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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 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 
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galvenokārt ražo no kultūraugiem esošajā 
lauksaimniecībā izmantojamajā zemē.

galvenokārt ražo no kultūraugiem esošajā 
lauksaimniecībā izmantojamajā zemē. 
Neraugoties uz nesenajiem atklājumiem 
zinātnē, joprojām nav skaidri zināma 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekme. Emisiju novērtējumi joprojām 
lielā mērā ir atkarīgi no izmantotā 
modelēšanas ietvara un izdarītajiem 
pieņēmumiem. Tāpēc pašreizējā 
biodegvielas ražošana Savienības 
reģionos nebūtu jāsamazina, pamatojoties 
uz joprojām nepilnīgo informāciju, jo tas 
kavētu arī Direktīvā 2009/28/EK noteikto 
mērķu sasniegšanu.

Or. fi

Grozījums Nr. 2
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 

(6) Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, transporta nozarē būs vajadzīga 
šķidra atjaunojamā degviela. Salīdzinot ar 
fosilo kurināmo, daudzu biodegvielu 
siltumnīcefekta gāzu ietaupījumi joprojām 
ir būtiski, pat ņemot vērā netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu ietekmi. Modernas 
degvielas, piemēram, no atkritumiem, 
koksnes biomasas 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 
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jāatbalsta atjaunojamās enerģijas politikas 
sistēmā pēc 2020. gada.

tradicionālajām biodegvielām. Tomēr 
nevajadzētu būt tā, ka šīs direktīvas dēļ 
2020. gadā transportam izmantoto 
biodegvielu faktiskais kopapjoms būtu 
mazāks, nekā paredzēts, un tādējādi arī 
siltumnīcefekta gāzu ietaupījumi 
transporta jomā būtu mazāki, nekā 
paredzēts. Lai ļautu dalībvalstīm attīstīt 
inovatīvas un jaunas ražošanas izejvielas 
un lai veicinātu pēc iespējas elastīgāku to 
izmantošanu biodegvielas ražošanā, šajā 
direktīvā būtu jāiekļauj otrās paaudzes 
biodegvielu ražošanas izejvielu vispārīgi 
kritēriji un definīcijas, nevis izsmeļoši 
saraksti. 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.

Or. fi

Grozījums Nr. 3
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 un ieguldījumu 
drošību, 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
biodegvielām. Galvenokārt Savienības 
reģionālajai politikai un struktūrfondiem 
būtu jāveicina jaunas un inovatīvas 
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biodegvielas.

Or. fi

Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Direktīvā 2009/28/EK norādīts, ka 
bieži vien enerģijas ražošana no 
atjaunojamajiem energoresursiem ir 
atkarīga no vietējiem vai reģionālajiem 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.  
Direktīvā arī norādīts, ka Komisijai un 
dalībvalstīm būtu jāatbalsta valsts un 
reģionālā līmeņa attīstības pasākumi un 
jāveicina struktūrfondu izmantošana šajā 
jomā. Struktūrfondiem būtu jo īpaši 
jāveicina otrās paaudzes biodegvielas 
ražošana, lai sasniegtu šajā direktīvā 
noteiktos mērķus.

Or. fi

Grozījums Nr. 5
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. Jo īpaši jaunās paaudzes 
biodegvielas ražošana rada daudzas 
jaunas darbavietas galvenokārt lauku 
teritorijās. Atjaunojamo energoresursu un 
degvielu tirgus veicināšanas viens no 
galvenajiem mērķiem ir arī nodrošināt 
enerģētisko neatkarību un energoapgādes 
drošību reģionos.

Or. fi
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Grozījums Nr. 6
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.

Or. fi

Pamatojums

Nav neapstrīdama pamata apgalvojumam, ka grozošā direktīva neietekmē ekspluatācijā 
esošās iekārtas vai operatoru tiesisko paļāvību. Jāveic plašāks ekonomiskās un sociālās 
ietekmes novērtējums.

Grozījums Nr. 7
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.

Or. fi
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 8
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 labākajiem un
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. 
Komisijai būtu jānovērtē arī priekšlikuma 
plašāka ekonomiskā un sociālā ietekme uz 
Savienības reģioniem un lauku 
teritorijām un pašreizējo biodegvielas 
ražotāju darbību. 

Or. fi

Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
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 ietverti nepilni to 
izejvielu saraksti, kas tiek izmantotas tādu 
biodegvielu ražošanai, par kuru 
ieskaitāmo daļu uzskata to energoietilpību, 
reizinātu ar divi;

Or. fi

Pamatojums

Nav jēgas izsmeļoši uzskaitīt visas atsevišķās biodegvielu ražošanas izejvielas, kas četras vai 
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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. 10
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
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 ir ietverti nepilni to 
izejvielu saraksti, kas tiek izmantotas tādu 
biodegvielu ražošanai, par kuru 
ieskaitāmo daļu uzskata to energoietilpību;

Or. fi

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. 11
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
2009/28/EC
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.

Or. fi

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
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 nepilno 
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. fi

Pamatojums

Ir grūti paredzēt, vai šis saraksts nākotnē būs pietiekami izsmeļošs. Tāpēc dalībvalstīm būtu 
jāsniedz lielākas iespējas papildināt šo sarakstu, pamatojoties uz to priekšrocībām.

Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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 
to 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 
biodegvielas ražošanas nozares darbību 
un plašāka šīs direktīvas sociāli 
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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.

ekonomiskā ietekme uz Savienības 
reģioniem. Attiecīgā gadījumā, 
pamatojoties uz labākajiem 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 ko veicina 
biodegvielas no izejvielām, kas neizmanto 
zemi, un nepārtikas kultūraugiem saskaņā 
ar Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 
4. punkta d) apakšpunktu.

Or. fi

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. 14
Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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.”

Or. fi
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Pamatojums

Ražošanas uzņēmumi būtu jāmudina izmantot atjaunojamo elektroenerģiju kā enerģijas 
avotu, ja ražošanas uzņēmums izmanto cituviet ražotu enerģiju. Tas sniegtu labumu arī 
atjaunojamās enerģijas ražošanas uzņēmumiem reģionā, jo palielinātos pieprasījums pēc 
atjaunojamās enerģijas.

Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – 3. punkts
2009/28/EK
IX pielikums – A daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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, tostarp:

Or. fi

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. 16
Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – 3. punkts
2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 

b) Jauktu sadzīves atkritumu, tostarp dalītu 
bioatkritumu, biomasas frakcija, bet tas 
neattiecas uz citiem dalītiem sadzīves 
atkritumiem un makulatūru, attiecībā uz 
ko jāievēro Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 19. novembra 
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par dažu direktīvu atcelšanu 11. panta 
2. punkta a) apakšpunktā paredzētie 
pārstrādes mērķi.

Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un 
par dažu direktīvu atcelšanu 11. panta 
2. punkta a) apakšpunktā paredzētie 
pārstrādes mērķi.

Or. fi

Pamatojums

No resursu efektīvas izmantošanas aspekta nav pamata izmantot makulatūru kā biodegvielas 
ražošanas izejvielu. Makulatūras vākšana un ilgtspējīga izmantošana, piemēram, 
izmantošana papīra ražošanai, radītu jaunas darbavietas arī reģionos, un nebūtu jāmazina šī 
iespēja. Komisijas teksts par dalītiem sadzīves bioatkritumiem ir neskaidrs. Būtu jāpaskaidro, 
ka šos atkritumus var reģenerēt.

Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – 3. punkts
2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija.

c) Rūpniecības, mazumtirdzniecības un 
vairumtirdzniecības, kā arī ražošanas
atkritumu biomasas frakcija.

Or. fi

Pamatojums

No resursu efektīvas izmantošanas aspekta būtu jāveicina vairāku veidu rūpniecisko, 
mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības atkritumu, kā arī ražošanas atlieku izmantošana 
biodegvielas ražošanā.

Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – 3. punkts
2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – n punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

n) Mežizstrādes atkritumi, piemēram, 
miza, zari, lapotnes, skrajcirtē iegūti 
mazizmēra kokmateriāli, lapas, zāģskaidas 
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un ēveļskaidas.

Or. fi

Pamatojums

Mežsaimniecības darbu un cirtes dažādās atliekas būtu jāskata līdzīgi. Tas veicinās arī lauku 
un reģionu attīstību, radot jaunu tirgu mežsaimniecības darbu atlieku izmantošanai degvielas 
ražošanai.

Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – 3. punkts
2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – na punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

na) Nepārtikas celulozes materiāli.

Or. fi

Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – 3. punkts
2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – nb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

nb) Lignocelulozes materiāli, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

Or. fi

Pamatojums

Par lignocelulozes materiālu ieskaitāmo daļu būtu jāuzskata to energoietilpība, reizināta ar 
divi, jo tie nerada netiešas zemes izmantojuma izmaiņas un to izmantošana biodegvielas 
ražošanai veicinātu aktivitāti un nodarbinātību reģionos un lauku teritorijās.

Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – 3. punkts
2009/28/EK
IX pielikums – B daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fi


