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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/28/EK ir norādīts, ka enerģijas ražošana, 
izmantojot atjaunojamus enerģijas avotus, bieži ir atkarīga no vietējiem vai reģionāliem 
maziem un vidējiem uzņēmumiem. Transporta nozarē izmantotā atjaunojamā enerģija un 
biodegvielas būtiski ietekmē Eiropas Savienības reģionus. Tas būtu jāņem vērā, izstrādājot 
tiesību aktus.

Pētījumi liecina, ka biodegvielu ražošana negatīvi ietekmē pārtikas cenas un klimata 
pārmaiņas. Tā sauktās netiešās zemes izmantojuma izmaiņas var radīt ievērojamas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas. Šī problēma ir tikusi risināta, ierosinot ierobežot „tradicionālās 
biodegvielas”, kuru ražošanai tiek izmantoti pārtikas materiāli.

Komisijas priekšlikumā nav pilnīgi aizliegta tradicionālo biodegvielu ražošana, tomēr jāņem 
vērā priekšlikuma būtiskā ietekme šajā nozarē. Komisijas veiktajā ietekmes novērtējumā 
norādīts, ka priekšlikums ietekmē finansiālo ieguldījumu stabilitāti, ierobežojot biodegvielu 
tradicionālās ražošanas izejvielas. Tāpēc priekšlikums var būtiski ietekmēt pašreizējo 
biodegvielas ražošanas nozari. Būtu jāņem vērā arī tas, ka pirmās paaudzes biodegvielu 
ražošanas nozarē tiek ražotas arī otrās paaudzes biodegvielas.

Atjaunojamās enerģijas un biodegvielu izmantošanas veicināšanas svarīgs mērķis ir lauku un 
reģionu attīstība. Komisijas priekšlikums ietekmē lauku teritoriju un reģionu dzīvotspēju, jo 
tas ierobežo enerģētisko kultūru audzēšanu. Priekšlikums var ietekmēt Eiropas 
pašnodrošinātību ar olbaltumvielām, jo ar olbaltumvielām bagāta barība ir vairāku 
biodegvielas ražotņu blakusprodukts. Tomēr jaunās paaudzes biodegvielu attīstīšana radīs 
pieprasījumu pēc citām biodegvielas ražošanas izejvielām, ko iegūst lauksaimniecībā un 
mežsaimniecībā, piemēram, salmiem un koksnes. Izmantojot koksnes biomasu kā 
biodegvielas ražošanas izejvielu, tiks veicināta arī reģionu enerģētiskā neatkarība. Ir svarīgi 
ņemt vērā arī to, ka lauksaimniecības atkritumu un atlieku izmantošanai biogāzes un 
biodegvielu ražošanai ir liels potenciāls.

Tiek uzskatīts, ka priekšlikums būtiski ietekmēs pašreizējo biodegvielas ražošanu un tādējādi 
arī nodarbinātību reģionos. Tāpēc Komisijai būtu rūpīgāk jāizpēta priekšlikuma sociālā un 
ekonomiskā ietekme gan uz rūpniecību, gan lauku teritorijām un citiem reģioniem.

Modernās biodegvielas rada izaugsmi

Saskaņā ar Komisijas veikto ietekmes novērtējumu Atjaunojamo energoresursu direktīvā 
noteiktie mērķi varētu netikt sasniegti, ja pieprasījuma pēc moderno biodegvielu ieviešanas 
būtisks pieaugums netiks nodrošināts, attīstot tehnoloģijas. Reģionālās attīstības komiteja 
uzskata, ka Eiropas Savienībai daudzveidīgi jāatbalsta otrās paaudzes biodegvielu ražošana un 
pieprasījums pēc tām, jo Savienībai nebūtu jāatsakās no sava 2020. gada vērienīgā mērķa 
transporta biodegvielu jomā. Papildus šai direktīvai, lai attīstītu jaunās paaudzes biodegvielas 
ražošanu, jāveicina Eiropas Savienības struktūrfondu un pētniecības fondu izmantošana. Ir 
svarīgi ņemt vērā, ka moderno otrās paaudzes biodegvielu ražošana un pieprasījums pēc tām 
jāveicina plašāk, nekā to iesaka Komisija. Transportlīdzekļu parks un pašreizējo ražošanas 
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uzņēmumu infrastruktūra nemainīsies pēkšņi. Izmaiņu veikšanai aprīkojums jāpielāgo tā, lai 
tas varētu izmantot vairāk etanola, kā arī jāveic citi pielāgošanas pasākumi.

Komisija ierosina atbalstīt modernās biodegvielas, palielinot to svērumu saistību izpildē. Tas 
ir pieņemami, kaut gan 10 % mērķa tikai nosacīta sasniegšana nevar būt minētās direktīvas 
vienīgais mērķis. Direktīvai pēc iespējas efektīvāk būtu jāveicina modernākas otrās paaudzes 
biodegvielas un to ražošana. Pašreizējais Komisijas priekšlikums jāgroza, lai šo direktīvu 
darītu pēc iespējas atbalstošāku. Komisija sniedz klasificētu un izsmeļošu to ražošanas 
izejvielu sarakstu, kas tiek vairākas reizes ieskaitītas mērķī. Saraksts nav pilnīgi pamatots, jo 
pašreiz nav iespējams noteikt visas ražošanas izejvielas, kas tiks izmantotas tuvā nākotnē. No 
reģionālās attīstības aspekta ir ļoti svarīgi veicināt jaunās paaudzes biodegvielu ražošanu, jo 
tiek lēsts, ka ražošanas attīstība radīs daudzas jaunas darbavietas.  

Visbeidzot, Reģionālās attīstības komiteja vēlētos uzsvērt Savienības ilgtermiņa politikas 
nozīmi. Savienības pieņemtajiem tiesību aktiem būtu jānodrošina stabila darbības vide, un 
politikai vajadzētu būt proaktīvai, lai mudinātu uzņēmumus veikt ieguldījumus Eiropā un 
tādējādi radītu jaunas darbavietas un ekonomikas izaugsmi.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ja ganības vai lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi, kas iepriekš bijusi 
paredzēta pārtikas, barības un šķiedras 
tirgum, sāk izmantot biodegvielas 
ražošanai, pieprasījums pēc minētajiem 
produktiem, kas nav biodegvielas, 
saglabājas, un tas ir jāapmierina citā veidā 
— ar intensīvāku ražošanu vai ražošanai 
atvēlot iepriekš lauksaimniecībā 
neizmantotu zemi citā vietā. Pēdējais 
minētais piemērs ir netieša zemes 
izmantojuma izmaiņa, un gadījumos, kad 
tiek izmantota zeme ar lielu oglekļa krāju, 
var rasties ievērojamas siltumnīcefekta 
gāzu emisijas. Tāpēc Direktīvās 98/70/EK 
un 2009/28/EK būtu jāietver noteikumi par 
netiešām zemes izmantojuma izmaiņām, 
ņemot vērā to, ka patlaban biodegvielas 

(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 ievērojama siltumnīcefekta gāzu 
emisija. Tāpēc Direktīvās 98/70/EK un 
2009/28/EK būtu jāietver noteikumi par 
netiešām zemes izmantojuma izmaiņām, 
ņemot vērā to, ka patlaban biodegvielas 
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galvenokārt ražo no kultūraugiem esošajā 
lauksaimniecībā izmantojamajā zemē.

galvenokārt ražo no kultūraugiem esošajā 
lauksaimniecībā izmantojamajā zemē.
Ņemot vērā Eiropas reģionu īpašās
iezīmes, šīs pārmaiņas var izraisīt spēcīgu 
ietekmi reģionālā līmenī, tāpēc ir 
ieteicams, cik drīz vien iespējams, veikt 
ietekmes novērtējumu par šīs direktīvas 
iespējamo ekonomisko un sociālo ietekmi 
reģionālā līmenī. Ja emisiju daudzums 
tiek salīdzināts visā aprites ciklā, cukura 
un cietes kultūraugiem ir atšķirīgi 
ekoloģiskie raksturlielumi salīdzinājumā 
ar eļļas augiem. Lai pēc iespējas efektīvāk 
nodrošinātu saudzīgu ietekmi uz vidi, 
uzmanība jāpievērš tādas biodegvielas 
izmantošanas un tādas ražošanas
ierobežošanai, kurai ir viskaitīgākā 
ietekme uz vidi. 

Grozījums Nr. 2
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 Savienības mērķiem 
— līdz 2020. gadam palielināt tās 
enerģijas daļu, kas iegūta no 
atjaunojamiem avotiem līdz 20 % no 
vispārējā apjoma un līdz 10 % no 
transportā izmantotās enerģijas, kā arī 
pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajām 
prognozēm par pieprasījumu pēc 
biodegvielām, kas apkopotas Eiropas 
līmenī, 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. Šāda prakse var 
nelabvēlīgi ietekmēt vietējās kopienas, jo 
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īpaši jaunattīstības valstīs. Emisiju 
samazināšanas stratēģijā būtu attiecīgi 
jāņem vērā sociālā ietekme. Lai 
samazinātu emisijas, jānošķir kultūraugu 
grupas: eļļas augi, labība, cukuru saturoši 
augi un citi cieti saturoši augi.

Grozījums Nr. 3
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 aizvien 
nozīmīgāku vietu ieņems šķidrā
atjaunojamā degviela. Salīdzinot ar fosilo 
kurināmo, daudzu biodegvielu 
siltumnīcefekta gāzu ietaupījumi joprojām 
ir būtiski, pat ņemot vērā netiešas zemes 
izmantojuma maiņas ietekmi. Modernas
biodegvielas, piemēram, no atkritumiem, 
koksnes 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 
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. Tomēr nevajadzētu būt tā, 
ka šīs direktīvas dēļ siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumi transporta jomā būtu mazāki, 
nekā paredzēts. Lai ļautu dalībvalstīm pēc 
iespējas elastīgāk attīstīt inovatīvas un 
jaunas ražošanas izejvielas un lai 
veicinātu to izmantošanu biodegvielas 
ražošanā, ir svarīgi šajā direktīvā iekļaut 
otrās paaudzes biodegvielu ražošanas 
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izejvielu vispārējos principus un 
noteikumus. Tas ļautu dalībvalstīm un 
tādējādi arī reģioniem noteikt savu pieeju 
ražošanas izejvielām, pamatojoties uz 
savām priekšrocībām. 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.

Grozījums Nr. 4
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 tiktu veicināta resursu 
ziņā efektīva biomasas ražošanas izejvielu 
izmantošana un priekšroka tiktu dota otrās 
paaudzes un modernajām biodegvielām.
Otrās paaudzes un moderno biodegvielu 
izmantojuma veicināšanā un izstrādē 
galvenā nozīme būtu jāpiešķir Savienības 
struktūrfondiem.

Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Tāpat lielāks atbalsts ir nepieciešams 
gan no publiskā finansējuma, gan 
Eiropas pētniecības, reģionālajām un 
strukturālajām programmām, kā arī 
piesaistot privātos ieguldījumus ar 
publiskām–privātām partnerībām, kas 
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palīdzēs nodrošināt lielāku saskaņotību 
starp pētniecības un inovācijas centieniem 
un Eiropas rūpniecības vajadzībām 
nākotnē.

Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Veicinot atjaunojamo energoresursu 
un degvielu tirgus attīstību, būtu jāņem 
vērā ne tikai ietekme uz klimatu, bet arī 
ietekme uz reģionālās un vietējās 
attīstības iespējām un nodarbinātības 
iespējām. Otrās paaudzes un moderno 
biodegvielu ražošanai ir potenciāls radīt 
darbvietas un veicināt izaugsmi, jo īpaši 
lauku teritorijās. Atjaunojamo 
energoresursu un degvielu tirgus 
veicināšanas mērķi ir arī nodrošināt 
enerģētisko neatkarību un energoapgādes 
drošību reģionos.

Grozījums Nr. 7
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 

(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. Šādam ierobežojumam 
visupirms ir jāattiecas uz tām 
biodegvielām, kurām ir viskaitīgākā 
ietekme uz vidi. Neierobežojot šādu 
biodegvielu vispārējo izmantojumu, no 
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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.

eļļas augiem ražotu biodegvielu un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā daļu, ko var 
ieskaitīt Direktīvas 2009/28/EK mērķī, 
vajadzētu ierobežot.

Pamatojums

Tā kā emisijas, ko izraisa netiešā zemes izmantojuma maiņa labības un citu cieti saturošu 
augu gadījumā ir 12 gCO2eq/MJ un 13 gCO2eq/MJ cukura kultūru gadījumā —
salīdzinājumā ar 55 gCO2eq/MJ eļļas augu gadījumā, atbilstīgi ir vispirms ierobežot to 
kultūraugu izmantošanu, kuriem ir vislielākā ietekme uz vidi.

Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) 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 un atliekām, 
būtu jāpiešķir nulles emisijas faktors.

Pamatojums

Būtu jāpievieno termins „atliekas”, jo atlieku un rūpniecības blakusproduktu izmantošanai 
joprojām ir liels potenciāls.

Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Zemes izmantošanas maiņai 
biodegvielas kultūru ražošanas dēļ nebūtu 
jānoved pie vietējo vai pirmiedzīvotāju 
kopienu pārvietošanas.
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Grozījums Nr. 10
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, 
kā arī šo pasākumu ietekme visos līmeņos,
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.
Komisijai būtu jānovērtē arī priekšlikuma 
plašāka ekonomiskā un sociālā ietekme uz 
Savienības reģioniem un lauku 
teritorijām un pašreizējo biodegvielas 
ražotāju darbību.

Grozījums Nr. 11
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 ar 
pētniekiem, tiešajiem lietotājiem, politikas 
izstrādātājiem un pilsonisko sabiedrību.
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina attiecīgo 
dokumentu vienlaicīga, savlaicīga un 
pienācīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Ir ieteicams arī izveidot reģionālas 
darba grupas, kas palīdzētu uzlabot 
sinerģijas, nodrošināt lielāku saskaņotību 
starp reģionālajām politikām un 
popularizētu labākās prakses piemērus 
Savienībā.

Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – e apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(i) IX pielikuma A daļā ir piemēru veidā 
uzskaitītas  izejvielas, kas tiek izmantotas 
tādu biodegvielu ražošanai, par kuru 
ieskaitāmo daļu uzskata to energoietilpību, 
reizinātu ar divi;

Pamatojums

Nav jēgas izsmeļoši uzskaitīt visas atsevišķās biodegvielu ražošanas izejvielas, kas četras vai 
divas reizes vairāk veicina mērķu sasniegšanu, jo ir sarežģīti atlasīt visas ražošanas 
izejvielas, kas tiek izmantotas vai varētu tikt turpmāk izmantotas un kas nerada nekādu 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu risku. Ja par ieskaitāmo daļu uzskata energoietilpību, 
reizinātu ar četri, faktiskais moderno degvielu apjoms varētu būt mazāks, nekā cerēts. Tāpēc 
arī ietekme uz reģioniem var būt mazāka, nekā aplēsts.

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – e apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(ii) IX pielikuma B daļā piemēru veidā ir 
uzskaitītas izejvielas, kas tiek izmantotas 
tādu biodegvielu ražošanai, par kuru 
ieskaitāmo daļu uzskata to energoietilpību;
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Pamatojums

Nav jēgas izsmeļoši uzskaitīt visas atsevišķās biodegvielu ražošanas izejvielas, kas četras vai 
divas reizes vairāk veicina mērķu sasniegšanu, jo ir sarežģīti atlasīt visas ražošanas 
izejvielas, kas tiek izmantotas vai varētu tikt turpmāk izmantotas un kas nerada nekādu 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu risku. Ja par ieskaitāmo daļu uzskata energoietilpību, 
reizinātu ar četri, faktiskais moderno degvielu apjoms varētu būt mazāks, nekā cerēts. Tāpēc 
arī ietekme uz reģioniem var būt mazāka, nekā aplēsts.

Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 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.

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

Pamatojums

Ja par ieskaitāmo daļu uzskata energoietilpību, reizinātu ar četri, faktiskais moderno 
degvielu apjoms varētu būt mazāks, nekā cerēts. Tāpēc arī ietekme uz reģioniem var būt 
mazāka, nekā aplēsts.

Grozījums Nr. 16
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 

Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā, pamatojoties uz
labākajiem un jaunākajiem pieejamajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, novērtē, cik 
efektīvi ir pasākumi, ko šī direktīva paredz
un to ietekme visos līmeņos uz netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
samazināšanai, kas ir saistītas ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanu. Ziņojumā tiks novērtēta arī šīs 
direktīvas ietekme uz pašreizējās 
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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.

biodegvielas ražošanas nozares darbību 
un plašāka šīs direktīvas sociāli 
ekonomiskā ietekme uz Savienības 
reģioniem. 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.

Pamatojums

Saistībā ar ietekmes novērtējumu Komisija ir apspriedusi plašāku sociālo un ekonomisko 
ietekmi diezgan īsi, lai gan svarīgs Atjaunojamo energoresursu direktīvas mērķis ir attīstīt 
reģionus un lauku teritorijas. Ņemot to vērā, pēc priekšlikuma stāšanās spēkā būtu sīkāk 
jāizpēta sociāli ekonomiskā ietekme, piemēram, ietekme uz nodarbinātību.

Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
V pielikums – C daļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) daļas 11. punktam pievieno šādu 
daļu:
„Ja degvielas ražošanas uzņēmums 
izmanto atjaunojamo elektroenerģiju, kas 
tiek ražota cituviet un kam tiek piemērots 
15. pantā minētais izcelsmes 
apliecinājums, šādas elektroenerģijas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju līmenis ir 
nulle. Tāpat arī ražošanas uzņēmumā 
saražotās atjaunojamās elektroenerģijas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju līmenis ir 
nulle.”
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Pamatojums

Ja ražotnēs izmanto citur saražotu elektroenerģiju, ieteicams tajās kā enerģijas avotu 
izmantot atjaunojamo elektroenerģiju. Tas labvēlīgi ietekmēs arī reģionālās atjaunojamās 
elektroenerģijas ražotnes, jo palielināsies pieprasījums pēc atjaunojamās elektroenerģijas.

Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
II pielikums
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Pievieno šādu IX pielikumu: 3) Pievieno šādu IX pielikumu:

"IX pielikums "IX pielikums
A daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo daļu 
3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri

A daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo daļu 
3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar divi.

Visas izejvielas, kuru pamatā ir atkritumi, 
aļģes un atliekas, kā arī bioloģiskais 
materiāls, kura gadījumā attiecīgās 
izmantojuma alternatīvas ir saistītas ar 
būtiskām metāna vai slāpekļa oksīda 
emisijām, neģenerējot izmantojamu 
enerģiju, tostarp:

(a) Aļģes. (a) Aļģes.

(b) Jauktu sadzīves atkritumu biomasas 
frakcija, bet tas neattiecas uz dalītiem 
sadzīves atkritumiem, attiecībā uz kuriem 
jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra Direktīvas 
2008/98/EK par atkritumiem un par dažu 
direktīvu atcelšanu 11. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā paredzētie pārstrādes 
mērķi.

(b) Jauktu sadzīves atkritumu biomasas 
frakcija, tostarp nošķirti bioatkritumi, bet 
tas neattiecas uz citiem dalītiem sadzīves 
atkritumiem un makulatūru, attiecībā uz 
kuriem jāievēro Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 19. novembra 
Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un 
par dažu direktīvu atcelšanu 11. panta 2. 
punkta a) apakšpunktā paredzētie 
pārstrādes mērķi.

(c) Rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija.

(c) Rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija, atkritumi no mazumtirdzniecības 
un vairumtirdzniecības, kā arī procesa 
atliekas.

(d) Salmi. (d) Salmi.
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(e) Kūtsmēsli un notekūdeņu dūņas. (e) Kūtsmēsli un notekūdeņu dūņas.
(f) Palmu eļļas ražošanas šķidrās atliekas
(POME) un tukši palmu augļu ķekari.

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

(g) Taleļļas darva. (g) Melnais atsārms un tā atvasinājumi, 
piemēram, nerafinētas sulfāta ziepes, 
lignīns, nerafinēta taleļļa un taleļļas 
darva.

(h) Jēlglicerīns. (h) Jēlglicerīns.

(i) Cukurniedru rauši. (i) Cukurniedru rauši.
(j) Vīnogu čagas un vīna nogulsnes. (j) Vīnogu čagas un vīna nogulsnes.

(k) Riekstu čaumalas. (k) Riekstu čaumalas.
(l) Sēnalas. (l) Sēnalas.

(m) Kukurūzas vālītes. (m) Kukurūzas vālītes.
(n) Miza, zari, lapas, zāģskaidas un 
ēveļskaidas.

(n) Mežizstrādes atliekas, piemēram, miza, 
zari, lapotnes, mazizmēra kokmateriāli,
lapas, zāģskaidas un ēveļskaidas.

(na) nepārtikas celulozes materiāls;
(nb) lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

B daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo daļu 
3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar divi

B daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo daļu 
3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību

(a) Lietota cepamā eļļa. (a) Lietota cepamā eļļa.
(b) Dzīvnieku tauki, ko klasificē I un 
II kategorijā saskaņā ar EK/1774/2002, ar 
ko nosaka veselības aizsardzības 
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav 
paredzēti cilvēku uzturam.

(b) Dzīvnieku tauki, ko klasificē I un 
II kategorijā saskaņā ar EK/1774/2002, ar 
ko nosaka veselības aizsardzības 
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav 
paredzēti cilvēku uzturam.

(c) Nepārtikas celulozes materiāls.
(d) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

Pamatojums

Nav jēgas izsmeļoši uzskaitīt visas atsevišķās biodegvielu ražošanas izejvielas, kas četras vai 
divas reizes vairāk veicina mērķu sasniegšanu, jo ir sarežģīti atlasīt visas ražošanas 
izejvielas, kas tiek izmantotas vai varētu tikt turpmāk izmantotas un kas nerada nekādu 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu risku. Ja par ieskaitāmo daļu uzskata energoietilpību, 
reizinātu ar četri, faktiskais moderno degvielu apjoms varētu būt mazāks, nekā cerēts. Tāpēc 
arī ietekme uz reģioniem var būt mazāka, nekā aplēsts.
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PROCEDŪRA

Virsraksts Degvielas kvalitātes direktīvas un Atjaunojamo energoresursu 
direktīvas grozīšana (netiešas zemes izmantojuma izmaiņas)

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

Atbildīgā komiteja
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