielām vai bioloģiskajiem 
šķidrajiem kurināmajiem ir aprēķināta 
saskaņā ar V pielikuma C daļas 7. punktu 
un ir vienāda ar vai mazāka par nulli, 
izmanto minēto standartvērtību; minētajai 
standartvērtībai pieskaita netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju vērtības, 
kas noteiktas V pielikumā;
b) izmanto faktisko vērtību, ko aprēķina 
saskaņā ar IV pielikuma C daļā noteikto 
metodoloģiju; minētajai faktiskajai 
vērtībai pieskaita netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju vērtības, 
kas noteiktas V pielikumā; vai
c) izmanto vērtību, ko aprēķina kā 
IV pielikuma C daļas 1. punktā minēto 
formulas reizinātāju summu, ja 
V pielikuma D vai E daļā nesummētās 
standartvērtības 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. en

Grozījums Nr. 176
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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vērtību un standartvērtību labošanu.”

Or. en

Grozījums Nr. 177
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 178
Silvia-Adriana Ţicău

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 

svītrots
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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.”

Or. ro

Grozījums Nr. 179
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 180
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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

Or. fr

Pamatojums

Deleģētos aktus var pamatot ar vajadzību pielāgot V pielikumu tehniskajai un zinātniskajai 
attīstībai. Tomēr, lai neradītu nenoteiktību, kas varētu atturēt investīciju veikšanu, jāuzsver, 
ka plānoto pasākumu mērķis jebkurā gadījumā ir pētniecības un izstrādes veicināšana 
dalībvalstīs un tirgus vajadzību apmierināšana.

Grozījums Nr. 181
António Fernando Correia de Campos
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.d pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.”

Komisija līdz 2014. gada 31. decembrim 
un pēc tam reizi divos gados sagatavo 
ziņojumu par zinātnes un tehnikas attīstību 
saistībā ar kultūraugu grupu netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu vērtību 
novērtējumu. Attiecīgā gadījumā 
ziņojumam pievieno priekšlikumu 
pielāgot VIII pielikumu labākajiem 
pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, pārskatīt kultūraugu 
grupu netiešo zemes izmantojuma 
izmaiņu vērtības; ieviest jaunas vērtības 
sīkākam sadalījumam (tas ir, izejvielu 
līmenī); attiecīgā gadījumā ietvert papildu 
vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas, un izstrādāt
faktorus izejvielām, kas nāk no nepārtikas 
celulozes un lignocelulozes materiāliem.”

Or. en

Grozījums Nr. 182
Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina, ka, nosakot atbilstību Direktīvā 98/70/EK paredzētajiem 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma kritērijiem, tiek ņemtas vērā netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Grozījums Nr. 183
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 184
Andrzej Grzyb

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

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

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 185
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Attiecīgā gadījumā Komisija iesniedz arī 
priekšlikumu pielāgot IV pielikumu 
labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, tostarp pievienojot vērtības 
turpmākiem biodegvielas ražošanas 
paņēmieniem no tiem pašiem vai citiem 
izejmateriāliem un grozot C daļā noteikto 
metodiku.

Or. en

Grozījums Nr. 186
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 187
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. iekļauj šādu 10.a pantu: svītrots
„10.a pants
Deleģēšanas īstenošana

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

Or. en

Grozījums Nr. 188
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras, kas minētas 7.a panta 
5. punktā, 7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 
7.d panta 5. punktā, 7.d panta 6. punktā, 

2. Pilnvaras, kas minētas 7.a panta 
5. punktā, 7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 
7.d panta 5. punktā, 8.a panta 3. punktā un 
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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.

10. panta 1. punktā, deleģē uz nenoteiktu 
laiku, sākot ar šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienu.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 190
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 98/70/EK
10.a pants (jauns) – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosmes 
minēto laikposmu pagarina par diviem 
mēnešiem.

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
7.a panta 5. punktu, 7.b panta 3. punkta 
otro daļu, 7.d panta 5. 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. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosmes 
minēto laikposmu pagarina par diviem 
mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 191
András Gyürk, Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 98/70/EK
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. svītro 11. panta 4. punktu. svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 192
Gaston Franco

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 193
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a direktīvas 2. pantā iekļauj šādu 
oa) punktu:
„oa) „modernā biodegviela” ir bioloģisks 
materiāls, saistībā ar kuru attiecīgu 
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alternatīvu izmantojums tiek saistīts ar 
būtiskām metāna vai slāpekļa oksīda 
emisijām, neražojot izmantojamu enerģiju 
saskaņā ar IX pielikumā noteikto 
definīciju. Komisijai jābūt pilnvarotai 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
25.b pantu ar mērķi pieņemt šo definīciju, 
ņemot vērā zinātnes un tehnoloģiju 
attīstību.

Or. sv

Pamatojums

Tas paredzēts, lai tirgū radītu stimulu veicināt modernās biodegvielas.

Grozījums Nr. 194
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„oa) Moderno biodegvielu tehnoloģijas ir 
biodegvielas, ko parasti ražo no 
nepārtikas izejvielām un izejvielām, kas 
nav lopbarība, piemēram, atkritumiem un 
atliekvielām (piemēram, kviešu salmiem, 
sadzīves atkritumiem), nepārtikas 
kultūraugiem (piemēram, graudzālēm, 
stiebrzālēm) un aļģēm. Lielākā daļa 
tehnoloģiju ir eksperimentālas vai atrodas 
tehnoloģiskās attīstības posmā.”

Or. en

Grozījums Nr. 195
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 1. punktā pievieno šādu otro 
daļu:

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 196
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 1. punktā pievieno šādu otro 
daļu:

svītrots

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

Or. en
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Pamatojums

Katrai dalībvalstij būtu jāļauj lemt, kurā ekonomikas nozarē tā vēlas īstenot pasākumus, lai 
sasniegtu Direktīvas par atjaunojamiem energoresursiem vispārējo mērķi.

Grozījums Nr. 197
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 1. punktā pievieno šādu otro 
daļu:

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 198
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai panāktu atbilstību pirmajā daļā 
minētajiem mērķiem, maksimālā tādu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo 
daļa, ko ražo no labības un citiem cieti 

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

iegūts no cukura, labības vai citiem cieti 
saturošiem augiem, nav lielāka par 
enerģijas daudzumu, kas atbilst 3. panta 
4. punkta d) apakšpunktā noteiktajai 
maksimālajai daļai.

Or. fr

Pamatojums

Biodegvielai ir veicinošs efekts attiecībā uz inovāciju biotehnoloģiju un augu valsts ķīmijas 
nozarē. Tāpēc ir jāveicina pētniecība un izstrāde visās nozarēs, kam ir liels potenciāls, 
tostarp rūpnieciskās fermentācijas nozarē.

Grozījums Nr. 199
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 200
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai panāktu atbilstību pirmajā daļā 
minētajiem mērķiem, maksimālā tādu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo 
daļa, ko ražo no eļļas augiem, nav lielāka 
par 4 % no noteiktajiem 10 %, kas atbilst 
3. panta 4. punkta d) apakšpunktam.

Or. sv

Pamatojums

Ja maksimālais ierobežojums aptver mazāk augu, tas tādējādi tiks pazemināts.

Grozījums Nr. 201
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 202
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai no pārtikas kultūraugiem un specializētiem enerģētiskajiem kultūraugiem ražoto 
biodegvielu ierobežojuma piemērošana būtu efektīva, tas būtu jāieskaita gan 
Direktīvas 2009/28/EK, gan arī Direktīvas 98/70/EK mērķī. Ar šo ierobežojumu būtu 
jānodrošina, ka ES mērķi un subsīdijas nestimulē turpmāku negatīvu ietekmi, ko izraisa 
konflikts starp zemes izmantošanu degvielas ražošanai vai pārtikas ieguvei.

Grozījums Nr. 203
Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panta 1. punktam pievieno šādu trešo 
daļu:
„Komisija vēlākais līdz 2014. gada 
31. decembrim, pieņemot deleģētos aktus, 
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paredz noteikumus, lai no 3. panta 
4. punkta d) apakšpunkta noteikumu 
piemērošanas atbrīvotu biodegvielas, 
kuras ražo no īpašiem labības veidiem un 
citiem cieti saturošiem augiem, cukuru 
saturošiem augiem un eļļas augiem un 
kuru ražošanas procesā īsteno 
pietiekamus ILUC mazināšanas 
pasākumus, lai kompensētu to ILUC 
faktorus. Minētie ILUC mazināšanas 
pasākumi var ietvert blakusproduktu 
izmantošanu un ražošanas efektivitātes 
uzlabošanu, ja tie atbilst šīs direktīvas 
17. panta 2. punktā noteiktajiem 
kritērijiem.”

Or. en

Pamatojums

No pārtikas kultūraugiem ražoto pirmās paaudzes biodegvielu ILUC emisijas var mazināt un 
atbilstību Direktīvā 2009/28/EK noteiktajām siltumnīcefekta gāzu emisiju robežvērtībām var 
panākt, īstenojot mazināšanas pasākumus, piemēram, izmantojot blakusproduktus. Komisijai 
būtu jāparedz noteikumi par šādu ilgtspējīgu biodegvielu atbrīvošanu no prasību 
piemērošanas.

Grozījums Nr. 204
Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panta 1. punktam pievieno šādu trešo 
daļu:
„Komisija vēlākais līdz 2014. gada 
31. decembrim, pieņemot deleģētos aktus, 
paredz noteikumus, lai no 3. panta 
4. punkta d) apakšpunkta noteikumu 
piemērošanas atbrīvotu biodegvielas, 
kuras ražo no labības un citiem cieti 
saturošiem augiem, cukuru saturošiem 
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augiem un eļļas augiem un attiecībā uz 
kurām piemēro ILUC mazināšanas 
pasākumus, piemēram, blakusproduktu 
izmantošanu, ieguves apjoma 
palielināšanu, ražošanas efektivitātes 
uzlabošanu un kultūraugu audzēšanu 
pamestā zemē, ja tie atbilst šīs direktīvas 
17. panta 2. punktā noteiktajiem 
kritērijiem.”

Or. en

Pamatojums

No pārtikas kultūraugiem ražoto pirmās paaudzes biodegvielu ILUC emisijas var mazināt un 
atbilstību Direktīvā 2009/28/EK noteiktajām siltumnīcefekta gāzu emisiju robežvērtībām var 
panākt, īstenojot mazināšanas pasākumus, piemēram, izmantojot blakusproduktus. Komisijai 
būtu jāparedz noteikumi par šādu ilgtspējīgu biodegvielu atbrīvošanu no prasību 
piemērošanas.

Grozījums Nr. 205
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panta 1. punktam pievieno šādu trešo 
daļu:
„2020. gadā no enerģijas galapatēriņa 
transporta nozarē vismaz 3 % jābūt 
enerģijai no modernajām biodegvielām.”

Or. sv

Pamatojums

Lai radītu tirgū stimulu pāriet uz modernajām biodegvielām, ir jāuzstāda stabils mērķis, lai 
veicinātu ilgtspējīgu biodegvielas stratēģiju Eiropā.
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Grozījums Nr. 206
Bendt Bendtsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-i) pēc 1. apakšpunkta iekļauj šādus 
turpmākos apakšpunktus:
„2020. gadā no enerģijas galapatēriņa 
transporta nozarē vismaz 3 % jābūt 
enerģijai no modernajām biodegvielām.
2025. gadā no enerģijas galapatēriņa 
transporta nozarē vismaz 5 % jābūt 
enerģijai no modernajām biodegvielām.”

Or. da

Pamatojums

Groza atzinuma sagatavotāja Vidal-Quadras grozījumu, iekļaujot jaunu -i punktu pēc 
Komisijas priekšlikuma 2. panta 2. punkta c apakšpunkta 1. punkta. 

Grozījums Nr. 207
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-i) punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:
„Katra dalībvalsts nodrošina, ka no 
atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotas enerģijas daļa visā transporta 
nozarē 2020. gadā ir vismaz 10 % no 
enerģijas galapatēriņa transporta nozarē 
attiecīgajā dalībvalstī, kā arī nodrošina, 
ka no atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotas enerģijas daļa benzīna 



AM\933726LV.doc 119/178 PE510.481v01-00

LV

ražošanas nozarē 2020. gadā ir vismaz 
10 % no enerģijas galapatēriņa benzīna 
ražošanas nozarē attiecīgajā dalībvalstī.”

Or. en

Grozījums Nr. 208
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-i) aiz pirmās daļas iekļauj šādu daļu:
„Katra dalībvalsts nodrošina, ka no 
atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotas elektroenerģijas daļa visā
transporta nozarē 2020. gadā ir vismaz 
2 % no enerģijas galapatēriņa transporta 
nozarē attiecīgajā dalībvalstī.”

Or. en

Grozījums Nr. 209
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-i) aiz pirmās daļas iekļauj šādu daļu:
„Moderno biodegvielu ieskaitāmā daļa 
2020. gadā ir vismaz 2 % no enerģijas 
galapatēriņa transporta nozarē.”
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Or. en

Grozījums Nr. 210
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-i) punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
„a) saucējs ir vienāds ar 80 % no kopējā 
patērētā enerģijas daudzuma transporta 
nozarē 2010. gadā; pirmajā daļā 
minētajos nolūkos ņem vērā tikai benzīnu, 
dīzeļdegvielu, biodegvielas, ko patērē 
autotransportā un dzelzceļa transportā, 
un elektroenerģiju;”

Or. en

Grozījums Nr. 211
Sabine Wils

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: i) panta b) punktā pievieno šādus 
teikumus:

„Šis ievilkums neskar 17. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu un 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu;”

„Ņem vērā arī enerģijas daudzumu, kas 
atbilst dalībvalstu īstenotajiem 
energoefektivitātes un energotaupības 
pasākumiem. Šis ievilkums neskar 
17. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 
3. panta 4. punkta d) apakšpunktu;”
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Or. en

Grozījums Nr. 212
Giles Chichester

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. en

Grozījums Nr. 213
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
„c) lai aprēķinātu elektroenerģijas daļu, 
kas saražota no atjaunojamajiem 
energoresursiem un patērēta jebkādos 
elektrotransportlīdzekļos, saskaņā ar a) 
un b) apakšpunktu, dalībvalstis var 
izmantot Kopienas no atjaunojamajiem 
energoresursiem saražotās 
elektroenerģijas vidējo daļu vai no 
atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotās elektroenerģijas daļu konkrētā 
valstī, kas noteikta divus gadus pirms 
attiecīgā gada. Turklāt, lai aprēķinātu no 
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atjaunojamajiem energoresursiem iegūto 
elektroenerģiju, ko patērē jebkādos 
elektriskajos transportlīdzekļos, uzskata, 
ka šis patēriņš 5 reizes pārsniedz no 
atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotās elektroenerģijas daudzumu.”

Or. en

Pamatojums

Atjaunojamās elektroenerģijas izmantošana visos elektriskajos transportlīdzekļos var veicināt 
transporta nozares ilgtspējību. Elektriskie transportlīdzekļi var piedāvāt risinājumus 
transporta nozares problēmām, jo to energoefektivitāte ir ievērojami lielāka nekā 
transportlīdzekļiem ar iekšdedzes dzinējiem. Vienlaikus elektriskajiem transportlīdzekļiem ir 
būtiska nozīme citās atjaunojamās enerģijas nozarēs kā potenciālajām elektroenerģijas 
glabātuvēm.

Grozījums Nr. 214
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
„c) lai aprēķinātu no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūto elektroenerģiju, 
ko patērē jebkādos elektriskajos 
autotransporta līdzekļos, uzskata, ka šis 
patēriņš 5 reizes pārsniedz no 
atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotās elektroenerģijas daudzumu.”

Or. en

Grozījums Nr. 215
Giles Chichester
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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, 
nepārsniedz 5 % — aplēsto īpatsvaru 
2011. gada beigās — no enerģijas 
galapatēriņa transportā 2020. gadā.”

Or. en

Grozījums Nr. 216
András Gyürk, Alajos Mészáros

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, 
nepārsniedz 5 % — aplēsto īpatsvaru 
2011. gada beigās — no enerģijas 
galapatēriņa transportā 2020. gadā.”

Or. en

Grozījums Nr. 217
Angelika Niebler
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) aprēķinot biodegvielas skaitītājā,

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

Or. de

Pamatojums

5 % robežas ieviešana pirmās paaudzes biodegvielām rada risku nesasniegt 
Direktīvā 2009/28/EK noteikto mērķi — līdz 2020. gadam transporta nozarē sasniegt 
atjaunojamo energoresursu īpatsvaru vismaz 10 % apmērā. Modernās biodegvielas joprojām 
tiek izstrādātas un šajā gadu desmitā nebūs gatavas laišanai tirgū. Tāpēc ir nepieciešams 
atsevišķs regulējums par 2 % daļu.

Grozījums Nr. 218
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) aprēķinot biodegvielas skaitītājā, no 
tādas biodegvielas iegūtas enerģijas daļa, 

d) aprēķinot biodegvielas skaitītājā, no 
tādas biodegvielas iegūtas enerģijas daļa, 
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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.

ko ražo no labības un citiem cietes augiem, 
cukura un eļļas augiem, nepārsniedz 7,5 %
— aplēsto īpatsvaru 2011. gada beigās —
no enerģijas galapatēriņa transportā 
2020. gadā. No tādām biodegvielām 
iegūtas enerģijas daļa, ko ražo no 
graudaugiem un citiem cieti saturošiem 
augiem un cukuru saturošiem augiem, 
nepārsniedz 8 % no enerģijas 
galapatēriņa benzīna ražošanas nozarē 
2020. gadā.

Or. en

Pamatojums

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.

Grozījums Nr. 219
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) aprēķinot biodegvielas skaitītājā, no 
tādas biodegvielas iegūtas enerģijas daļa, 
ko ražo no labības un citiem cietes augiem, 
cukura un eļļas augiem, kā arī no 
nepārtikas celulozes vai lignocelulozes 
materiāla, kas nav atkritumi vai 
atliekvielas, nepārsniedz 4 % — aplēsto 
īpatsvaru 2011. gada beigās — no enerģijas 
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galapatēriņa transportā 2020. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Šajā saistībā ir jāveicina pētniecība un izstrāde visās nozarēs, kam ir liels potenciāls, vai nu 
izmantojot enerģijas satura sistēmu, vai nosakot iekļaušanas apakšmērķus, kas sniedz 
pārredzamību un darbības iespējas investoriem, atkarībā no nozares attīstības pakāpes.

Grozījums Nr. 221
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

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

kultūraugiem, nepārsniedz 5 % — aplēsto 
īpatsvaru 2011. gada beigās — no enerģijas 
galapatēriņa transportā 2020. gadā.

Or. en

Pamatojums

Lai izbeigtu pārtikas un degvielas konkurenci, ko radījusi biodegvielu politika, un lai 
mazinātu ietekmi uz zemes un ūdens izmantojumu, tradicionālo biodegvielu jomā 5 % 
ierobežojums būtu jāpiemēro ne tikai pārtikas kultūraugiem, bet arī specializētiem 
enerģētiskajiem kultūraugiem (vai nepārtikas kultūraugiem). Lai efektīvi ierobežotu tādu 
biodegvielu un bioloģiskā šķidrā kurināmā patēriņu, ko ražo no zemē audzētām izejvielām, to 
ražošanai piešķirtajām subsīdijām un finanšu atbalstam nevajadzētu pārsniegt šajā 
priekšlikumā noteikto ierobežojumu.

Grozījums Nr. 222
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) aprēķinot biodegvielas skaitītājā, no 
tādas biodegvielas iegūtas enerģijas daļa, 
ko ražo no labības un citiem cietes augiem, 
cukura un eļļas augiem, nepārsniedz 3 %
— aplēsto īpatsvaru 2011. gada beigās —
no enerģijas galapatēriņa transportā 
2020. gadā.

Or. en

Pamatojums

Lai gan Komisijas sākotnējā priekšlikumā nav paredzēti ierobežojumi attiecībā uz pirmās 
paaudzes biodegvielām laikposmā līdz 2020. gadam un nav sniegts pareizs vēstījums 
ieguldītājiem, šis grozījums ierosināts, lai, gluži pretēji, veicinātu inovāciju, dodot signālu, ka 
no pārtikas kultūraugiem iegūtas biodegvielas pakāpeniski jāaizstāj ar citiem pasākumiem 
transporta nozarē un citām degvielām. Tādēļ no pārtikas kultūraugiem iegūtu biodegvielu 
daudzums transporta nozarē pakāpeniski būtu jāsamazina no pašreizējās (2010. gada) 4,7 % 
daļas līdz 3 % 2020. gadā.
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Grozījums Nr. 223
Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) aprēķinot biodegvielas skaitītājā, no 
tādas biodegvielas iegūtas enerģijas daļa, 
ko ražo no eļļas augiem, nepārsniedz 3 %
— aplēsto īpatsvaru 2011. gada beigās —
no enerģijas galapatēriņa transportā 
2020. gadā.

Or. en

Pamatojums

As recognised by the impact assessment accompanying the ILUC-proposals, it is difficult to 
estimate the exact size of the emissions resulting from indirect land use change. However, one 
conclusion seems more stable than the others: there is an obvious difference between 
bioethanol and biodiesel when it comes to ILUC-emissions. ILUC-emissions and direct 
emissions from biodiesel are generally higher than for bioethanol which means that the use of 
bioethanol reduces emissions from the transport sector significantly compared to biodiesel. 
This difference should be reflected in the in the current revision of the directives.

Grozījums Nr. 224
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) aprēķinot biodegvielas skaitītājā, no 
modernās biodegvielas iegūtas enerģijas 
daļa nav mazāka par 2 % no enerģijas 
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augiem, cukura un eļļas augiem, 
nepārsniedz 5 % — aplēsto īpatsvaru 
2011. gada beigās — no enerģijas 
galapatēriņa transportā 2020. gadā.

galapatēriņa transportā 2020. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

No biodegvielām un bioloģiskajiem 
šķidrajiem kurināmajiem iegūtas 
enerģijas daļa nepārsniedz šajā pantā 
noteikto daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 226
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

tādas biodegvielas iegūtas enerģijas daļa, 
ko ražo no eļļas augiem, nepārsniedz 4 % 
no enerģijas galapatēriņa transportā 
2020. gadā.

Or. sv

Pamatojums

Šeit no 5 % ierobežojuma tiek atskaitīts etanols.

Grozījums Nr. 227
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) pievieno šādu da) apakšpunktu:
„da) no tādām biodegvielām iegūtas 
enerģijas daļa, ko ražo no IX pielikumā 
uzskaitītajām izejvielām, nav mazāka par 
2,5 % no enerģijas galapatēriņa 
transporta nozarē 2020. gadā un no 
tādām biodegvielām iegūtas enerģijas 
daļa, ko ražo no labības, nepārsniedz 
7,5 % no enerģijas galapatēriņa 
dīzeļdegvielas un benzīna ražošanas 
nozarē 2020. gadā.”

Or. en

Grozījums Nr. 228
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iia punkts (jauns)



AM\933726LV.doc 131/178 PE510.481v01-00

LV

Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) pievieno šādu da) apakšpunktu:
„da) no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas daļa 
pēc 2020. gada dalībvalstīm jāsaglabā 
vismaz pirmajā daļā norādītajā līmenī.”

Or. en

Grozījums Nr. 229
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pantā pievieno šādu 4.a punktu:
„4.a Lai sasniegto šā panta 4. punktā 
noteikto mērķi, katra dalībvalsts samazina 
enerģijas patēriņu vismaz par 15 % 
salīdzinājumā ar enerģijas patēriņu 
autotransporta nozarē 2008. gadā.
Katra dalībvalsts vienu gadu pēc šīs 
direktīvas pieņemšanas [vienu gadu pēc 
šīs direktīvas spēkā stāšanās datuma] 
publicē un paziņo Komisijai prognožu 
dokumentu, norādot pasākumus un 
darbības, kas jāveic, lai nodrošinātu 
atbilstību šā punkta noteikumiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 230
Sabine Wils
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pievieno šādu 4.a punktu:
„4.a Komisija līdz [viens gads pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās datuma] sniedz 
ieteikumus par papildu pasākumiem, ko 
dalībvalsts var veikt, lai sekmētu un 
veicinātu energoefektivitāti un 
energotaupību transporta nozarē. 
Ieteikumos iekļauj aplēses par enerģijas 
daudzumu, ko iespējams ietaupīt, īstenojot 
katru no norādītajiem pasākumiem. 
Enerģijas daudzumu, kas atbilst 
dalībvalsts īstenotajiem pasākumiem, ņem 
vērā, lai veiktu b) apakšpunktā minētos 
aprēķinus.”

Or. en

Grozījums Nr. 231
Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pievieno šādu 4.a punktu:
„4.a Dalībvalstis pilnībā vai daļēji var 
nodrošināt savu no tādām biodegvielām 
iegūtas enerģijas daļu, ko ražo no labības 
un citiem cietes augiem, cukura augiem, 
eļļas augiem un citiem enerģētiskajiem 
augiem, ko audzē zemē, palielinot 
atjaunojamās enerģijas daļu, ko iegūst 
nevis no biomasas, bet, izmantojot vēja, 
saules, ģeotermālo vai plūdmaiņu 
enerģiju, ja šādi papildu avoti paredzēti 
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valstu enerģētikas rīcības plānos, kas 
paziņoti saskaņā ar 4. panta 2. punktu.” 

Or. en

Grozījums Nr. 232
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

direktīvas 4. panta 3. punktā aiz 
b) apakšpunkta iekļauj šādu daļu:
„Katra dalībvalsts publicē un paziņo 
Komisijai [vienu gadu pēc šīs direktīvas 
spēkā stāšanās datuma] prognožu 
dokumentu, kurā norāda papildu 
pasākumus, ko tā plāno veikt saskaņā ar 
3. panta 5. punktu.”

Or. en

Grozījums Nr. 233
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

direktīvas 4. panta 3. punktā aiz 
b) apakšpunkta iekļauj šādu daļu:
„Katra dalībvalsts publicē un paziņo 
Komisijai [vienu gadu pēc šīs direktīvas 
spēkā stāšanās datuma] prognožu 
dokumentu, kurā norāda pasākumus, ko 
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tā plāno veikt, lai izpildītu 3. panta 
4. punkta pēdējā daļā noteikto mērķi.”

Or. en

Grozījums Nr. 234
Krišjānis Kariņš

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) pievieno šādu e) apakšpunktu: svītrots
Par ieskaitāmo daļu
(i) biodegvielām, ko ražo no IX pielikuma 
A daļā uzskaitītajām izejvielām, uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri;
(ii) biodegvielām, ko ražo no IX pielikuma 
B daļā uzskaitītajām izejvielām, uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar divi;
(iii) atjaunojamām šķidrām un gāzveida 
degvielām, kuru izcelsme nav bioloģiska, 
uzskata to energoietilpību, reizinātu ar 
četri.
Dalībvalstis nodrošina, ka izejmateriāli 
netiek tīši modificēti, lai panāktu 
atbilstību (i) līdz (iii) kategorijai.
IX pielikumā noteikto izejvielu sarakstu 
var pielāgot zinātnes un tehnikas 
attīstībai, lai nodrošinātu šajā direktīvā 
noteikto uzskaites noteikumu pareizu 
īstenošanu. Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
25.b pantu attiecībā uz IX pielikumā 
noteikto izejvielu sarakstu.”

Or. lv
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Grozījums Nr. 235
Bendt Bendtsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) pievieno šādu e) apakšpunktu: svītrots
Par ieskaitāmo daļu
(i) biodegvielām, ko ražo no IX pielikuma 
A daļā uzskaitītajām izejvielām, uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri;
(ii) biodegvielām, ko ražo no IX pielikuma 
B daļā uzskaitītajām izejvielām, uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar divi;
(iii) atjaunojamām šķidrām un gāzveida 
degvielām, kuru izcelsme nav bioloģiska, 
uzskata to energoietilpību, reizinātu ar 
četri.
Dalībvalstis nodrošina, ka izejmateriāli 
netiek tīši modificēti, lai panāktu 
atbilstību (i) līdz (iii) kategorijai.
IX pielikumā noteikto izejvielu sarakstu 
var pielāgot zinātnes un tehnikas 
attīstībai, lai nodrošinātu šajā direktīvā 
noteikto uzskaites noteikumu pareizu 
īstenošanu. Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
25.b pantu attiecībā uz IX pielikumā 
noteikto izejvielu sarakstu.”

Or. da

Grozījums Nr. 236
Angelika Niebler

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

(iii) pievieno šādu e) apakšpunktu: svītrots
Par ieskaitāmo daļu
(i) biodegvielām, ko ražo no IX pielikuma 
A daļā uzskaitītajām izejvielām, uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri;
(ii) biodegvielām, ko ražo no IX pielikuma 
B daļā uzskaitītajām izejvielām, uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar divi;
(iii) atjaunojamām šķidrām un gāzveida 
degvielām, kuru izcelsme nav bioloģiska, 
uzskata to energoietilpību, reizinātu ar 
četri.
Dalībvalstis nodrošina, ka izejmateriāli 
netiek tīši modificēti, lai panāktu 
atbilstību (i) līdz (iii) kategorijai.
IX pielikumā noteikto izejvielu sarakstu 
var pielāgot zinātnes un tehnikas 
attīstībai, lai nodrošinātu šajā direktīvā 
noteikto uzskaites noteikumu pareizu 
īstenošanu. Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
25.b pantu attiecībā uz IX pielikumā 
noteikto izejvielu sarakstu.

Or. de

Pamatojums

No statistikas viedokļa skatoties, vairākkārtējs ieskaitījums ir sarežģīts, jo uzrāda „virtuālās” 
biodegvielas un tādējādi apšauba 2020. gada ES klimata aizsardzības mērķus. ES Komisijas 
priekšlikums maldina sabiedrību par moderno biodegvielu reālo daļu, kas veido tikai ¼ no 
šķietamā apjoma. Tādējādi vairākkārtēja uzskaitījuma rezultātā var pieaugt fosilo kurināmo 
izmantojums ES transporta nozarē.

Grozījums Nr. 237
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par ieskaitāmo daļu No IX pielikuma A daļā uzskaitītajām 
izejvielām ražoto biodegvielu daļa veido 
3 % no 10 % mērķa attiecībā uz enerģiju 
no atjaunojamajiem enerģijas avotiem 
katras dalībvalsts transporta nozares 
enerģijas patēriņā līdz 2020. gadam.

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

Dalībvalstis 2016. gadā dokumentāri 
apstiprina, ka no 10 % mērķa attiecībā uz 
enerģiju no atjaunojamajiem enerģijas 
avotiem katras dalībvalsts transporta 
nozares enerģijas patēriņā 0,5 % veido 
biodegvielas, ko ražo no IV pielikuma 
A daļā uzskaitītajām izejvielām, un 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunojamais 
šķidrais un gāzveida kurināmais.

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

Dalībvalstis nodrošina, ka izejmateriāli 
netiek tīši modificēti, lai panāktu atbilstību 
IX pielikuma A daļai.

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

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

Dalībvalstis nodrošina, ka izejmateriāli 
netiek tīši modificēti, lai panāktu atbilstību 
(i) līdz (iii) kategorijai.
IX pielikumā noteikto izejvielu sarakstu 
var pielāgot zinātnes un tehnikas attīstībai, 
lai nodrošinātu šajā direktīvā noteikto 
uzskaites noteikumu pareizu īstenošanu. 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 25.b pantu attiecībā uz 
IX pielikumā noteikto izejvielu sarakstu.

Or. en
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Grozījums Nr. 238
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par ieskaitāmo daļu No 2018. gada biodegvielām, ko ražo no 
IX pielikumā uzskaitītajām izejvielām,
kuras, kā paziņots saskaņā ar 
7. apsvērumu, atbilst ilgtspējības 
kritērijiem, par ieskaitāmo daļu uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar divi vai četri. 
Iepriekšēju zinātnisku novērtējumu par to 
patieso ilgtspējību iekļauj ziņojumā, ko 
Eiropas Komisija publicē līdz 2017. gada 
beigām saskaņā ar šā priekšlikuma 
3. pantu.

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

Dalībvalstis nodrošina, ka izejmateriāli 
netiek tīši modificēti, lai panāktu atbilstību 
IX pielikumam.

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

(iii) atjaunojamām šķidrām un gāzveida 
degvielām, kuru izcelsme nav bioloģiska, 
uzskata to energoietilpību, reizinātu ar 
četri.
Dalībvalstis nodrošina, ka izejmateriāli 
netiek tīši modificēti, lai panāktu atbilstību 
(i) līdz (iii) kategorijai.
IX pielikumā noteikto izejvielu sarakstu 
var pielāgot zinātnes un tehnikas 
attīstībai, lai nodrošinātu šajā direktīvā 
noteikto uzskaites noteikumu pareizu 
īstenošanu. Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
25.b pantu attiecībā uz IX pielikumā 
noteikto izejvielu sarakstu. 

Or. en



AM\933726LV.doc 139/178 PE510.481v01-00

LV

Pamatojums

Moderno biodegvielu vairākkārtēja uzskaite, iepriekš neizvērtējot to nodrošinātos ieguvumus, 
var veicināt tāda tirgus veidošanos, kura ilgtspējība joprojām ir neskaidra. Tādēļ Eiropas 
Komisijai līdz 2017. gada beigām jāveic īpaša analīze un novērtējums par moderno 
biodegvielu nodrošinātajiem ieguvumiem, lai veicinātu tikai to moderno biodegvielu 
izmantošanu, kuras nodrošina ekoloģisku un sociālu ilgtspējību, kā arī atbilst atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijai un resursu pēc iespējas efektīvākas izmantošanas 
nosacījumiem.

Grozījums Nr. 239
Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par ieskaitāmo daļu 2020. gadā vismaz 4 % no enerģijas 
galapatēriņa transporta nozarē veido 
enerģija, ko patērē 
elektrotransportlīdzekļos saskaņā ar 
3. panta 4. punkta c) apakšpunktu, un 
enerģija, ko iegūst no modernajām 
biodegvielām saskaņā ar XI pielikumu.

(i) biodegvielām, ko ražo no IX pielikuma 
A daļā uzskaitītajām izejvielām, uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri;
(ii) biodegvielām, ko ražo no IX pielikuma 
B daļā uzskaitītajām izejvielām, uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar divi;
(iii) atjaunojamām šķidrām un gāzveida 
degvielām, kuru izcelsme nav bioloģiska, 
uzskata to energoietilpību, reizinātu ar 
četri.
Dalībvalstis nodrošina, ka izejmateriāli 
netiek tīši modificēti, lai panāktu atbilstību 
(i) līdz (iii) kategorijai.

Dalībvalstis nodrošina, ka izejmateriāli 
netiek tīši modificēti, lai panāktu atbilstību 
iepriekš izklāstītajiem noteikumiem.

IX pielikumā noteikto izejvielu sarakstu 
var pielāgot zinātnes un tehnikas attīstībai, 
lai nodrošinātu šajā direktīvā noteikto 
uzskaites noteikumu pareizu īstenošanu. 

IX pielikumā noteikto izejvielu sarakstu 
var pielāgot zinātnes un tehnikas attīstībai, 
lai nodrošinātu šajā direktīvā noteikto 
uzskaites noteikumu pareizu īstenošanu. 



PE510.481v01-00 140/178 AM\933726LV.doc

LV

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 25.b pantu attiecībā uz 
IX pielikumā noteikto izejvielu sarakstu.”

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 25.b pantu attiecībā uz 
IX pielikumā noteikto izejvielu sarakstu.

Or. en

Pamatojums

Vairākkārtēja uzskaite faktiski nenozīmē Direktīvā 2009/28/EK noteikto mērķu sasniegšanu, 
jo daudzums, kas nepieciešams pieprasījuma nodrošināšanai, būtībā netiek saražots un tādēļ 
var veicināt fosilo kurināmo izmantojuma pieaugumu.

Grozījums Nr. 240
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par ieskaitāmo daļu svītrots
(i) biodegvielām, ko ražo no IX pielikuma 
A daļā uzskaitītajām izejvielām, uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri;
(ii) biodegvielām, ko ražo no IX pielikuma 
B daļā uzskaitītajām izejvielām, uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar divi;
(iii) atjaunojamām šķidrām un gāzveida 
degvielām, kuru izcelsme nav bioloģiska, 
uzskata to energoietilpību, reizinātu ar 
četri.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par ieskaitāmo daļu svītrots
(i) biodegvielām, ko ražo no IX pielikuma 
A daļā uzskaitītajām izejvielām, uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri;
(ii) biodegvielām, ko ražo no IX pielikuma 
B daļā uzskaitītajām izejvielām, uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar divi;
(iii) atjaunojamām šķidrām un gāzveida 
degvielām, kuru izcelsme nav bioloģiska, 
uzskata to energoietilpību, reizinātu ar 
četri.

Or. en

Grozījums Nr. 242
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kā noteikts Atjaunojamo energoresursu direktīvas 1. pantā, tā „izveido vienotu sistēmu no 
atjaunojamajiem energoresursiem saražotas enerģijas izmantošanas veicināšanai”. Tādēļ 
nav iemesla šajā direktīvā iekļaut kurināmos, ko ražo izejvielām, ko iegūst no 
neatjaunojamiem enerģijas avotiem.
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Grozījums Nr. 243
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Materiālus, kas tīši modificēti, lai tos 
atzītu par atkritumiem, (i) līdz (iii) 
kategorijās neiekļauj. Dalībvalstis 
nodrošina, ka, konstatējot krāpšanu, tiek 
veikti atbilstīgi pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 244
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biodegvielām, kas saražotas no 
lignocelulozes materiāliem, līdz 
2020. gadam transporta nozarē jāveido 
vismaz 1 % no enerģijas galapatēriņa.

Or. fr

Grozījums Nr. 245
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biodegvielām, kas saražotas no 
IX pielikuma A daļā minētajām 
izejvielām, līdz 2020. gadam transporta 
nozarē jāveido vismaz 2 % no enerģijas 
galapatēriņa.

Or. fr

Grozījums Nr. 246
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2020. gadā no modernām biodegvielām 
iegūtā enerģija veido vismaz 2 % no 
enerģijas galapatēriņa transporta nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 247
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Komisija ierosina Eiropas 
Parlamentam un Padomei saskaņotus 
risinājumus saistībā ar krāpšanas 
problēmu, ko rada divkārša uzskaite, kā 
rezultātā tiek neatbilstoši piemēroti 
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e) apakšpunktā noteiktie kritēriji.

Or. fr

Grozījums Nr. 248
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

IX pielikumā noteikto izejvielu sarakstu 
var pielāgot zinātnes un tehnikas attīstībai, 
lai nodrošinātu šajā direktīvā noteikto 
uzskaites noteikumu pareizu īstenošanu. 
Šajā pārskatīšanā vislielākā uzmanība 
jāpievērš investīcijām, ko uzņēmumi 
veikuši atbilstoši pašreizējiem tiesību 
aktiem, un viņu vajadzībai gūt ienākumus 
no veiktajām investīcijām. Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 25.b pantu attiecībā uz IX pielikumā 
noteikto izejvielu sarakstu.

Or. fr

Grozījums Nr. 249
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IX pielikumā noteikto izejvielu sarakstu 
var pielāgot zinātnes un tehnikas attīstībai, 
lai nodrošinātu šajā direktīvā noteikto 
uzskaites noteikumu pareizu īstenošanu. 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 

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

aktus saskaņā ar 25.b pantu attiecībā uz 
IX pielikumā noteikto izejvielu sarakstu, ar 
noteikumu, ka ar tiem tiek veicināta 
pētniecība un izstrāde inovatīvo 
tehnoloģiju jomā dalībvalstīs un ka tajos 
ir ņemta vērā vajadzība uzlabot 
dīzeļdegvielu apgādes drošību.

Or. fr

Grozījums Nr. 250
Sabine Wils

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) pievienot šādu ea) apakšpunktu:
ea) saskaņā ar a) un b) apakšpunktu 
aprēķinot elektroenerģijas daļu, kas 
saražota no atjaunojamajiem 
energoresursiem un patērēta visos 
dzelzceļa transportlīdzekļos, dalībvalstis 
var izmantot no atjaunojamajiem 
energoresursiem visā Kopienā saražotās 
elektroenerģijas vidējo daļu vai no 
atjaunojamajiem energoresursiem pašā 
dalībvalstī saražotās elektroenerģijas 
daļu. Turklāt, lai aprēķinātu no 
atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotās elektroenerģijas daudzumu, kas 
patērēts visos dzelzceļa transportlīdzekļos, 
uzskata, ka šis patēriņš 2,5 reizes 
pārsniedz energoietilpību, ko nodrošina 
no atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotās elektroenerģijas daļa.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāveicina no atjaunojamajiem avotiem ražotas elektroenerģijas izmantošana dzelzceļa 
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nozarē, panākot lielāku energoefektivitāti.

Grozījums Nr. 251
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pievieno šādu 4.a punktu:
„4.a Komisija līdz [viens gads pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās datuma] sniedz 
ieteikumus par papildu pasākumiem, ko 
dalībvalsts var veikt, lai sekmētu un 
veicinātu energoefektivitāti un 
energotaupību transporta nozarē. 
Ieteikumos iekļauj aplēses par enerģijas 
daudzumu, ko iespējams ietaupīt, īstenojot 
katru no norādītajiem pasākumiem. 
Enerģijas daudzumu, kas atbilst 
dalībvalsts īstenotajiem pasākumiem, ņem 
vērā, lai veiktu b) apakšpunktā minētos 
aprēķinus.”

Or. en

Grozījums Nr. 252
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-i) punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:
„Katra dalībvalsts nodrošina, ka no 
atjaunojamajiem avotiem saražotas 
enerģijas daļa visā transporta nozarē 
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2020. gadā ir vismaz 10 % no enerģijas 
galapatēriņa transporta nozarē attiecīgajā 
dalībvalstī, kā arī nodrošina, ka no 
atjaunojamajiem avotiem saražotas 
enerģijas daļa benzīna ražošanas nozarē 
2020. gadā ir vismaz 10 % no enerģijas 
galapatēriņa benzīna ražošanas nozarē 
attiecīgajā dalībvalstī.”

Or. en

Grozījums Nr. 253
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) direktīvas 4. pantā pievieno šādu 
3.a punktu:
„3.a Katra dalībvalsts publicē un paziņo 
Komisijai [vienu gadu pēc šīs direktīvas 
spēkā stāšanās datuma] prognožu 
dokumentu, kurā norāda papildu 
pasākumus, ko tā plāno veikt saskaņā ar 
3. panta 4.a punktu.”

Or. en

Grozījums Nr. 254
Sabine Wils

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

cb) Direktīvas 4. pantā pievieno šādu 
3.b punktu:
„3.b Katra dalībvalsts publicē un paziņo 
Komisijai [vienu gadu pēc šīs direktīvas 
spēkā stāšanās datuma] prognožu 
dokumentu, kurā norāda pasākumus, ko 
tā plāno veikt, lai izpildītu 3. panta 
4. punkta pirmajā daļā noteikto mērķi.”

Or. en

Grozījums Nr. 255
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
1. Neatkarīgi no tā, vai izejvielas ir 
audzētas Kopienas teritorijā vai ārpus tās, 
no biodegvielām un bioloģiskajiem 
šķidrajiem kurināmajiem iegūto enerģiju 
ņem vērā a), b) un c) apakšpunktā 
minētajos nolūkos tikai tādā gadījumā, ja 
tie atbilst 2. līdz 6. punktā noteiktajiem 
ilgtspējības kritērijiem:
a) pārbaudēm par atbilstību šajā direktīvā 
noteiktajām prasībām par valstu 
mērķiem;
b) pārbaudēm par atbilstību atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas 
pienākumam;
c) atbilstībai finanšu atbalstam par 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo patēriņu.
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Or. en

Pamatojums

A coherent sustainability regulation requires that advanced biofuels must be subject of the 
same sustainability criteria as conventional biofuels. For the credibility of the sustainability 
schemes controls need to be stringent and applicable to all biofuels. The consequence of the 
Commission’s proposal would be that biofuels produced from unsustainable raw materials 
would be promoted in particular. The exceptions with regard to the sustainability 
requirements for certain wastes and residual substances would result in the fact that biodiesel 
from palm oil wastes would then be subsidized even if the palm oil has been produced in rain 
forest areas that have been illegally cleared. The same is the case for used edible oils 
produced through unsustainable means. In these cases there would be no protection of areas 
with significant biological diversity, rain forests, marshlands and peat bogs.

Grozījums Nr. 256
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 1. punkta beigās pievieno šādu 
daļu:
„No biodegvielām un bioloģiskajiem 
šķidrajiem kurināmajiem, ko ražo no 
labības un citiem cieti saturošiem augiem, 
cukuru saturošiem augiem un eļļas 
augiem vai specializētiem enerģētiskajiem 
kultūraugiem, iegūtas enerģijas daļa, ko 
ņem vērā a), b) un c) apakšpunktā 
minētajos nolūkos, nepārsniedz 5 % —
aplēsto īpatsvaru 2011. gada beigās — no 
enerģijas galapatēriņa transportā 
2020. gadā.”

Or. en

Grozījums Nr. 257
Sabine Wils
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
17. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 258
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājums, ko panāk, izmantojot 
biodegvielu, un ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ir vismaz 60 % attiecībā 
uz biodegvielām, ko ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija sākta pēc 2018. gada 1. jūlija. 
Iekārta „atrodas ekspluatācijā”, ja notiek 
fiziska biodegvielas ražošana.

Or. ro

Grozījums Nr. 259
Kathleen Van Brempt
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
17. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums, 
ko panāk, izmantojot biodegvielas un 
bioloģisko šķidro kurināmo, un ko ņem 
vērā nolūkos, kuri minēti 1. punktā, ir 
vismaz 60 %. Iekārta „atrodas 
ekspluatācijā”, ja notiek fiziska 
biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā 
kurināmā ražošana.

Or. en

Grozījums Nr. 260
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr



PE510.481v01-00 152/178 AM\933726LV.doc

LV

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 261
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Tiešo un netiešo siltumnīcefekta gāzu 
emisiju apjomu, kas rodas, izmantojot 
biodegvielas un bioloģisko šķidro 
kurināmo, un ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ir vismaz 60 % un 
nepārsniedz 42 gCO2eq/MJ.

Or. en

Pamatojums

Emisiju ietaupījumu robežvērtības, kas izteiktas relatīvos rādītājos (%), piemēram, tādos 
rādītājos, kādus ierosinājusi Komisija, nav pietiekama garantija ieguldītājiem, jo atsauces 
rādītāji laika gaitā var mainīties. Tā vietā, nosakot emisiju maksimālo vērtību absolūtā 
izteiksmē, kā ierosināts šajā grozījumā, tiek nodrošināta lielāka skaidrība attiecībā uz 
ieguldījumu veidiem, kas var būt aktuāli nozarē.

Grozījums Nr. 262
Sabine Wils
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
17. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 263
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Attiecībā uz iekārtām, kas atradās 
ekspluatācijā 2014. gada 1. jūlijā vai pirms 
minētā datuma, 1. punktā minētajā nolūkā 
tiešo un netiešo siltumnīcefekta gāzu 
emisiju apjoms, kas rodas, izmantojot 
biodegvielas un bioloģiskos šķidros 
kurināmos, nepārsniedz 54 gCO2eq/MJ
līdz 2016. gada 31. decembrim un 
42 gCO2eq/MJ no 2017. gada 1. janvāra.
Iekārta „atrodas ekspluatācijā”, ja notiek 
fiziska biodegvielas vai bioloģisko šķidro 
kurināmo ražošana.

Or. en
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Pamatojums

Nosakot emisiju maksimālo vērtību absolūtā izteiksmē, kā ierosināts šajā grozījumā, tiek 
nodrošināta lielāka skaidrība attiecībā uz ieguldījumu veidiem, kas var būt aktuāli nozarē. 
Šajā grozījumā minētās vērtības — 54 un 42 gCO2eq/MJ — atbilst aptuveni 35 % un 50 % 
emisiju ietaupījumiem. Nav iemesla uz gadu atlikt 2017. gadam noteiktās prasības, kā to 
ierosinājusi Komisija.

Grozījums Nr. 264
Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Attiecībā uz iekārtām, kas atradās 
ekspluatācijā 2013. gada 31. decembrī vai 
pirms minētā datuma, 1. punktā minētajā 
nolūkā biodegvielām un bioloģiskajam 
šķidrajam kurināmajam jāpanāk
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums 
vismaz 45 % līdz 2017. gada 
31. decembrim un vismaz 60 % no 
2018. gada 1. janvāra.

Or. en

Grozījums Nr. 265
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

emisiju ietaupījums vismaz 35 % līdz 
2017. gada 31. decembrim un vismaz 45%
no 2018. gada 1. janvāra.

Or. ro

Grozījums Nr. 266
András Gyürk, Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

„Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 25.b pantu, lai noteiktu 
kritērijus un ģeogrāfiskos apgabalus, ko 
izmanto, lai nolemtu, uz kurām pļavām 
attiecas pirmās daļas c) apakšpunkts.”

Or. en

Grozījums Nr. 267
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

„Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 25.b pantu, lai noteiktu 
kritērijus un ģeogrāfiskos apgabalus, ko 
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izmanto, lai nolemtu, uz kurām pļavām 
attiecas pirmās daļas c) apakšpunkts.”

Or. en

Grozījums Nr. 268
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) iekļauj šādu 4.a punktu:
„4.a Šā panta 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā minētajos nolūkos neņem 
vērā biodegvielas un bioloģiskos šķidros 
kurināmos no valstīm vai reģioniem, 
kuros zemes izmantojuma izmaiņu 
emisijas pārsniedz 35 % no fosilo 
kurināmo emisiju apjoma (30 
gCO2eq/MJ), kas aprēķināts valstij vai 
reģionam saskaņā ar V pielikuma C daļas 
7. punktu.”

Or. en

Grozījums Nr. 269
Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pievieno šādu 5.a punktu:
Biodegvielas un bioloģiskos šķidros 
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kurināmos, ko ņem vērā 1. punkta a), b) 
un c) apakšpunktā minētajos nolūkos, 
neražo no izejvielām, kas iegūtas no 
atkritumiem, ja vien nav veikta neatkarīga 
pārbaude un atzīta to atbilstība atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijai, kas 
noteikta Direktīvas 2008/98/EK 4. pantā, 
proti, prasībām par atkritumu veidošanās 
novēršanu, sagatavošanu atkārtotai 
izmantošanai un pārstrādi pirms 
reģenerācijas enerģijas ieguves nolūkā.
Šajā nolūkā Komisiju pilnvaro pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 25.b pantu, 
nosakot neatkarīgas pārbaudes un 
apstiprināšanas kārtību. Minēto kārtību 
pieņem līdz [2016. gada 1. janvārim].”

Or. en

Pamatojums

Atkritumiem būtu jāatbilst atkritumu apsaimniekošanas hierarhijai, kas noteikta Atkritumu 
pamatdirektīvas 4. pantā, proti, noteikumiem par atkritumu rašanās novēršanu, sagatavošanu 
atkārtotai izmantošanai un pārstrādei pirms reģenerācijas enerģijas ieguves nolūkā, un 
attiecībā uz atkritumiem būtu jāveic neatkarīga pārbaude un atbilstības apliecināšana, lai 
novērstu krāpšanu.

Grozījums Nr. 270
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pievieno šādu 5.a punktu:
„5.a Izejvielas, ko izmanto biodegvielu un 
bioloģisko šķidro kurināmo ražošanai, 
nevajadzētu ņemt vērā 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā minētajos nolūkos, ja 
gadā, kad izejvielas saražotas, ievērojami 
mainījies 4. un 5. punktā paredzētais 
zemes izmantojums.”
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Or. en

Pamatojums

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measures will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
18 paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.

Grozījums Nr. 271
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) pievieno šādu 5.a punktu:
„5.a Biodegvielas un bioloģiskos šķidros 
kurināmos, ko ņem vērā 1. punkta a), b) 
un c) apakšpunktā minētajos nolūkos, 
neiegūst no atkritumiem, ja vien 
neatkarīgā pārbaudē nav atzīta to 
atbilstība atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhijai, proti, prasībām par atkritumu 
rašanās novēršanu, sagatavošanu 
atkārtotai izmantošanai un pārstrādi 
pirms reģenerācijas enerģijas ieguves 
nolūkā, kā izklāstīts 
Direktīvā 2008/98/EK.”

Or. en

Pamatojums

Atkritumiem būtu jāatbilst atkritumu apsaimniekošanas hierarhijai, kas noteikta Atkritumu 
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pamatdirektīvas 4. pantā, kas paredz atkritumu rašanās novēršanu, sagatavošanu atkārtotai 
izmantošanai un pārstrādi pirms reģenerācijas enerģijas ieguves (piemēram, biodegvielu un 
bioloģisko šķidro kurināmo) nolūkos. Turklāt jāveic neatkarīga atbilstības pārbaude.

Grozījums Nr. 272
Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 273
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panta 6. punktu aizstāj ar šādu:
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6. Biodegvielas un bioloģiskie šķidrie 
kurināmie, ko ņem vērā 1. punkta a), b) 
un c) apakšpunktā minētajos nolūkos un 
kas iegūti no lauksaimniecības izejvielām, 
kuras audzētas Kopienā saskaņā ar 
prasībām un standartiem, kas paredzēti 
tiesību aktā, ar ko paredz kopējus 
noteikumus tiešā atbalsta shēmām 
saskaņā ar kopējo lauksaimniecības 
politiku un izveido dažas atbalsta shēmas 
lauksaimniekiem, un saskaņā ar 
minimālajām prasībām par labiem 
lauksaimniecības un vides apstākļiem, kas 
definēti saskaņā ar Padomes 2009. gada 
19. janvāra Regulu (EK) Nr. 73/2009, 
atbilst 17. panta 3.–5. punktā minētajiem 
ilgtspējības kritērijiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 274
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
18. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a 18. pantā pēc 3.a punkta pievieno
šādu punktu:
„3.a Komisija nodrošina, ka ir pareizi 
īstenotas saistības un pasākumi, kuru 
mērķis ir pārbaudīt atbilstību ilgtspējības 
kritērijiem attiecībā uz biodegvielām un 
bioloģisko šķidro kurināmo, jo īpaši uz 
importētām biodegvielām un bioloģisko 
šķidro kurināmo.
Turklāt Komisija
– turpmāk noslēgs tikai tādus 
tirdzniecības nolīgumus starp Kopienu un 
trešām valstīm, kas obligāti ietver tādus 
noteikumus par ilgtspējības kritērijiem 
attiecībā uz biodegvielām un bioloģisko 
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šķidro kurināmo, kuri atbilst šīs direktīvas 
noteikumiem,
– jo īpaši pārraudzīs valsts 
atbalstus/subsīdijas biodegvielām un 
bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam 
trešās valstīs un attiecīgā gadījumā uzsāks 
procedūru par negodīgu izmantošanu,
– ieviesīs pasākumu savstarpējību saistībā 
ar biodegvielām un bioloģisko šķidro 
kurināmo attiecībā uz importa un 
eksporta noteikumiem un muitas 
procedūrām.”

Or. de

Pamatojums

Komisijai jānodrošina, ka ilgtspējības kritēriju ievērošanas pārbaudes pasākumi tiek pareizi 
īstenoti un ka tirdzniecības nolīgumos tiek ietverti noteikumi par ilgtspējības kritērijiem. 
Jāpārbauda valsts atbalsti/subsīdijas trešās valstīs, lai novērstu konkurences kropļošanu un 
neapdraudētu ES ražošanu. Tāpat jānodrošina arī savstarpējība attiecībā importa un 
eksporta noteikumiem un muitas procedūrām.

Grozījums Nr. 275
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5.b punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
18. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b 18. panta 4. punkta 1. daļu groza šādi:
4. Komisija ar trešām valstīm noslēdz tikai 
divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus, 
kuros ietverti šīs direktīvas noteikumiem 
atbilstoši noteikumi par ilgtspējības 
kritērijiem. Ja Kopiena ir noslēgusi 
nolīgumus, kas ietver noteikumus par 
attiecīgajiem aspektiem, kuri ietverti ar 
17. panta 2.–5. punktā izklāstītajiem 
ilgtspējības kritērijiem, Komisija secina, 
ka šie nolīgumi kalpo par pierādījumu 
tam, ka biodegvielas un bioloģiskais 
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šķidrais kurināmais, kas ražoti no šajās 
valstīs audzētajām izejvielām, atbilst 
minētajiem ilgtspējības kritērijiem. 
Slēdzot šos nolīgumus, pienācīgi apsver 
pasākumus, lai saglabātu teritorijas, 
kuras kritiskās situācijās nodrošina 
galvenos dabiskos ciklus (piemēram, 
ūdensšķirtņu aizsardzību un erozijas 
kontroli), pasākumus augsnes, ūdens un 
gaisa aizsardzībā, pasākumus attiecībā uz 
netiešām zemes izmantošanas izmaiņām, 
noplicinātas augsnes atjaunošanu, kā arī 
pasākumus, lai novērstu pārmērīgu ūdens 
patēriņu apgabalos ar trūcīgiem ūdens 
resursiem, un attiecībā uz 17. panta 
7. punkta otrajā daļā minētajām 
prasībām.

Or. de

Pamatojums

Divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos ar trešām valstīm jāietver šīs direktīvas noteikumiem 
atbilstoši noteikumi par ilgtspējības kritērijiem. Tikai tādā veidā iespējams nodrošināt, ka 
spēkā ir saistības īpaši attiecībā uz importētām biodegvielām un bioloģiskajiem šķidrajiem 
kurināmajiem.

Grozījums Nr. 276
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts
Direktīva 2009/28/EK
18. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var izlemt, ka brīvprātīgās valstu 
vai starptautiskās shēmās, kurās noteikti 
standarti biomasas produktu ražošanai, 
ietverti pareizi dati 17. panta 2. punkta 
nolūkos vai pierādīts, ka biodegvielas vai 
bioloģiskā šķidrā kurināmā sūtījumi atbilst 
17. panta 3. līdz 5. punktā noteiktajiem 
ilgtspējības kritērijiem. Komisija var 

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

tīši modificēti, lai uz sūtījumu vai tā daļu 
attiektos 3. panta 4. punkta 
e) apakšpunkta (i) līdz (iii) punkts.
Komisija var pieņemt lēmumu, ka shēmās 
ir pareizi dati informēšanai par veiktajiem 
pasākumiem, lai saglabātu teritorijas, kuras 
kritiskās situācijās nodrošina galvenos 
dabiskos ciklus (piemēram, ūdensšķirtņu 
aizsardzību un erozijas kontroli), 
pasākumiem augsnes, ūdens un gaisa 
aizsardzībā, noplicinātas zemes 
atjaunošanā, kā arī par pasākumiem, lai 
novērstu pārmērīgu ūdens patēriņu 
apgabalos ar trūcīgiem ūdens resursiem, un 
attiecībā uz 17. panta 7. punkta otrajā daļā 
minētajiem jautājumiem. Komisija var arī 
atzīt platības, kas ir paredzētas, lai 
aizsargātu reti sastopamas, apdraudētas vai 
izmirstošas ekosistēmas vai sugas, kuras 
par tādām ir atzītas starptautiskos 
nolīgumos vai ir iekļautas starpvaldību 
organizāciju vai Starptautiskās Dabas un 
dabas resursu saglabāšanas savienības 
sastādītos sarakstos, 17. panta 3. punkta 
b) apakšpunkta ii) punkta nolūkā.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Sabine Wils

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 biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo izmantošanas, 
piemērojot 17. panta 2. punktu, aprēķina 
šādi:
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a) ja siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumu standartvērtība biodegvielas 
ražošanas metodei ir noteikta V pielikuma 
A vai B daļā un ja el vērtība šīm 
biodegvielām vai bioloģiskajiem 
šķidrajiem kurināmajiem ir aprēķināta 
saskaņā ar V pielikuma C daļas 7. punktu 
un ir vienāda ar vai mazāka par nulli, 
izmanto minēto standartvērtību; minētajai 
standartvērtībai pieskaita netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju vērtības, 
kas noteiktas VIII pielikumā;
b) izmanto faktisko vērtību, ko aprēķina 
saskaņā ar V pielikuma C daļā noteikto 
metodoloģiju, un pieskaita aplēses par 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
emisijām, kas noteiktas VIII pielikumā; 
minētajai faktiskajai vērtībai pieskaita 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju vērtības, kas noteiktas 
VIII pielikumā;
c) izmantojot vērtību, ko aprēķina kā 
V pielikuma C daļas 1. punktā minēto 
formulas reizinātāju summu, ja 
V pielikuma D vai E daļā sadalītās 
standartvērtības var izmantot kā dažus 
reizinātājus, un faktiskās vērtības, ko 
aprēķina saskaņā ar V pielikuma C daļā 
izklāstīto metodoloģiju visiem citiem 
reizinātājiem, izņemot vērtību eiluc, kam 
jāizmanto VIII pielikumā norādītie 
lielumi.

Or. en

Grozījums Nr. 278
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

-a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
1. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumu no biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo izmantošanas, 
piemērojot 17. panta 2. punktu, aprēķina 
šādi:
a) ja siltumnīcefekta gāzu emisijas 
ietaupījuma standartvērtība biodegvielas 
ražošanas metodei ir noteikta V pielikuma 
A vai B daļā un ja el vērtība, kas 
attiecīgajām biodegvielām vai 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem 
aprēķināta saskaņā ar V pielikuma 
C daļas 7. punktu, ir vienāda ar nulli vai 
ir zem nulles, un ja aplēstās netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu emisijas ir vienādas 
ar nulli saskaņā a VIII pielikuma B daļu, 
tad izmanto minēto standartvērtību;

b) izmanto faktisko vērtību, ko aprēķina 
saskaņā ar V pielikuma C daļā noteikto 
metodoloģiju, un pieskaita aplēses par 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
emisijām, kas noteiktas VIII pielikumā;
c) izmanto 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 
noteikto metodoloģiju, visiem citiem 
reizinātājiem, pieskaitot aplēses par 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
emisijām, kas noteiktas VIII pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 279
Fiona Hall
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
19. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina, ka, nosakot atbilstību Direktīvā 2009/28/EK paredzētajiem 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, tiek ņemtas vērā netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Grozījums Nr. 280
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
19. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

„Šajā nolūkā Komisija tiek pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
25.b pantu.”
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Or. en

Grozījums Nr. 281
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 282
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 283
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 284
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

„7. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 25.b pantu 
attiecībā uz V pielikuma pielāgošanu 
zinātnes un tehniskas attīstībai, tostarp 
pievienojot vērtības turpmākām 
biodegvielas ražošanas paņēmieniem no 
tiem pašiem vai citiem izejmateriāliem un 
grozot C daļā noteikto metodiku.”

Or. en

Grozījums Nr. 285
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

„7. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 25.b pantu 
attiecībā uz V pielikuma pielāgošanu 
zinātnes un tehniskas attīstībai, tostarp 
pievienojot vērtības turpmākām 
biodegvielas ražošanas paņēmieniem no 
tiem pašiem vai citiem izejmateriāliem un 
grozot C daļā noteikto metodiku.”
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Or. en

Grozījums Nr. 286
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 287
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. iekļauj šādu 25.b pantu: svītrots
„25.b pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras, kas minētas 3. panta 
4. punkta d) apakšpunktā, 5. panta 
5. punktā, 17. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta trešajā daļā, 19. panta 
5. punktā, 19. panta 6. punktā un 
19. panta 7. punktā, deleģē Komisijai uz 
nenoteiktu laiku, sākot [ar šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienu].
3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt 3. panta 4. punkta
d) apakšpunktā, 5. panta 5. punktā, 
17. panta 3. punkta c) apakšpunkta 
trešajā daļā, 19. panta 5. punktā, 
19. panta 6. punktā un 19. panta 
7. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar 
atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta 
minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģēšana. Tas stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai arī 
vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, 
tā vienlaikus par to informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi.
5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā 
ar 3. panta 4. punkta d) apakšpunktu, 
5. panta 5. punktu, 17. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta trešo daļu, 19. panta 
5. punktu, 19. panta 6. punktu un 
19. panta 7. punktu, stājas spēkā tikai tad, 
ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome 
2 mēnešu laikā pēc minētā akta 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei nav cēluši iebildumus vai ja 
pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka necels iebildumus. Minēto 
termiņu pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas pagarina par 
2 mēnešiem.”

Or. en
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Grozījums Nr. 288
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 289
Catherine Trautmann

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 

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

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, pārskatu 
par ietekmi uz nozares uzņēmumiem, kuri 
jau veikuši investīcijas, un pārskatu par to, 
cik efektīvi bijuši paredzētie stimuli 
biodegvielu ražošanai no izejvielām, kas 
neizmanto zemi, un nepārtikas 
kultūraugiem saskaņā ar Direktīvas 
2009/28/EK 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu.

Or. fr

Grozījums Nr. 290
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 
jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, novērtē, cik efektīvi ir 
pasākumi, ko šī direktīva paredz:
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izmaiņu emisijas faktorus iekļauj 
attiecīgajos ilgtspējības kritērijos, ko 
piemēro no 2021. gada 1. janvāra, un 
pārskata stimulus, ar veicina biodegvielas 
no izejvielām, kas neizmanto zemi, un 
nepārtikas kultūraugiem saskaņā ar 
Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu.

- to netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju samazināšanai, kas ir saistītas ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanu;

- pētniecības un izstrādes veicināšanai 
inovatīvu tehnoloģiju jomā dalībvalstīs un 
uzmanības pievēršanai nepieciešamajiem 
uzlabojumiem dīzeļdegvielas apgādes 
drošības uzlabošanā.
Attiecīgā gadījumā, pamatojoties uz 
jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, ziņojumam pievieno 
leģislatīva akta priekšlikumu, kurā aplēstos 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisijas faktorus iekļauj attiecīgajos 
ilgtspējības kritērijos, ko piemēro no 
2021. gada 1. janvāra, un pārskatu par to, 
cik efektīvi bijuši paredzētie stimuli 
biodegvielu ražošanai no izejvielām, kas 
neizmanto zemi, un nepārtikas 
kultūraugiem saskaņā ar Direktīvas 
2009/28/EK 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 291
Gaston Franco



AM\933726LV.doc 175/178 PE510.481v01-00

LV

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 292
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 293
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija līdz 2018. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 
labākajiem pierādījumiem, kas stingri 
atbilst zinātniskai metodei, analizē, 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.
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izmaiņu emisijas faktorus iekļauj 
attiecīgajos ilgtspējības kritērijos, ko 
piemēro no 2021. gada 1. janvāra, un 
pārskata stimulus, ar ko veicina 
biodegvielas no izejvielām, kas neizmanto 
zemi, un nepārtikas kultūraugiem 
saskaņā ar Direktīvas 2009/28/EK 
3. panta 4. punkta d) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Zinātniskajiem pierādījumiem, ko izmanto kā tiesību aktu pamatu, jāatbilst zinātniskajai 
metodi, tādēļ attiecībā uz tiem jāveic salīdzinoša pārskatīšana. Ja ILUC faktorus iekļauj 
ilgtspējības kritērijos, lai pieņemtu lēmumu par piekļuvi tirgum, minētajiem faktoriem jābūt 
pamatotiem. Šādā gadījumā nepieciešams pietiekams noteikums, kas ļauj saglabāt spēkā 
esošos noteikumus.

Grozījums Nr. 294
Bendt Bendtsen

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija līdz 2016. 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 
pārskatu par to, cik efektīvi bijuši 
paredzētie stimuli biodegvielu ražošanai
no izejvielām, kas neizmanto zemi, un 
nepārtikas kultūraugiem saskaņā ar 
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d) apakšpunktu. Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu.

Or. da


