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ĪSS PAMATOJUMS 

Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinuma projektā par 

priekšlikumu grozīt direktīvu par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu 

atzinuma sagatavotāja galvenokārt pievēršas Eiropas lauksaimniecībai un mežsaimniecībai 

svarīgiem jautājumiem un arī jautājumiem, kuri skar lauksaimniekus, lauksaimniecisko 

ražošanu un lauku apvidus.  

Ņemot vērā saistības, kas jāpilda pēc Parīzes nolīguma ratificēšanas, un bieži pausto 

apņemšanos sasniegt Eiropas klimata un enerģētikas politikas mērķus, atzinuma sagatavotāja 

uzskata, ka dalībvalstīm būtu jāizvirza kopīgs mērķis visā Eiropā panākt, lai no 

atjaunojamiem resursiem iegūtas enerģijas patēriņa īpatsvars būtu vismaz 27 % no enerģijas 

bruto galapatēriņa Eiropas Savienībā. 

Turklāt atzinuma sagatavotāja uzskata, ka līdz ar minēto mērķi dalībvalstīm būtu jātiecas līdz 

2030. gadam ES līmenī 7 % apmērā saglabāt arī pirmās paaudzes biodegvielas patēriņa 

īpatsvaru transporta nozares enerģijas bruto galapatēriņā. Lai nepieļautu nelabvēlīgas sekas, 

ko radītu netieša zemes izmantošanas maiņa, būtu jāierobežo un pēcāk jāsamazina to 

biodegvielas veidu īpatsvars, kam netieša zemes izmantošanas maiņa ir ar biodegvielas 

ražošanu saistīts riska faktors, un tas jo īpaši attiecas uz biodegvielu, kuras patēriņa rezultātā 

radušos emisiju apjoms pārsniedz 160 gCO2eq/MJ. 

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka no atjaunojamiem resursiem iegūtas enerģijas patēriņa 

īpatsvaru enerģijas bruto galapatēriņā, ņemot vērā katras dalībvalsts specifiku, no 2021. gada 

un turpmāk dalībvalstīm būtu jāļauj aprēķināt, dodot tām iespēju pašām noteikt savu 

ieguldījumu attiecībā uz biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā veidiem un arī attiecībā 

uz biomasas degvielas patēriņa īpatsvaru transporta nozarē, ja attiecīgā veida biodegvielu ražo 

lauksaimniecības zemē no pārtikas un dzīvnieku barības kultūraugiem. Būtu jāļauj 

dalībvalstīm nošķirt dažādus biodegvielas, bioloģiskā šķidrā kurināmā un no biomasas iegūtas 

degvielas veidus, rēķinoties ar netiešu zemes izmantošanas maiņu.  

Vienlaikus Savienībai ir jāatbalsta centieni izmantot tā dēvētos augsti efektīvos biodegvielas 

veidus, proti, biodegvielu, kuras ražošanas procesā iegūst vēl arī citas vērtīgas izejvielas, 

piemēram, dzīvnieku barību ar augstu proteīna saturu. Svarīgi ir arī šādiem biodegvielas 

veidiem nepiemērot ierobežojumus nedz Eiropas, nedz dalībvalstu līmenī. 

Atzinuma sagatavotāja ir pārliecināta, ka transporta nozarē būtu vajadzīgi vērienīgāki 

mērķrādītāji par tiem, kurus piedāvājusi Komisija — gan no atjaunojamiem resursiem iegūtas 

enerģijas patēriņa īpatsvaram (visiem piegādātājiem jānodrošina vismaz 15 % biodegvielas 

saturs piegādātajā degvielā), kas Eiropas līmenī ir jāsasniedz autotransporta un dzelzceļa 

transporta sektorā, gan tiem, kurus laikposmā līdz 2030. gadam ierosināts noteikt modernās 

biodegvielas veidiem.  

Apsverot ierosinājumu pārskatīt un grozīt modernās biodegvielas veidu izejvielu materiālu 

sarakstu, atzinuma sagatavotāja ir secinājusi, ka iespējamos grozījumus tajā Komisijai 

vajadzētu iestrādāt, vienojoties ar Eiropas Parlamentu un Padomi, nevis pieņemot deleģētos 

aktus, kā tas ir piedāvāts priekšlikumā. 

Attiecībā uz mežsaimniecības nozari un ieguldījumu, ko tā varētu dot, palīdzot sasniegt ES 

kopīgo mērķi, atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē ilgtspējības kritērija ieviešanu biomasai. 
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Tomēr šo kritēriju nevajadzētu noteikt meža tiesiskā valdījuma līmenī, bet gan izvērtēt 

pretstatā biomasas piedāvājuma teritorijai. Šie paši principi būtu jāpiemēro arī tad, ja biomasu 

importē. Mežsaimniecība nav ES kompetencē, tāpēc juridiski ES nevar prasīt, lai katrs meža 

īpašnieks sniegtu informāciju par sava meža apsaimniekošanu.  

Turklāt nav lietderīgi — nedz arī loģiski — no meža īpašniekiem pieprasīt šādu informāciju 

viena konkrēta koksnes izmantošanas veida (enerģijas ieguves) vajadzībām, jo mežus tie 

neapsaimnieko tikai energoresursu iegūšanai, bet arī lai piedāvātu vērtīgas izejvielas daudzām 

citām tautsaimniecības nozarēm. Tātad priekšlikums pašreizējā redakcijā radītu nepamatotu 

administratīvu un juridisku slogu ļoti daudziem meža īpašniekiem. ES pieeju drīzāk vajadzētu 

īstenot, pamatojoties uz spēkā esošajiem tiesību aktiem un dalībvalstu ierosmēm.  

Noslēgumā atzinuma sagatavotāja pauž viedokli, ka direktīvas īstenošanu un mērķu 

sasniegšanu vajadzētu atbalstīt ar stabilu uzraudzības mehānismu, ko nodrošinātu centralizēta 

datubāze, kas vienotu valstu datubāzes un būtu veidota, lai Eiropas līmenī nodrošinātu 

uzraudzību pār biodegvielas izsekojamību. Vērienīgi mērķi un ļoti pārredzama sistēma, pēc 

kuras vērtēt šo mērķu izpildi, ir galvenais priekšnoteikums sekmīgai Eiropas klimata un 

enerģētikas politikas īstenošanai. 

GROZĪJUMI 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 

pētniecības un enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

2. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Viens no Savienības enerģētikas 

politikas mērķiem ir dažādu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas formu 

popularizēšana. Intensīvāka atjaunojamo 

energoresursu enerģijas izmantošana, kā arī 

enerģijas taupīšana un energoefektivitātes 

palielināšana ieņem būtisku vietu to 

pasākumu kopumā, kuri jāveic, lai 

samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas 

un izpildītu 2015. gada Parīzes klimata 

nolīguma prasības un Savienības 

enerģētikas un klimata politikas satvaru 

2030. gadam, tostarp sasniegtu saistošo 

mērķrādītāju līdz 2030. gadam emisijas 

Savienībā samazināt par vismaz 40 % 

salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Tam ir 

liela nozīme arī energoapgādes drošības un 

tehnoloģiju attīstības un inovācijas 

(2) Viens no Savienības enerģētikas 

politikas mērķiem ir dažādu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas formu 

popularizēšana. Intensīvāka atjaunojamo 

energoresursu enerģijas izmantošana, kā arī 

enerģijas taupīšana un energoefektivitātes 

palielināšana ieņem būtisku vietu to 

pasākumu kopumā, kuri jāveic, lai 

samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas 

un izpildītu 2015. gada Parīzes klimata 

nolīguma prasības un Savienības 

enerģētikas un klimata politikas satvaru 

2030. gadam, tostarp sasniegtu saistošo 

mērķrādītāju līdz 2030. gadam emisijas 

Savienībā samazināt par vismaz 40 % 

salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Tam ir 

liela nozīme arī energoapgādes drošības un 

tehnoloģiju attīstības un inovācijas 
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veicināšanā, kā arī nodarbinātības iespēju 

un reģionālās attīstības nodrošināšanā, jo 

īpaši lauku apvidos un izolētos apvidos vai 

mazapdzīvotās teritorijās. 

veicināšanā, kā arī nodarbinātības iespēju 

un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā 

reģionālā un vietējā līmenī, tostarp lauku, 

attālos, izolētos un ģeogrāfiski 

nelabvēlīgos apvidos vai mazapdzīvotās 

teritorijās. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana ir būtiski svarīga, taču tai 

nebūtu jākonkurē ar citiem vides 

aizsardzības mērķiem. 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) Lai saistībā ar lauksaimniecības 

nozari savstarpēji atbilstīgā veidā 

saskaņotu daudzos Savienības mērķus, 

tostarp tādus kā klimata pārmaiņu 

mazināšana un pielāgošanās tām, gaisa 

kvalitāte, bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšana un ekosistēmas pakalpojumi, 

ilgtermiņa nodrošinātība ar pārtiku, kā 

arī atbalsts lauku ekonomikai, būs 

vajadzīga integrēta attīstība, kas orientēta 

uz ilgtspējīgas un mazoglekļa 

lauksaimniecības un zemes izmantošanas 

nozares izveidi. Šāda pāreja nozīmē, ka 

būs jāizdara izmaiņas ieguldījumos un 

stimulos, kurus atbalsta Savienības 

pasākumi, piemēram, kopējā 

lauksaimniecības politika. 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

6.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6a) Eiropas Parlaments savā 

2016. gada 23. jūnija rezolūcijā par 

progresa ziņojumu par atjaunojamo 

enerģiju1a P8_TA(2016)0292 mudināja 

Komisiju nodrošināt 2020. gada 
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Atjaunojamo energoresursu direktīvas 

pilnīgu īstenošanu un izvirzīt vērienīgu 

tiesisko regulējumu laikposmam pēc 

2020. gada, uzsverot, ka ir nepieciešams 

stabils ilgtermiņa tiesiskais regulējums, 

tostarp saistoši atjaunojamās enerģijas ES 

un valstu mērķi, kas atbilstu centieniem 

visefektīvākajā veidā īstenot Savienības 

ilgtermiņa klimata mērķus (2050. gadam). 

 ____________________ 

 1a Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0292. 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

6.b apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6b) Biodegvielas, ko iegūst no 

olbaltumvielu ražošanas, var izmantot un 

vērtēt kā pirmās paaudzes biodegvielas. 

Tās ne tikai pozitīvi ietekmē aramzemi, 

vidi un samazina siltumnīcefekta gāzu 

emisijas transporta nozarē, bet ir arī 

aprites ekonomikas daļa, jo notiek to 

blakusproduktu pārstrāde. Šo kultūraugu 

blakusprodukti Eiropas Savienībai 

nodrošina arī iespēju samazināt atkarību 

no importa un atbrīvot aramzemes trešās 

valstīs. 

Pamatojums 

ES izcelsmes biodegvielas ir blakusprodukti no augstas kvalitātes proteīna kultūraugu 

ražošanas, kas ES ir ļoti nepieciešami, jo Eiropa joprojām importē 70 % no sojas miltu 

apjoma, kas tai nepieciešams, lai nodrošinātu arvien pieaugošo lopkopības sektora 

pieprasījumu. ES biodegvielu nozare, kas pārstrādā rapsi un graudaugus, patlaban gadā 

saražo 13 miljonus tonnu miltu ar augstu olbaltumvielu saturu, kas citādi būtu jāimportē. Šis 

ir pozitīvas aprites ekonomikas konkrēts piemērs. Mazāks importa apjoms no Ziemeļamerikas 

un Dienvidamerikas nozīmē vairāk barības un pārtikas šajos reģionos, nodrošinot ieguvumu 

patērētājiem visā pasaulē un tādējādi veicinot lielāku pārtikas nodrošinājumu visā pasaulē. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 
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6.c apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6c) Atjaunojamo energoresursu 

enerģija jāuzskata par kopīgu Eiropas 

labumu, kas ir lietderīgs iedzīvotājiem, 

mājsaimniecībām un kopienām. 

Savienībai un dalībvalstīm šim nolūkam 

jāizstrādā regulējums un konkrēti 

pasākumi par atjaunojamajiem 

energoresursiem. 

Pamatojums 

Atjaunojamo energoresursu enerģija tiek noteikta kā kopīgs Eiropas labums, lai sniegtu 

ievirzi visiem reglamentējošajiem lēmumiem, tiecoties pirmkārt un galvenokārt sasniegt 

sociālos mērķus, nevis gūt peļņu. 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

6.d apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6d) Tā kā aprites ekonomikas principu 

var attiecināt uz visiem kultūraugiem, no 

kuriem rodas blakusprodukti, kurus var 

izmantot un vērtēt kā biodegvielas, tomēr 

būtu jāatgādina, ka biodegvielas ražošana 

nedrīkst mainīt šo kultūraugu 

pamatmērķi. 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

9. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) 2020. gadam noteiktajiem 

nacionālajiem mērķrādītājiem vajadzētu 

būt dalībvalstu minimālajam devumam 

jaunā 2030. gada satvara īstenošanā. 

Nacionālajam atjaunojamo energoresursu 

īpatsvaram nekādos apstākļos nevajadzētu 

nokrist zem šā devuma, un, ja tā notiek, 

(9) 2020. gadam noteiktajiem 

nacionālajiem mērķrādītājiem un 

netiešajiem mērķrādītājiem vajadzētu būt 

dalībvalstu minimālajam devumam jaunā 

2030. gada satvara īstenošanā. 

Nacionālajam atjaunojamo energoresursu 

īpatsvaram enerģētikas nozarē nekādos 
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attiecīgajām dalībvalstīm vajadzētu veikt 

pienācīgus pasākumus šā bāzlīnijas 

īpatsvara uzturēšanai, kā arī dot 

ieguldījumu Regulā [par pārvaldību] 

minētajā finanšu instrumentā. 

apstākļos nevajadzētu nokrist zem šā 

devuma, un, ja tā notiek, attiecīgajām 

dalībvalstīm vajadzētu veikt pienācīgus 

pasākumus šā bāzlīnijas īpatsvara 

uzturēšanai, kā arī dot ieguldījumu Regulā 

[par pārvaldību] minētajā finanšu 

instrumentā. 

Pamatojums 

Udział energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, który zostanie osiągnięty w 2020 r., 

należy traktować jako minimalną podstawę na okres po 2020 r., a obniżenie wspomnianych 

wielkości powinno być niedopuszczalne. W związku z powyższym, zgodnie z aktualnymi 

postanowieniami dyrektywy 2009/28/WE, należy utrzymać i w dalszym ciągu zwiększać 

obowiązkową wartość docelową wynoszącą 10% zużycia paliwa transportowego 

pochodzącego z zasobów odnawialnych. Ma to zasadnicze znaczenie, gdyż pozwala uniknąć 

utrudnień w procesie dekarbonizacji w transporcie i tym samym nałożenia większego ciężaru 

na pozostałe sektory, które nie są objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji. 

By możliwe było osiągnięcie założeń COP21, należy zwrócić uwagę na sektory źródłowe, 

które emitują najwięcej gazów cieplarnianych. W tym zakresie sektor transportu emituje 

jedną czwartą unijnych gazów cieplarnianych i w związku z tym jest drugim pod względem 

wielkości emitentem (23,2%), bezpośrednio po sektorze „Spalania paliwa i ulotnych emisji z 

paliw - bez transportu” (55,1%). 

Ponadto sama Komisja w swoim raporcie na temat postępów związanych z energią 

odnawialną (COM(2015)293) potwierdziła pozytywny wpływ docelowego 10-procentowego 

poziomu wykorzystania energii odnawialnej w transporcie, stwierdzając, że „Dyrektywa w 

sprawie energii odnawialnej, przewidująca prawnie wiążący 20-procentowy docelowy poziom 

w UE, 10-procentowe wykorzystanie energii odnawialnej w transporcie oraz wiążące cele 

krajowe na 2020 r., stanowi integralną część unijnej polityki energetycznej. Stała się ona 

kluczową siłą napędową europejskich inwestycji globalnych w technologie odnawialne. 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) Dalībvalstīm būtu jānovērš visi 

šķēršļi un sankcijas attiecībā uz 

pašpatēriņu un mazajiem ražotājiem. Tām 

būtu jānosaka valsts atbalsta sistēma 

maza mēroga projektiem (privātpersonām, 

īpašnieku apvienībām, kaimiņu 

apvienībām, ciematiem, maza un vidēja 

lieluma lauku saimniecībām vai 
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uzņēmumiem un valsts pārvaldes 

iestādēm vai sociālās jomas 

organizācijām). Atbalsts šīm nozarēm 

būtu jānosaka par prioritāti. 

Pamatojums 

Šāds precizējums ir nepieciešams, jo ir dalībvalstis, kuras liek dažādus šķēršļus 

pašpatēriņam, un tas ir pretrunā atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanas 

principam. 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Komisijai vajadzētu sekmēt 

kompetento valsts vai reģionu iestāžu vai 

struktūru apmaiņu ar paraugpraksi, 

piemēram, regulārās sanāksmēs meklējot 

vienotu pieeju, kā sekmēt izmaksefektīvu 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

projektu plašāku izmantošanu, vairot 

investīcijas jaunās, elastīgās un tīrās 

tehnoloģijās un noteikt pienācīgu 

stratēģiju, kā atteikties no tehnoloģijām, 

kuras nepalīdz samazināt emisijas vai 

nesniedz pietiekamu elastību, spriežot pēc 

caurskatāmiem kritērijiem un uzticamiem 

tirgus cenas signāliem. 

(13) Komisijai vajadzētu sekmēt 

kompetento valsts, reģionu vai vietējo 

iestāžu vai struktūru apmaiņu ar 

paraugpraksi, piemēram, regulārās 

sanāksmēs meklējot vienotu pieeju, kā 

sekmēt izmaksefektīvu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas projektu plašāku 

izmantošanu, vairot investīcijas jaunās, 

elastīgās un tīrās tehnoloģijās un noteikt 

pienācīgu stratēģiju, kā atteikties no 

tehnoloģijām, kuras nepalīdz samazināt 

emisijas vai nesniedz pietiekamu elastību, 

spriežot pēc caurskatāmiem kritērijiem un 

uzticamiem tirgus cenas signāliem. 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

15.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (15a) Tā kā enerģētiskā nabadzība 

ietekmē apmēram 11 % no Savienības 

iedzīvotājiem, atjaunojamo energoresursu 

enerģijas politikas nostādnes būtu 

jāizstrādā tā, lai efektīvi stiprinātu 

Savienības vispārējo rīcību, ar kuru 

risināt enerģētiskās nabadzības un 
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patērētāju neaizsargātības problēmas. 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

33. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(33) Valsts un reģionālajā mērogā 

pieņemtie noteikumi un saistības attiecībā 

uz minimālajām prasībām atjaunojamo 

energoresursu enerģijas lietošanai jaunās 

un atjaunotās ēkās ir būtiski sekmējuši 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izmantošanu. Šie pasākumi Savienībā būtu 

jāsekmē plašākā mērogā, vienlaikus ar 

būvniecības noteikumiem un 

būvnormatīviem veicinot atjaunojamo 

energoresursu enerģijas energoefektīvāku 

izmantošanu. 

(33) Valsts, reģionālajā un vietējā 

mērogā pieņemtie noteikumi un saistības 

attiecībā uz minimālajām prasībām 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

lietošanai jaunās un atjaunotās ēkās ir 

būtiski sekmējuši atjaunojamo 

energoresursu enerģijas izmantošanu. Šie 

pasākumi Savienībā būtu jāsekmē plašākā 

mērogā, vienlaikus ar būvniecības 

noteikumiem un būvnormatīviem veicinot 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

energoefektīvāku izmantošanu. 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

37. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(37) Garas administratīvās procedūras ir 

būtisks administratīvs šķērslis un ir dārgas. 

Atļauju piešķiršanas procesu 

vienkāršošanai, kas saistīta ar skaidru 

termiņu, kādā attiecīgajām iestādēm 

jāpieņem lēmums par projekta būvniecību, 

vajadzētu stimulēt procedūru efektivitāti, tā 

samazinot administratīvās izmaksas. 

(37) Garas administratīvās procedūras ir 

būtisks administratīvs šķērslis un ir dārgas. 

Atļauju piešķiršanas procesu 

vienkāršošanai, kas saistīta ar skaidru 

termiņu, kurš noteikts, lai veicinātu galīgā 

lēmuma par projekta būvniecību 

pieņemšanu attiecīgajās iestādēs, 

vajadzētu stimulēt procedūru efektivitāti, tā 

samazinot administratīvās izmaksas. 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

50.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 (50a) Veicinot atjaunojamo 

energoresursu tirgus attīstību, jāņem vērā 

negatīvā ietekme uz citiem tirgus 

dalībniekiem. Tāpēc atbalsta shēmās būtu 

jāmazina tirgus kropļojumu un 

konkurences kropļošanas risks. 

Pamatojums 

Biomasa — un jo īpaši mežu biomasa — ir vērtīga izejviela kokapstrādes nozarei, kas stiprina 

Eiropas lauku ekonomiku. Tādēļ pastiprinātais pieprasījums pēc mežu biomasas attiecīgās 

nozarēs nedrīkstētu radīt tirgus kropļojumus. 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

51. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(51) Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 349. pantā ir atzīta tālāko reģionu 

īpašā situācija. Tālāko reģionu enerģētikas 

sektoram bieži vien raksturīga izolētība, 

ierobežots piedāvājums un atkarība no 

fosilajiem kurināmajiem, tomēr tiem ir 

svarīgi vietēji atjaunojamie energoresursi. 

Tādējādi tālākie reģioni varētu rādīt 

piemēru, kā Savienībā var izmantot 

inovatīvas energotehnoloģijas. Tāpēc ir 

jāveicina atjaunojamo energoresursu 

enerģijas plašāka izmantošana, lai šie 

reģioni iegūtu lielāku enerģētisko 

neatkarību, un jāatzīst to īpašā situācija 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

potenciāla un publiskā atbalsta 

nepieciešamības ziņā. 

(51) Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 349. pantā ir atzīta tālāko reģionu 

īpašā situācija. Tālāko reģionu enerģētikas 

sektoram bieži vien raksturīga izolētība, 

ierobežots un dārgāks piedāvājums un 

atkarība no fosilajiem kurināmajiem, tomēr 

tiem ir svarīgi vietēji atjaunojamie 

energoresursi, jo īpaši biomasa. Tādējādi 

tālākie reģioni varētu rādīt piemēru, kā 

Savienībā var izmantot inovatīvas 

energotehnoloģijas. Tāpēc ir jāpielāgo 

stratēģija atjaunojamo energoresursu 

enerģijas jomā, lai šie reģioni iegūtu 

lielāku enerģētisko neatkarību, 

jānostiprina energoapgādes drošība un 

jāatzīst to īpašā situācija atjaunojamo 

energoresursu enerģijas potenciāla un 

publiskā atbalsta nepieciešamības ziņā. 

Turklāt tālākiem reģioniem ir jāspēj 

pilnībā izmantot savu resursu potenciālu, 

ievērojot stingrus ilgtspējas kritērijus un 

vietējās īpatnības, lai palielinātu 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

ražošanu un nostiprinātu enerģētisko 

neatkarību. 
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Pamatojums 

Fosilās enerģijas piegāde tālākiem reģioniem (dažos reģionos 80 % vai vairāk) rada papildu 

izmaksas, kas kaitē vietējai ekonomikai un iedzīvotāju pirktspējai. Vienlaikus šiem reģioniem 

pieder ievērojami biomasas resursi, kuri tiem jāspēj izmantot. 

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

57. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(57) Vairākas dalībvalstis siltumapgādes 

un aukstumapgādes sektorā īstenojušas 

pasākumus nolūkā sasniegt savu 

2020. gadam izvirzīto atjaunojamo 

energoresursu enerģijas mērķrādītāju. 

Tomēr, tā kā nav saistošu nacionālo 

mērķrādītāju laikposmam pēc 2020. gada, 

ar atlikušajiem valstīs nodrošinātajiem 

stimuliem vien var nepietikt, lai īstenotu 

dekarbonizācijas ilgtermiņa mērķus, kas 

izvirzīti 2030. gadam un 2050. gadam. Lai 

nodrošinātu virzību uz šiem mērķiem, 

stiprinātu investoriem vajadzīgo noteiktību 

un veicinātu to, ka Savienības mērogā tiek 

izveidots tirgus siltumapgādei un 

aukstumapgādei no atjaunojamajiem 

energoresursiem, vienlaikus ievērojot 

principu "energoefektivitāte pirmajā vietā", 

ir lietderīgi sekmēt dalībvalstu centienus 

nodrošināt siltumapgādi un aukstumapgādi 

no atjaunojamajiem energoresursiem, 

tiecoties panākt atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvara pakāpenisku 

palielināšanos. Ņemot vērā dažu 

siltumapgādes un aukstumapgādes tirgu 

sadrumstalotību, ļoti svarīgi ir šādu 

centienu plānošanā nodrošināt elastīgumu. 

Svarīgi ir arī nodrošināt, lai, iespējams, 

aizvien plašāk ieviešot siltumapgādi un 

aukstumapgādi no atjaunojamajiem 

energoresursiem, netiktu radīta nelabvēlīga 

blakusietekme uz vidi. 

(57) Vairākas dalībvalstis siltumapgādes 

un aukstumapgādes sektorā īstenojušas 

pasākumus nolūkā sasniegt savu 

2020. gadam izvirzīto atjaunojamo 

energoresursu enerģijas mērķrādītāju. 

Tomēr, tā kā nav saistošu nacionālo 

mērķrādītāju laikposmam pēc 2020. gada, 

ar atlikušajiem valstīs nodrošinātajiem 

stimuliem vien var nepietikt, lai īstenotu 

dekarbonizācijas ilgtermiņa mērķus, kas 

izvirzīti 2030. gadam un 2050. gadam. Lai 

nodrošinātu virzību uz šiem mērķiem, 

stiprinātu investoriem vajadzīgo noteiktību 

un veicinātu to, ka Savienības mērogā tiek 

izveidots tirgus siltumapgādei un 

aukstumapgādei no atjaunojamajiem 

energoresursiem, vienlaikus ievērojot 

principu „energoefektivitāte pirmajā vietā”, 

ir lietderīgi sekmēt dalībvalstu centienus 

nodrošināt siltumapgādi un aukstumapgādi 

no atjaunojamajiem energoresursiem, 

tiecoties panākt atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvara pakāpenisku 

palielināšanos. Ņemot vērā dažu 

siltumapgādes un aukstumapgādes tirgu 

sadrumstalotību, ļoti svarīgi ir šādu 

centienu plānošanā nodrošināt elastīgumu. 

Svarīgi ir arī nodrošināt, lai, iespējams, 

aizvien plašāk ieviešot siltumapgādi un 

aukstumapgādi no atjaunojamajiem 

energoresursiem, netiktu radīta nelabvēlīga 

blakusietekme uz vidi, jo īpaši gaisa 

kvalitātes jomā gan Savienībā, gan arī 

ārpus tās. 
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Pamatojums 

Šis grozījums ierosināts, lai pārskatītajā direktīvā tiktu atbalstītas tādas atjaunojamo 

energoresursu degvielas, kurām ir īpaši labvēlīga ietekme ne vien uz SEG emisijām, bet arī uz 

gaisa kvalitāti. 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

63.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (63a) Būtu jāveicina pētniecība un 

izstrāde attiecībā uz kultūraugiem, ko 

audzē biodegvielu ieguvei, lai paplašinātu 

un labāk izprastu šo kultūraugu iespējas 

bioloģiskās daudzveidības, olbaltumvielu 

nodrošinājuma un emisiju samazināšanas 

jomās. Turklāt būtu jāveicina pētniecība 

un izstrāde saistībā ar lauksaimniecības 

tehnoloģijām un ražas palielināšanas 

iespējām, ņemot vērā gan lauksaimnieku 

sarežģīto situāciju, gan pierādījumus, ka 

lielāka raža samazina emisijas. 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

65. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(65) No fosilo atkritumu plūsmām 

ražotu mazoglekļa fosilo degvielu 

popularizēšana arī var palīdzēt tādu 

rīcībpolitikas mērķu sasniegšanā kā 

energoavotu dažādošana un transporta 

sektora dekarbonizācija. Tāpēc ir 

lietderīgi minētās degvielas ietvert 

degvielas piegādātājiem uzliktajā 

iekļaušanas pienākumā. 

svītrots 

Pamatojums 

Saņemot atbalstu, no atkritumiem iegūta fosilā kurināmā/degvielas veidi kļūst 

konkurētspējīgāki, un tas ir pretrunā mērķim samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
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neveicina no atjaunojamiem resursiem (tostarp arī no lauksaimniecībā un mežsaimniecībā 

iegūtas biomasas) ražotas enerģijas patēriņu. Piedāvājums piemērot šo direktīvu arī fosilā 

kurināmā/degvielas veidiem principā nešķiet konsekvents, vēl jo mazāk tāpēc, ka nav 

aprēķināti šādu kurināmā/degvielas veidu faktiskie vai vajadzīgie SEG rādītāji, nedz arī 

ilgtspējas raksturlielumi. 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

66. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(66) Būtu jāveicina tādu sākvielu 

izmantošana biodegvielu ražošanai, kuru 

netiešas zemes izmantošanas maiņas 

ietekme ir neliela, jo tās veicina 

ekonomikas dekarbonizāciju. Šīs direktīvas 

pielikumā it sevišķi būtu jāiekļauj 

sākvielas, ko izmanto moderno biodegvielu 

ražošanai, kuras tehnoloģija ir inovatīvāka 

un mazāk pilnveidota, tāpēc tai 

nepieciešams lielāks atbalsts. Lai 

nodrošinātu, ka šis pielikums iet roku rokā 

ar jaunāko tehnoloģiju izstrādi, vienlaikus 

izvairoties no negribētas nelabvēlīgas 

ietekmes, pēc direktīvas pieņemšanas būtu 

jāveic izvērtēšana, kuras mērķis ir novērtēt 

iespēju paplašināt pielikumu, iekļaujot tajā 

jaunas sākvielas. 

(66) Būtu jāveicina tādu sākvielu 

izmantošana biodegvielu ražošanai, kuru 

netiešas zemes izmantošanas maiņas 

ietekme ir neliela, jo tās veicina 

ekonomikas dekarbonizāciju. Šīs direktīvas 

pielikumā it sevišķi būtu jāiekļauj 

sākvielas, ko izmanto moderno biodegvielu 

ražošanai, kuras tehnoloģija ir inovatīvāka 

un mazāk pilnveidota, tāpēc tai 

nepieciešams lielāks atbalsts. Sākvielas, 

kas ir piemērotas modernajām 

biodegvielām, atbilst atkritumu 

hierarhijas principam un būtiski 

neizkropļo produktu, atkritumu un 

atliekvielu tirgu. Lai nodrošinātu, ka šis 

pielikums iet roku rokā ar jaunāko 

tehnoloģiju izstrādi, vienlaikus izvairoties 

no negribētas nelabvēlīgas ietekmes, pēc 

direktīvas pieņemšanas būtu jāveic 

izvērtēšana, kuras mērķis ir novērtēt 

iespēju paplašināt pielikumu, iekļaujot tajā 

jaunas sākvielas. 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

68. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(68) Lai izmantotu visu biomasas 

potenciālu veicināt ekonomikas 

dekarbonizāciju, izmantojot biomasu 

materiālu un enerģijas ražošanai, 

(68) Lai izmantotu visu biomasas 

potenciālu veicināt ekonomikas 

dekarbonizāciju, izmantojot biomasu 

materiālu un enerģijas ražošanai, 
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Savienībai un dalībvalstīm būtu jāveicina 

labāka esošo koksnes un lauksaimniecības 

resursu ilgtspējīga mobilizācija un jaunu 

mežsaimniecības un lauksaimniecības 

ražošanas sistēmu izveide. 

Savienībai un dalībvalstīm būtu jāveicina 

labāka esošo koksnes un lauksaimniecības 

resursu ilgtspējīga mobilizācija un jaunu 

mežsaimniecības un lauksaimniecības 

ražošanas sistēmu izveide un jāizpēta 

iespēja atbalstīt ilgtspējīgu 

mežsaimniecību saistībā ar vietējās 

enerģijas ražošanu, piemēram, no kūdras, 

lai palielinātu siltumnīcefekta gāzu 

emisiju ilgtermiņa ietaupījumus. 

Pamatojums 

Lai izmaksu ziņā efektīvi un visaptveroši panāktu siltumnīcefekta gāzu emisiju ilgtermiņa 

ietaupījumus, vajadzīga pieeja, kas veidotu sinerģiju starp mežsaimniecību un vietējā līmenī 

pieejamu enerģiju, piemēram, kūdru. 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

69. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(69) Biodegvielas, bioloģiskos šķidros 

kurināmos un biomasas 

kurināmos/degvielas vienmēr vajadzētu 

ražot ilgtspējīgā veidā. Tāpēc būtu jāprasa, 

lai biodegvielas, bioloģiskie šķidrie 

kurināmie un biomasas 

kurināmie/degvielas, ko izmanto šajā 

direktīvā noteiktā Savienības mērķrādītāja 

sasniegšanai un par ko saņem līdzekļus no 

atbalsta shēmām, atbilstu ilgtspējas un 

siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma 

kritērijiem. 

(69) Biodegvielas, bioloģiskos šķidros 

kurināmos un biomasas 

kurināmos/degvielas vienmēr vajadzētu 

ražot ilgtspējīgā veidā, un būtu jāveic 

pasākumi, lai nodrošinātu, ka izejvielas 

tiek izmantotas, nekaitējot videi. Tāpēc 

būtu jāprasa, lai biodegvielas, bioloģiskie 

šķidrie kurināmie un biomasas 

kurināmie/degvielas, ko izmanto šajā 

direktīvā noteiktā Savienības mērķrādītāja 

sasniegšanai un par ko saņem līdzekļus no 

atbalsta shēmām, atbilstu ilgtspējas un 

siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma 

kritērijiem. 

 

Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

71. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(71) Lauksaimniecisko izejvielu (71) Lauksaimniecisko izejvielu 
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ražošanai biodegvielu, bioloģisko šķidro 

kurināmo un biomasas kurināmo/degvielu 

vajadzībām un šajā direktīvā paredzētajiem 

stimuliem to izmantošanai nevajadzētu 

veicināt bioloģiski daudzveidīgu platību 

iznīcināšanu. Šādi ierobežoti resursi, kas 

dažādos starptautiskos dokumentos ir atzīti 

par vērtīgiem visai cilvēcei, būtu jāsaglabā. 

Tāpēc ir jāparedz ilgtspējas un 

siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma 

kritēriji, kas nodrošina, ka biodegvielām, 

bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 

biomasas kurināmajiem/degvielām 

stimulus var piemērot tikai tad, ja tiek 

garantēts, ka lauksaimniecisko izejvielu 

izcelsme nav bioloģiski daudzveidīgās 

platībās, vai tad, ja gadījumā, kad platības 

ir paredzētas dabas aizsardzības mērķiem 

vai reti sastopamu, apdraudētu un izzūdošu 

ekosistēmu vai sugu aizsardzībai, attiecīgā 

kompetentā iestāde apliecina, ka 

lauksaimniecisko izejvielu ražošana 

netraucē šādiem mērķiem. Meži būtu 

jāuzskata par bioloģiski daudzveidīgiem 

saskaņā ar ilgtspējas kritērijiem, ja tie ir 

pirmatnēji meži saskaņā ar definīciju, ko 

izmanto Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Pārtikas un lauksaimniecības organizācija 

(FAO) vispārējā mežu resursu 

novērtējumā, vai ja tos aizsargā valsts 

tiesību akti dabas aizsardzības jomā. 

Platības, kurās iegūst meža nekoksnes 

produktus, būtu jāuzskata par bioloģiski 

daudzveidīgiem mežiem, ja cilvēku 

darbības ietekme nav liela. Citu veidu 

meži, ko definējusi FAO, piemēram, 

pārveidoti dabiskie meži, pusdabiskie meži 

un plantāciju meži, nebūtu jāuzskata par 

pirmatnējiem mežiem. Turklāt, ņemot vērā 

lielo bioloģisko daudzveidību dažos gan 

mērena, gan tropiska klimata zālājos, arī 

savannās, stepēs, krūmāju platībās un 

prērijās, kurās valda liela bioloģiskā 

daudzveidība, biodegvielām, 

bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 

biomasas kurināmajiem/degvielām, kas 

ražoti no lauksaimnieciskajām izejvielām, 

kuru izcelsme ir šādās platībās, 

nevajadzētu piemērot šajā direktīvā 

ražošanai biodegvielu, bioloģisko šķidro 

kurināmo un biomasas kurināmo/degvielu 

vajadzībām un šajā direktīvā paredzētajiem 

stimuliem to izmantošanai nevajadzētu 

veicināt bioloģiski daudzveidīgu platību 

iznīcināšanu. Šādi ierobežoti resursi, kas 

dažādos starptautiskos dokumentos ir atzīti 

par vērtīgiem visai cilvēcei, būtu jāsaglabā. 

Tāpēc ir jāparedz ilgtspējas un 

siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma 

kritēriji, kas nodrošina, ka biodegvielām, 

bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 

biomasas kurināmajiem/degvielām 

stimulus var piemērot tikai tad, ja tiek 

garantēts, ka lauksaimniecisko vai no 

mežiem iegūto izejvielu izcelsme nav 

bioloģiski daudzveidīgās platībās, vai tad, 

ja gadījumā, kad platības ir paredzētas 

dabas aizsardzības mērķiem vai reti 

sastopamu, apdraudētu un izzūdošu 

ekosistēmu vai sugu aizsardzībai, attiecīgā 

kompetentā iestāde apliecina, ka 

lauksaimniecisko vai no mežiem iegūto 

izejvielu ražošana netraucē šādiem 

mērķiem. Lauksaimniecisko izejvielu 

ilgtspējīgai ražošanai biodegvielu, 

bioloģisko šķidro kurināmo un biomasas 

kurināmo/degvielu vajadzībām jānotiek, 

apstrādājot vietējos un reģionālos 

resursus. Tādējādi šajā ziņā jāstiprina 

vietējās un reģionālās pievienotās vērtības 

veidošanās ķēdes. Meži būtu jāuzskata par 

bioloģiski daudzveidīgiem saskaņā ar 

ilgtspējas kritērijiem, ja tie ir pirmatnēji 

meži saskaņā ar definīciju, ko izmanto 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas 

un lauksaimniecības organizācija (FAO) 

vispārējā mežu resursu novērtējumā, vai ja 

tos aizsargā valsts tiesību akti dabas 

aizsardzības jomā. Platības, kurās iegūst 

meža nekoksnes produktus, būtu jāuzskata 

par bioloģiski daudzveidīgiem mežiem, ja 

cilvēku darbības ietekme nav liela. Citu 

veidu meži, ko definējusi FAO, piemēram, 

pārveidoti dabiskie meži, pusdabiskie meži 

un plantāciju meži, nebūtu jāuzskata par 

pirmatnējiem mežiem. Turklāt, ņemot vērā 

lielo bioloģisko daudzveidību dažos gan 

mērena, gan tropiska klimata zālājos, arī 
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paredzētos stimulus. Komisijai būtu 

jānosaka pienācīgi kritēriji, lai šādus 

zālājus, kuros valda liela bioloģiskā 

daudzveidība, definētu saskaņā ar 

labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 

pierādījumiem un attiecīgajiem 

starptautiskajiem standartiem. 

savannās, stepēs, krūmāju platībās un 

prērijās, kurās valda liela bioloģiskā 

daudzveidība, biodegvielām, 

bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 

biomasas kurināmajiem/degvielām, kas 

ražoti no lauksaimnieciskajām izejvielām, 

kuru izcelsme ir šādās platībās, 

nevajadzētu piemērot šajā direktīvā 

paredzētos stimulus. Komisijai būtu 

jānosaka pienācīgi kritēriji, lai šādus 

zālājus, kuros valda liela bioloģiskā 

daudzveidība, definētu saskaņā ar 

labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 

pierādījumiem un attiecīgajiem 

starptautiskajiem standartiem. 

Pamatojums 

Lauksaimniecisko izejvielu ilgtspējīga ražošana biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo un 

biomasas kurināmo/degvielu vajadzībām ir iespējama tikai tad, ja tās pamatā ir vietējās vai 

reģionālās pievienotās vērtības veidošanās ķēdes. 

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

73. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(73) Lauksaimnieciskās sākvielas 

biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo 

un biomasas kurināmo/degvielu ražošanai 

nevajadzētu audzēt kūdrājā, jo sākvielu 

audzēšana kūdrājā radītu ievērojamus 

oglekļa uzkrājuma zudumus, ja zeme tiktu 

papildus drenēta šādam nolūkam, bet nav 

vienkārši pārliecināties, ka šāda 

drenēšana nav notikusi. 

(73) Lauksaimniecisko sākvielu 

ražošanai biodegvielu, bioloģisko šķidro 

kurināmo un biomasas kurināmo/degvielu 

ražošanai nevajadzētu izraisīt 

nenosusināto kūdrāju vai mitrāju 

nosusināšanu, jo sākvielu audzēšana 

kūdrājā vai mitrājā radītu ievērojamus 

oglekļa uzkrājuma zudumus, ja zeme tiktu 

papildus drenēta šādam nolūkam. 

Pamatojums 

Nevar aizliegt nenosusinātus mitrājus izmantot biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo un 

biomasas kurināmo/degvielu ieguvei, taču augsnes stāvokļa izmaiņas, piemēram, 

nenosusinātu kūdrāju vai mitrāju nosusināšana, būtu jāizslēdz kā neilgtspējīga. 

 

Grozījums Nr.  23 
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Direktīvas priekšlikums 

74. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(74) Kopējās lauksaimniecības politikas 

satvarā Savienības lauksaimniekiem tiešā 

atbalsta saņemšanai būtu jāizpilda 

visaptverošs vidisko prasību kopums. 

Atbilstību minētajām prasībām 

visefektīvāk iespējams verificēt 

lauksaimniecības politikas kontekstā. 

Minēto prasību ietveršana ilgtspējas 

shēmā nav lietderīga, jo bioenerģijas 

ilgtspējas kritērijiem būtu jāparedz 

objektīvi un vispārpiemērojami noteikumi. 

Atbilstības verifikācija saskaņā ar šo 

direktīvu varētu arī radīt lieku 

administratīvo slogu. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 

75. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(75) Lai arī turpmāk nodrošinātu lielu 

siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījumu 

salīdzinājumā ar fosilajiem kurināmajiem 

kā alternatīvu, izvairītos no negribētas 

ietekmes uz ilgtspēju un veicinātu iekšējā 

tirgus pilnveidi, ir lietderīgi ieviest 

Savienības mēroga ilgtspējas un 

siltumnīcefekta gāzu aiztaupījuma 

kritērijus biomasas kurināmajiem, ko 

izmanto elektroenerģijas, siltuma un 

aukstuma ražošanai. 

(75) Lai arī turpmāk nodrošinātu lielu 

siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījumu 

salīdzinājumā ar fosilajiem kurināmajiem 

kā alternatīvu, izvairītos no negribētas 

ietekmes uz ilgtspēju un veicinātu iekšējā 

tirgus pilnveidi, ir lietderīgi ieviest 

Savienības mēroga ilgtspējas un 

siltumnīcefekta gāzu aiztaupījuma 

kritērijus biomasas kurināmajiem, ko 

izmanto elektroenerģijas, siltuma un 

aukstuma ražošanai. Nekaitējot 

primārajiem resursiem ar augstu vides 

vērtību, tālākajiem reģioniem jāspēj 

izmantot savu resursu potenciālu, lai 

palielinātu atjaunojamo energoresursu 

enerģijas ražošanu un savu enerģētisko 

neatkarību. 

Pamatojums 

Šī direktīva nedrīkst aizliegt biomasas izmantošanu tālākajos reģionos, piemēram, attiecībā 
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uz pirmatnējiem mežiem, kas ir viena no šo teritoriju lielākajām vērtībām. Minēto resursu 

izmantošanu jau regulē stingri ilgtspējas kritēriji, kas nodrošina šādas darbības integritāti 

vides aspektā. 

 

Grozījums Nr.  25 

Direktīvas priekšlikums 

76. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(76) Lai gādātu par to, ka, neraugoties 

uz aizvien lielāko pieprasījumu pēc meža 

biomasas, tās izstrāde tiek ilgtspējīgi veikta 

mežos, kur nodrošināta atjaunošana, ka 

īpaša uzmanība tiek pievērsta bioloģiskās 

daudzveidības, ainavu un konkrētu dabas 

elementu aizsardzībai paredzētajām 

teritorijām, ka tiek aizsargāti bioloģiskās 

daudzveidības resursi un ka tiek 

nodrošināta oglekļa uzkrājumu 

izsekojamība, kokaugu izejvielas būtu 

jāiegūst tikai mežos, kur izstrāde notiek 

saskaņā ar ilgtspējīgas mežu 

apsaimniekošanas principiem, kas 

izstrādāti starptautiskos procesos 

mežsaimniecības jomā, piemēram, 

Ministru konferencē par mežu aizsardzību 

Eiropā (Forest Europe), un meža tiesiskā 

valdījuma līmenī īstenoti ar valstu tiesību 

aktu vai apsaimniekošanas paraugprakses 

palīdzību. Uzņēmējiem būtu jāveic attiecīgi 

pasākumi nolūkā līdz minimumam 

samazināt risku, ka bioenerģijas ražošanai 

tiktu izmantota meža biomasa, kas neatbilst 

ilgtspējas principiem. Tālab uzņēmējiem 

būtu jāievieš uz risku balstīta pieeja. Šajā 

kontekstā ir lietderīgi Komisijai pēc 

apspriešanās ar Enerģētikas savienības 

pārvaldības komiteju un Pastāvīgo 

mežsaimniecības komiteju, kas izveidota ar 

Padomes Lēmumu 89/367/EEK24, izstrādāt 

darbības vadlīnijas par to, kā verificēt 

atbilstību uz risku balstītai pieejai. 

(76) Lai gādātu par to, ka, neraugoties 

uz aizvien lielāko pieprasījumu pēc meža 

biomasas, tās izstrāde tiek ilgtspējīgi veikta 

mežos, kur nodrošināta atjaunošana, ka 

īpaša uzmanība tiek pievērsta bioloģiskās 

daudzveidības, ainavu un konkrētu dabas 

elementu aizsardzībai paredzētajām 

teritorijām, ka tiek aizsargāti bioloģiskās 

daudzveidības resursi un ka tiek 

nodrošināta oglekļa uzkrājumu 

izsekojamība, kokaugu izejvielas būtu 

jāiegūst tikai mežos, kur izstrāde notiek 

saskaņā ar ilgtspējīgas mežu 

apsaimniekošanas principiem, kas 

izstrādāti starptautiskos procesos 

mežsaimniecības jomā, piemēram, 

Ministru konferencē par mežu aizsardzību 

Eiropā (Forest Europe), un meža tiesiskā 

valdījuma līmenī īstenoti ar valstu tiesību 

aktu vai apsaimniekošanas paraugprakses 

palīdzību. Vienmēr būtu jāizvairās no 

lauksaimniecības zemes apmežošanas un 

mežu monokultūrām, kā arī no svešzemju 

sugām un tādām sugām, kuras var 

uzskatīt par invazīvām. Uzņēmējiem būtu 

jāveic attiecīgi pasākumi nolūkā līdz 

minimumam samazināt risku, ka 

bioenerģijas ražošanai tiktu izmantota 

meža biomasa, kas neatbilst ilgtspējas 

principiem. Tālab uzņēmējiem būtu 

jāievieš uz risku balstīta pieeja. Šajā 

kontekstā ir lietderīgi Komisijai pēc 

apspriešanās ar Enerģētikas savienības 

pārvaldības komiteju un Pastāvīgo 

mežsaimniecības komiteju, kas izveidota ar 

Padomes Lēmumu 89/367/EEK24, izstrādāt 

darbības vadlīnijas par to, kā verificēt 
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atbilstību uz risku balstītai pieejai. 

_________________ _________________ 

24 Padomes 1989. gada 29. maija 

Lēmums 89/367/EEK, ar ko izveido 

Pastāvīgo mežsaimniecības komiteju 

(OV L 165, 15.6.1989., 14. lpp.). 

24 Padomes 1989. gada 29. maija 

Lēmums 89/367/EEK, ar ko izveido 

Pastāvīgo mežsaimniecības komiteju 

(OV L 165, 15.6.1989., 14. lpp.). 

Pamatojums 

Šis skaidrojums ir jāiekļauj, no vienas puses, lai saglabātu lauksaimniecības zemes pārtikas 

ražošanas vajadzībām, un, no otras puses, tāpēc ka lauksaimniecības zemju zaudēšana vai 

monokultūru mežu stādījumi, kas dažkārt ir videi ļoti agresīvas svešzemju sugas, neļauj 

sasniegt šī apsvēruma pirmajā daļā norādīto mērķi. 

 

Grozījums Nr.  26 

Direktīvas priekšlikums 

78. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(78) Lai maksimāli palielinātu 

enerģētisko drošību un siltumnīcefekta 

gāzu aiztaupījumu, kā arī ierobežotu gaisu 

piesārņojošo vielu emisijas un līdz 

minimumam samazinātu ietekmi uz 

ierobežotajiem biomasas resursiem, 

elektroenerģija un siltumenerģija no 

biomasas kurināmajiem būtu jāražo 

efektīvi. Šādā nolūkā atbalsts no publiskā 

sektora līdzekļiem iekārtām, kuru ieejas 

jauda ir 20 MW vai lielāka, ja tāds ir 

vajadzīgs, būtu jāsniedz tikai augstas 

efektivitātes koģenerācijas iekārtām, kas 

definētas Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 

34. punktā. Esošās atbalsta shēmas no 

biomasas ražotai elektroenerģijai tomēr 

būtu jāatļauj piemērot līdz to beigu 

termiņam attiecībā uz visām biomasas 

iekārtām. Turklāt elektroenerģija, kas no 

biomasas ražota jaunās iekārtās, kuru ieejas 

jauda ir 20 MW vai lielāka, atjaunojamo 

energoresursu enerģijas mērķrādītāju un 

pienākumu izpildē būtu jāieskaita tikai tad, 

ja tās ir augstas efektivitātes koģenerācijas 

iekārtas. Lai nepieļautu lielāku atkarību no 

fosilajiem kurināmajiem, kuri vairāk 

(78) Lai maksimāli palielinātu 

enerģētisko drošību un siltumnīcefekta 

gāzu aiztaupījumu, kā arī ierobežotu gaisu 

piesārņojošo vielu emisijas un līdz 

minimumam samazinātu ietekmi uz 

ierobežotajiem biomasas resursiem, 

elektroenerģija un siltumenerģija no 

biomasas kurināmajiem būtu jāražo 

efektīvi. Šādā nolūkā atbalsts no publiskā 

sektora līdzekļiem iekārtām, kuru ieejas 

jauda ir 20 MW vai lielāka, ja tāds ir 

vajadzīgs, būtu jāsniedz tikai augstas 

efektivitātes koģenerācijas iekārtām, kas 

definētas Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 

34. punktā. Esošās atbalsta shēmas no 

biomasas ražotai elektroenerģijai tomēr 

būtu jāatļauj piemērot līdz to beigu 

termiņam attiecībā uz visām biomasas 

iekārtām. Turklāt elektroenerģija, kas no 

biomasas ražota jaunās iekārtās, kuru ieejas 

jauda ir 20 MW vai lielāka, atjaunojamo 

energoresursu enerģijas mērķrādītāju un 

pienākumu izpildē būtu jāieskaita tikai tad, 

ja tās ir augstas efektivitātes koģenerācijas 

iekārtas. Lai nepieļautu lielāku atkarību no 

fosilajiem kurināmajiem, kuri vairāk 
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ietekmē klimatu un vidi, saskaņā ar 

noteikumiem par valsts atbalstu tomēr būtu 

jāatļauj dalībvalstīm piešķirt iekārtām 

atbalstu no publiskā sektora līdzekļiem 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

ražošanai un šajās iekārtās saražoto 

elektroenerģiju ieskaitīt enerģijas 

mērķrādītāju un pienākumu izpildē, ja pēc 

tam, kad ir izsmeltas visas tehniskās un 

ekonomiskās iespējas uzstādīt augstas 

efektivitātes koģenerācijas biomasas 

iekārtas, dalībvalstis saskartos ar pamatotu 

elektroapgādes drošības apdraudējumu. 

ietekmē klimatu un vidi, saskaņā ar 

noteikumiem par valsts atbalstu tomēr būtu 

jāatļauj dalībvalstīm piešķirt iekārtām 

atbalstu no publiskā sektora līdzekļiem 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

ražošanai un šajās iekārtās saražoto 

elektroenerģiju ieskaitīt enerģijas 

mērķrādītāju un pienākumu izpildē, ja pēc 

tam, kad ir izsmeltas visas tehniskās un 

ekonomiskās iespējas uzstādīt augstas 

efektivitātes koģenerācijas biomasas 

iekārtas, dalībvalstis saskartos ar pamatotu 

elektroapgādes drošības apdraudējumu. Jo 

īpaši ir jāpalielina atbalsts biomasas 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

ražotnēm tālākajos reģionos, kas ir būtiski 

atkarīgi no enerģijas importa, ar 

nosacījumu, ka tiek ievēroti stingri 

ilgtspējas kritēriji šādas atjaunojamo 

energoresursu enerģijas ražošanai, kas 

pielāgota minēto reģionu īpatnībām. 

 

Grozījums Nr.  27 

Direktīvas priekšlikums 

78.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (78a) Lai gan parasti tikai augstas 

efektivitātes koģenerācijas gadījumā ir 

jāņem vērā un jāatbalsta elektroenerģijas 

ražošana no biomasas kurināmā, ja 

ražošanas jauda ir 20 MW vai lielāka, ir 

jāņem vērā apstākļi, kas ietekmē šīs 

tehnoloģijas piemērotību. Koģenerācija 

izmaksu un ieguvumu ziņā ne vienmēr ir 

labākā izvēle laukos un izolētos apvidos, 

kuros ļoti liela ietekme ir 

lauksaimniecībai, zivsaimniecībai un 

mežsaimniecībai vai kuros klimatisko 

apstākļu dēļ siltuma pieprasījums nav 

liels. Prasība izmantot augstas 

efektivitātes koģenerāciju būtu jānosaka, 

attiecībā uz šīm vietām veicot īpašu 

izmaksu un ieguvumu analīzi. 
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Grozījums Nr.  28 

Direktīvas priekšlikums 

84. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(84) Lai novērstu nesamērīgu 

administratīvo slogu, būtu jānosaka 

noklusējuma vērtību saraksts 

izplatītākajām biodegvielas, bioloģiskā 

šķidrā kurināmā un biomasas 

kurināmā/degvielas ražošanas metodēm, un 

to vajadzētu atjaunināt un paplašināt, 

līdzko ir pieejama jauna droša informācija. 

Uzņēmējiem vienmēr vajadzētu būt 

tiesībām atsaukties uz minētajā sarakstā 

noteikto siltumnīcefekta gāzu emisijas 

aiztaupījuma līmeni attiecībā uz 

biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem 

kurināmajiem un biomasas 

kurināmajiem/degvielām. Ja ražošanas 

metodes radītā siltumnīcefekta gāzu 

emisijas aiztaupījuma noklusējuma vērtība 

ir zemāka par prasīto siltumnīcefekta gāzu 

emisijas aiztaupījuma minimālo līmeni, 

būtu jāpieprasa ražotājiem, kuri vēlas 

pierādīt atbilstību minētajam minimālajam 

līmenim, pierādīt, ka faktiskās ražošanas 

procesa emisijas ir zemākas par tām, kuras 

izmantotas noklusējuma vērtību 

aprēķināšanai. 

(84) Lai novērstu nesamērīgu 

administratīvo slogu, būtu jānosaka 

noklusējuma vērtību saraksts 

izplatītākajām biodegvielas, bioloģiskā 

šķidrā kurināmā un biomasas 

kurināmā/degvielas ražošanas metodēm, un 

to vajadzētu atjaunināt un paplašināt, 

līdzko ir pieejama jauna droša informācija. 

Uzņēmējiem vienmēr vajadzētu būt 

tiesībām atsaukties uz minētajā sarakstā 

noteikto siltumnīcefekta gāzu emisijas 

aiztaupījuma līmeni attiecībā uz 

biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem 

kurināmajiem un biomasas 

kurināmajiem/degvielām. Ja ražošanas 

metodes radītā siltumnīcefekta gāzu 

emisijas aiztaupījuma noklusējuma vērtība 

ir zemāka par prasīto siltumnīcefekta gāzu 

emisijas aiztaupījuma minimālo līmeni, 

būtu jāpieprasa ražotājiem, kuri vēlas 

pierādīt atbilstību minētajam minimālajam 

līmenim, pierādīt, ka faktiskās ražošanas 

procesa emisijas ir zemākas par tām, kuras 

izmantotas noklusējuma vērtību 

aprēķināšanai, un ka ieguves apgabals ir 

ilgtspējīga transporta attāluma rādiusā. 

Ja rādiuss aptver valsts teritoriju, 

uzņēmējam jāuzrāda tikai izcelsmes 

valsts. 

Pamatojums 

Lai novērstu administratīvo slogu, būtu jāļauj uzņēmējiem pierādīšanai izmantot ieguves 

apgabalu, nevis izsekot faktisko pārvadāšanas maršrutu (pārvadāšanas kilometri). Direktīvas 

VI pielikumā minētās noklusējuma vērtības norāda, ka biomasas SEG emisiju ietaupījuma 

robežvērtības ietekmē pārvadāšanas attālums, kas sasniedz pat 2500 km. Vietējās šķeldas 

pārvadāšanas attālums parasti ir daži simti kilometru. Tādēļ ražotnēs, kurās izmanto vietējās 

izcelsmes biomasu, nevar būt SEG ietaupījumu kritērija izpratnē neilgtspējīga biomasa. 

 

Grozījums Nr.  29 
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Direktīvas priekšlikums 

85. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(85) precīzi noteikumi biodegvielu, 

bioloģisko šķidro kurināmo un biomasas 

kurināmo/degvielu siltumnīcefekta gāzu 

emisiju aiztaupījuma un to fosilo kurināmo 

komparatoru aprēķināšanai. 

(85) Jāizstrādā skaidri un zinātniski 

objektīvi noteikumi biodegvielu, 

bioloģisko šķidro kurināmo un biomasas 

kurināmo/degvielu siltumnīcefekta gāzu 

emisiju aiztaupījuma un to fosilo kurināmo 

komparatoru aprēķināšanai. 

Pamatojums 

Iepriekš Komisija aprēķinos ir izmantojusi nepareizas vērtības. Ir svarīgi, lai visi noteikumi 

būtu zinātniski objektīvi. 

 

Grozījums Nr.  30 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – a punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) “atjaunojamo energoresursu 

enerģija” ir enerģija no atjaunojamiem 

nefosilajiem energoresursiem, proti, vēja, 

saules (saules siltumenerģija un saules 

fotoelementu enerģija) un ģeotermālā 

enerģija, apkārtējās vides siltums, 

plūdmaiņu, viļņu un cita jūras enerģija, 

hidroenerģija, biomasas enerģija, atkritumu 

poligonu gāzes, notekūdeņu attīrīšanas 

staciju gāzes un biogāzu enerģija; 

a) „atjaunojamo energoresursu 

enerģija” ir enerģija no atjaunojamiem 

nefosilajiem energoresursiem, proti, vēja, 

saules (saules siltumenerģija un saules 

fotoelementu enerģija) un ģeotermālā 

enerģija, apkārtējās vides siltums, 

plūdmaiņu, viļņu un cita jūras enerģija, 

hidroenerģija, biomasas enerģija, atkritumu 

poligonu gāzes, notekūdeņu attīrīšanas 

staciju gāzes, biogāzu enerģija un 

biometāns; 

Pamatojums 

Definējot terminu „atjaunojamo energoresursu enerģija”, īpaši jāmin arī biometāns, kas 

pilnībā nav ietverts biogāzes definīcijā. 

 

Grozījums Nr.  31 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – g punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

g) “biodegviela” ir šķidrā degviela, ko 

izmanto transportā un iegūst no biomasas; 

g) „biodegviela” ir šķidrā vai gāzveida 

degviela, ko izmanto transportā un iegūst 

no biomasas; 

Pamatojums 

Biodegvielas definīcijai būtu jāattiecas gan uz šķidro, gan gāzveida biodegvielu. 

 

Grozījums Nr.  32 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – q punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

q) “nepārtikas celulozes materiāls” ir 

sākvielas, kas galvenokārt sastāv no 

celulozes un hemicelulozes un kam ir 

zemāks lignīna saturs nekā lignocelulozes 

materiālam; tas ietver pārtikas un 

dzīvnieku barības kultūraugu atlikumus 

(piemēram, dažādu graudaugu salmus, 

sēnalas un čaumalas), enerģētiskās zālaugu 

kultūras ar zemu cietes saturu (piemēram, 

aireni, klūdziņprosu, miskanti, Spānijas 

niedri un virsaugus pirms un pēc 

galvenajiem kultūraugiem), rūpniecības 

atlikumus (tostarp no pārtikas un dzīvnieku 

barības kultūraugiem pēc augu eļļu, 

cukuru, cietes un proteīnu ekstrakcijas) un 

materiālus no bioatkritumiem; 

q) „nepārtikas celulozes materiāls” ir 

sākvielas, kas galvenokārt sastāv no 

celulozes un hemicelulozes un kam ir 

zemāks lignīna saturs nekā lignocelulozes 

materiālam; tas ietver pārtikas un 

dzīvnieku barības kultūraugu atlikumus 

(piemēram, dažādu graudaugu salmus, 

sēnalas un čaumalas), enerģētiskās zālaugu 

kultūras (piemēram, aireni, klūdziņprosu, 

miskanti, Spānijas niedri), virsaugus pirms 

un pēc galvenajiem kultūraugiem, 

rūpniecības atlikumus (tostarp no pārtikas 

un dzīvnieku barības kultūraugiem pēc 

augu eļļu, cukuru, cietes un proteīnu 

ekstrakcijas) un materiālus no 

bioatkritumiem; 

Pamatojums 

Direktīvai būtu jāmudina izmantot augstražīgas enerģētiskās zālaugu kultūras (SEG emisiju 

ietaupījumi, biometāna ieguve). 

 

Grozījums Nr.  33 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – aa punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

aa) “atjaunojamo energoresursu aa) „atjaunojamo energoresursu 
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enerģijas pašpatērētājs” ir Direktīvā [MDI 

direktīva] definētais aktīvais lietotājs, kurš 

patērē un var uzkrāt un pārdot atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģiju, kas 

saražota tā teritorijā, tostarp daudzdzīvokļu 

namā, komerciālā vai koplietojuma 

pakalpojumu vietā vai slēgtā sadales 

sistēmā, ja vien — attiecībā uz atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētājiem, 

kas nav mājsaimniecību lietotāji, — šīs 

darbības nav lietotāja primārā saimnieciskā 

vai profesionālā darbība; 

enerģijas pašpatērētājs” ir Direktīvā [MDI 

direktīva] definētais aktīvais lietotājs vai 

lietotāju grupa, kura savstarpēji 

sadarbojas, kas patērē un var uzkrāt un 

pārdot atjaunojamo energoresursu 

enerģiju, kas saražota tā teritorijā, tostarp 

daudzdzīvokļu namā, komerciālā vai 

koplietojuma pakalpojumu vietā, 

saimniecībā vai slēgtā sadales sistēmā, ja 

vien — attiecībā uz atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētājiem, 

kas nav mājsaimniecību lietotāji, — šīs 

darbības nav lietotāja primārā saimnieciskā 

vai profesionālā darbība; 

Pamatojums 

Definīcijā jāiekļauj atjaunojamo energoresursu gāze. 

 

Grozījums Nr.  34 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – bb punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

bb) “atjaunojamo energoresursu 

enerģijas pašpatēriņš” ir atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas ražošana un 

patēriņš, kā arī attiecīgā gadījumā 

uzkrāšana, ko veic atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētāji; 

bb) „atjaunojamo energoresursu 

enerģijas pašpatēriņš” ir atjaunojamo 

energoresursu enerģijas ražošana un 

patēriņš, kā arī attiecīgā gadījumā 

uzkrāšana, ko veic atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētāji; 

 

Grozījums Nr.  35 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – dd punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

dd) “pārtikas un dzīvnieku barības 

kultūraugi” ir cieti bagātīgi saturoši 

kultūraugi, cukura kultūraugi un eļļas 

kultūraugi, ko audzē lauksaimniecības 

zemē kā galvenos kultūraugus, izņemot 

atlikumus, atkritumus vai lignocelulozes 

materiālus; 

dd) „pārtikas un dzīvnieku barības 

kultūraugi” ir cieti bagātīgi saturoši 

kultūraugi, cukura kultūraugi un eļļas 

kultūraugi, ko audzē lauksaimniecības 

zemē kā galvenos kultūraugus, izņemot 

atlikumus, atkritumus vai lignocelulozes 

materiālus; starpposma kultūraugi, 
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piemēram, starpkultūras un pārklājuma 

kultūraugi, netiek uzskatīti par 

galvenajiem kultūraugiem; 

Grozījums Nr.  36 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – dda punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 dda) „ļoti ilgtspējīga no kultūraugiem 

iegūta biodegviela” ir biodegviela: 

 –  ko ražo no graudaugiem, citiem 

augiem ar augstu cietes saturu, cukura un 

eļļas kultūraugiem, pākšaugiem un 

 –  kas nodrošina SEG emisiju 

aiztaupījumu vismaz 65 % apmērā 

salīdzinājumā ar fosilo kurināmo — šo 

aiztaupījumu aprēķina saskaņā ar 

28. panta 1. punktā noteikto metodiku, un  

 –  kuras ražošanas procesā rodas 

blakusprodukti ar augstvērtīgu proteīnu 

saturu, cita dzīvnieku barība vai celulozes 

blakusprodukti, un 

 –  ko ražo no sākvielām, kas iegūtas, 

ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (ES) Nr. 1306/20131a 93. pantā 

noteiktās prasības un standartus, tostarp 

attiecībā uz ierobežotu ietekmi uz pārtiku, 

ūdens pieejamību un bioloģisko 

daudzveidību, kā arī ekosistēmu līdzsvara 

un labas augsnes kvalitātes saglabāšanu, 

vai līdzvērtīgas prasības un standartus, ja 

biodegvielu importē no trešām valstīm; 

 ___________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 17. decembra regula par 

kopējās lauksaimniecības politikas 

finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību 

un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, 

(EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) 

Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un 

(EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 

20.12.2013., 549. lpp.). 
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Pamatojums 

Aprēķinot, ciktāl ir sasniegts 3. un 7. pantā noteiktais maksimālais īpatsvars, nebūtu jāņem 

vērā no kultūraugiem ražotas biodegvielas veidi, ja to SEG emisiju rādītāji atbilst 26. panta 

7. punktā noteiktajiem kritērijiem un ja tie iegūti no rūpnieciskām izejvielām, kuras ražotas, 

ievērojot kopējās lauksaimniecības politikas stingros savstarpējās atbilstības noteikumus, un 

kuru ražošanas procesā ir radušies vērtīgi blakusprodukti. 

 

Grozījums Nr.  37 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – jj punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

jj) “izstrādes atļauja” ir oficiāls 

dokuments, kas dod tiesības iegūt meža 

biomasu; 

jj) „izstrādes atļauja” ir dalībvalsts 

tiesību aktos paredzētas oficiālas tiesības 

iegūt meža biomasu; 

Pamatojums 

Valsts apstākļi nosaka, kā tiek piešķirtas mežizstrādes tiesības. Dažas dalībvalstis nepiešķir 

oficiālus dokumentus uzņēmējiem, bet mežizstrādes atļauju piešķir, izmantojot citus līdzekļus. 

Šādā nozīmē termins „oficiāls dokuments” ir arī neviennozīmīgs un tāpēc būtu jāprecizē, ka 

mežizstrādei vienmēr būtu jānotiek saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem. Juridiskajā tekstā 

būtu jāatspoguļo šie dažādie paņēmieni. 

 

Grozījums Nr.  38 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – nn punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

nn) “bioatkritumi” ir bioloģiski 

noārdāmi dārzu un parku atkritumi, 

mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās 

ēdināšanas iestāžu un veikalu pārtikas un 

virtuves atkritumi un tiem pielīdzināmi 

pārtikas rūpniecības uzņēmumu 

atkritumi; 

nn) „bioatkritumi” ir bioatkritumi, kā 

tie definēti Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvas 2008/98/EK1a 

3. panta 4. punktā; 

 ____________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 19. novembra 

Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem un 

par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 
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22.11.2008., 3. lpp.). 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu ES tiesību aktu konsekvenci, ir būtiski norādīt uz attiecīgajām definīcijām 

citos svarīgos ES tiesību aktu tekstos. 

 

Grozījums Nr.  39 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – qqa punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 qqa) „biometāns” ir atjaunojamo 

energoresursu gāze, kurai ir tādas pašas 

fizikālās īpašības kā dabasgāzei un kuru 

iegūst, uzlabojot dabasgāzi, ko ražo 

anaerobās noārdīšanās procesā vai 

pārvēršot enerģiju gāzē un pēc tam 

uzlabojot to; 

Pamatojums 

Definējot terminu „atjaunojamo energoresursu enerģija”, īpaši jāmin arī biometāns, kas 

pilnībā nav ietverts biogāzes definīcijā. 

 

Grozījums Nr.  40 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – qqb punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 qqb) „blakusproduktu” definē atbilstoši 

Direktīvas 2017/.../..., ar ko groza 

Direktīvu 2009/98/EK, 5. panta 

1. punktam; 

Pamatojums 

Lai panāktu tiesiskā regulējuma labāku saskanību un vienkāršību un tādējādi tiesisko 

noteiktību, jānodrošina Atjaunojamo energoresursu direktīvas un citu saistīto ES tiesību aktu 

saskaņotība. Tādēļ, lai stiprinātu Atjaunojamo energoresursu direktīvas un citu attiecīgo ES 

tiesību aktu saskanīgu interpretāciju un piemērošanu, Atjaunojamo energoresursu direktīvā 

būtu jāiekļauj atsauces uz termina „blakusprodukts” definīciju, kā noteikts Atkritumu 

pamatdirektīvā. 
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Grozījums Nr.  41 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – qqc punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 qqc) „atkritumu apsaimniekošanas 

hierarhiju” definē atbilstoši 

Direktīvas 2017/.../..., ar ko groza 

Direktīvu 2009/98/EK, 4. panta 

1. punktam; 

Pamatojums 

Lai panāktu tiesiskā regulējuma labāku saskanību un vienkāršību un tādējādi tiesisko 

noteiktību, jānodrošina Atjaunojamo energoresursu direktīvas un citu saistīto ES tiesību aktu 

saskaņotība. Tādēļ, lai stiprinātu Atjaunojamo energoresursu direktīvas un citu attiecīgo ES 

tiesību aktu saskanīgu interpretāciju un piemērošanu, Atjaunojamo energoresursu direktīvā 

būtu jāiekļauj atsauces uz termina „blakusprodukts” definīciju, kā noteikts Atkritumu 

pamatdirektīvā. 

 

Grozījums Nr.  42 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis kopīgi nodrošina, ka 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvars Savienības enerģijas bruto 

galapatēriņā līdz 2030. gadam sasniedz 

vismaz 27 %. 

1. Dalībvalstis kopīgi nodrošina, ka: 

 a)  atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvars Savienības enerģijas 

bruto galapatēriņā līdz 2030. gadam 

sasniedz vismaz 27 %; 

 b)  biodegvielu un bioloģisko šķidro 

kurināmo, kā arī no biomasas iegūtu 

degvielu īpatsvars, ko patērē transportā, ja 

tās ražotas no pārtikas vai dzīvnieku 

barības kultūraugiem, nepārsniedz 

7. panta 1. punktā noteikto robežvērtību 

Savienības enerģijas bruto galapatēriņa 

aprēķināšanai transporta nozarē 
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2030. gadā; kā arī 

 c)  dalībvalstis arī kopīgi nodrošina, 

ka atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvars transporta nozarē ES kopumā 

2030. gadā būtu vismaz 12 % no enerģijas 

galapatēriņa transporta nozarē.  

 

Grozījums Nr.  43 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. No 2021. gada 1. janvāra 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvars katras dalībvalsts enerģijas bruto 

galapatēriņā ir ne mazāks par to, kas 

norādīts I pielikuma A daļas tabulas trešajā 

slejā. Dalībvalstis veic pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai nodrošinātu šā bāzlīnijas 

īpatsvara ievērošanu. 

3. No 2021. gada 1. janvāra 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvars katras dalībvalsts enerģijas bruto 

galapatēriņā ir ne mazāks par to, kas 

norādīts I pielikuma A daļas tabulas trešajā 

slejā. Dalībvalstis veic pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai nodrošinātu šā bāzlīnijas 

īpatsvara ievērošanu, un kas cita starpā 

ietver šādas darbības: 

 a)  tādu biodegvielu izmantošana, 

kuras iegūst augstvērtīgu proteīnu 

koncentrāta, citas dzīvnieku barības vai 

celulozes blakusproduktu pārstrādes 

procesā, tā palīdzot sasniegt pārtikas 

nodrošinājuma mērķus un veicinot 

Savienībā pāreju uz bioloģisku aprites 

ekonomiku; kā arī 

 b)  biodegvielas un bioloģiskā šķidrā 

kurināmā veidos pakāpeniski izmantojot 

aizvien mazāk augu eļļas, kas veicina 

zemes izmantošanas maiņu, mežu 

izciršanu un siltumnīcefekta gāzu 

emisijas trešās valstīs. 

 

Grozījums Nr.  44 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Komisija dalībvalstu ieceru lielo 4. Komisija dalībvalstu ieceru lielo 
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vērienu atbalsta ar veicinošu satvaru, kas 

aptver Savienības līdzekļu, jo īpaši finanšu 

instrumentu, pastiprinātu izmantošanu, it 

sevišķi nolūkā mazināt atjaunojamo 

energoresursu enerģijas projektu kapitāla 

izmaksas. 

vērienu atbalsta ar veicinošu satvaru, kas 

aptver Savienības līdzekļu, jo īpaši finanšu 

instrumentu, pastiprinātu izmantošanu, it 

sevišķi nolūkā mazināt atjaunojamo 

energoresursu enerģijas projektu un 

modernu biorafinēšanas iekārtu kapitāla 

izmaksas. 

 

Grozījums Nr.  45 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai sasniegtu 3. panta 1. punktā 

nosprausto Savienības mērķrādītāju, 

dalībvalstis, ievērojot valsts atbalsta 

noteikumus, var izmantot atbalsta shēmas. 

Atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas atbalsta shēmas izstrādā tā, 

lai izvairītos no liekas elektroenerģijas 

tirgu kropļošanas un nodrošinātu, ka 

ražotāji ņem vērā elektroenerģijas 

pieprasījumu un piedāvājumu, kā arī 

iespējamos tīkla ierobežojumus. 

1. Lai sasniegtu 3. panta 1. punktā 

nosprausto Savienības mērķrādītāju, 

dalībvalstis, ievērojot valsts atbalsta 

noteikumus, var izmantot atbalsta shēmas. 

Atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas atbalsta shēmas izstrādā tā, 

lai izvairītos no liekas elektroenerģijas 

tirgu kropļošanas un nodrošinātu, ka 

ražotāji ņem vērā elektroenerģijas 

pieprasījumu un piedāvājumu, kā arī 

iespējamos tīkla ierobežojumus. 

Dalībvalstis var ņemt vērā atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētāju, kā 

arī atjaunojamo energoresursu enerģijas 

kopienu īpatnības, kā arī mājsaimniecību 

ar zemiem ienākumiem situāciju. 

Izstrādājot atbalsta shēmas, dalībvalstis 

var ņemt vērā konkrētus dažādu 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

ražošanas tehnoloģiju parametrus. 

 

Grozījums Nr.  46 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Atbalstu atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijai izstrādā tā, lai atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģiju integrētu 

elektroenerģijas tirgū un nodrošinātu, ka 

2. Atbalstu atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijai izstrādā tā, lai atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģiju integrētu 

elektroenerģijas tirgū, ņemot vērā 
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atjaunojamo energoresursu enerģijas 

ražotāji reaģē uz tirgus cenas signāliem un 

gūst maksimālus tirgus ieņēmumus. 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētāju un atjaunojamo 

energoresursu enerģijas kopienu 

īpatnības, kā arī mājsaimniecību ar 

zemiem ienākumiem situāciju. Šāda 

pieeja nodrošina, ka atjaunojamo 

energoresursu enerģijas ražotāji reaģē uz 

tirgus cenas signāliem un gūst maksimālus 

tirgus ieņēmumus. Atjaunojamo 

energoresursu koģenerācijas staciju 

atbalsta shēmu izstrādē ņem vērā arī 

siltumenerģijas pieprasījumu. 

 

Grozījums Nr.  47 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 3.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Dalībvalstis var noteikt ierobežota 

termiņa atbalsta shēmas mazām iekārtām 

un tādos gadījumos, kad ir dokumentēta 

nepietiekama konkurence, šādas atbalsta 

shēmas būtu izņēmums attiecībā uz 

3. punkta nosacījumiem. Šā panta 

2. punktā paredzēto atbalstu var ierobežot, 

piemērojot to tikai iekārtām, ar kurām 

tiek pārsniegtas Elektroenerģijas tirgus 

regulas 11. pantā noteiktās robežvērtības. 

 

Grozījums Nr.  48 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Dalībvalstis vismaz reizi četros 

gados novērtē, cik rezultatīvs ir to atbalsts 

atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijai. Lēmumus par atbalsta 

turpināšanu vai paildzināšanu un jauna 

atbalsta izstrādi balsta uz novērtējumu 

rezultātiem. 

4. Dalībvalstis vismaz reizi četros 

gados novērtē, cik rezultatīvs ir to atbalsts 

atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijai. Novērtējumā ņem vērā 

arī ietekmi uz investīcijām un iespējamo 

ietekmi uz investīcijām, ja tiktu izdarītas 

izmaiņas atbalsta shēmās. Ilgtermiņa 

plānošanu attiecībā uz lēmumiem par 

atbalstu un jauna atbalsta izstrādi balsta uz 
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novērtējumu rezultātiem. 

 

Grozījums Nr.  49 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 4.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Komisija reizi trijos gados ziņo 

Eiropas Parlamentam un Padomei par to 

noteikumu darbību, kas saistīti ar atbalsta 

shēmām, īpašu uzmanību pievēršot mazu 

dalībnieku piekļuvei tirgum un tam, kādā 

mērā tiek stimulētas investīcijas un 

atbalstīti augsti realizācijas rādītāji 

ilgtermiņā. Pirmo šādu ziņojumu tā 

iesniedz 2021. gadā, tajā pilnībā 

atspoguļojot pamatnostādnes par valsts 

atbalstu, kas izstrādātas laikposmam pēc 

2020. gada. 

 

Grozījums Nr.  50 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. pants svītrots 

Atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas atbalsta shēmu atvēršana 

 

1.  Dalībvalstis atbalstu no 

atjaunojamiem energoresursiem saražotai 

elektroenerģijai atver ražotājiem citās 

dalībvalstīs atbilstoši šajā pantā 

noteiktajiem nosacījumiem. 

 

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka atbalsts, 

kas atbilst vismaz 10 % jaunatbalstītās 

jaudas katru gadu no 2021. līdz 

2025. gadam un vismaz 15 % 

jaunatbalstītās jaudas katru gadu no 

2026. līdz 2030. gadam, ir atvērts 

iekārtām, kas atrodas citās dalībvalstīs. 

 

3.  Atbalsta shēmas var atvērt  
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pārrobežu dalībai inter alia ar atvērtiem 

konkursiem, kopīgiem konkursiem, 

atvērtām sertifikācijas shēmām vai 

kopīgām atbalsta shēmām. To, kā 

atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģiju, par kuru piešķirts atbalsts 

atvērtos konkursos, kopīgos konkursos vai 

atvērtās sertifikācijas shēmās, ieskaita 

dalībvalstu attiecīgajā devumā, nosaka 

sadarbības nolīgumā, kurš ietver 

noteikumus par līdzekļu pārrobežu 

izmaksāšanu, ievērojot principu, ka 

enerģija būtu jāieskaita tās valsts devumā, 

kura iekārtu finansē. 

4.  Komisija līdz 2025. gadam novērtē, 

kāda ir šā panta noteikumu pozitīvā 

ietekme uz atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas izmantošanas 

izmaksefektīvu paplašināšanu Savienībā. 

Pamatojoties uz šo novērtējumu, Komisija 

var ierosināt palielināt 2. punktā noteiktās 

procentuālās vērtības. 

 

 

Grozījums Nr.  51 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – 4. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Aprēķinot dalībvalsts atjaunojamo 

energoresursu enerģijas bruto galapatēriņu, 

biodegvielu un bioloģisko šķidro 

kurināmo, kā arī biomasas degvielu daļa, 

ko patērē transportā, ja to ražo no pārtikas 

vai dzīvnieku barības kultūraugiem, 

nepārsniedz 7 % no enerģijas galapatēriņa 

attiecīgās dalībvalsts autotransportā un 

dzelzceļa transportā. Šo limitu samazina 

līdz 3,8 % 2030. gadā pēc X pielikuma 

A daļā noteiktās trajektorijas. Dalībvalstis 

var noteikt zemāku limitu un nošķirt 

dažādu veidu biodegvielas, bioloģiskos 

šķidros kurināmos un biomasas degvielas, 

kas saražotas no pārtikas un dzīvnieku 

barības kultūraugiem, piemēram, nosakot 

zemāku limitu tai pārtikas vai dzīvnieku 

Sākot no 2021. gada 1. janvāra, aprēķinot 

dalībvalsts atjaunojamo energoresursu 

enerģijas bruto galapatēriņu, biodegvielu 

un bioloģisko šķidro kurināmo, kas nav 

ļoti ilgtspējīga no kultūraugiem iegūta 

biodegviela, kā arī biomasas degvielu daļa, 

ko patērē transportā, ja to ražo no pārtikas 

vai dzīvnieku barības kultūraugiem, 

nepārsniedz 7 % no enerģijas galapatēriņa 

attiecīgās dalībvalsts autotransportā un 

dzelzceļa transportā. Šo limitu samazina 

līdz 3,8 % 2030. gadā pēc X pielikuma 

A daļā noteiktās trajektorijas. Dalībvalstis 

var noteikt zemāku limitu un nošķirt 

dažādu veidu biodegvielas, bioloģiskos 

šķidros kurināmos un biomasas degvielas, 

kas saražotas no pārtikas un dzīvnieku 
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barības kultūraugu biodegvielu daļai, ko 

saražo no eļļas kultūraugiem, ņemot vērā 

netiešo zemes izmantošanas maiņu. 

barības kultūraugiem, piemēram, nosakot 

zemāku limitu tai pārtikas vai dzīvnieku 

barības kultūraugu biodegvielu daļai, ko 

saražo no eļļas kultūraugiem, ņemot vērā 

netiešo zemes izmantošanas maiņu. 

 

Grozījums Nr.  52 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – 4.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Sākot no 2021. gada 1. janvāra, aprēķinot 

dalībvalsts atjaunojamo energoresursu 

enerģijas bruto galapatēriņu, ļoti 

ilgtspējīgas no kultūraugiem iegūtas 

biodegvielas daļa nepārsniedz 7 % no 

enerģijas galapatēriņa attiecīgās 

dalībvalsts autotransportā un dzelzceļa 

transportā papildus ceturtajā daļā 

noteiktajai robežvērtībai.  

 

Grozījums Nr.  53 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 4.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas bruto 

galapatēriņu transportā, dalībvalstis var 

piemērot nacionālās atbalsta shēmas, 

kurās tiek sekmēta ilgtspējīgu biodegvielu, 

biomasas degvielu, nebioloģiskas 

izcelsmes atjaunojamo energoresursu 

šķidro un gāzveida transporta degvielu 

izmantošana neatkarīgi no tā, vai tās ražo 

no IX pielikumā uzskaitītajām sākvielām 

vai no citām sākvielām, kas nav pārtikas 

vai barības kultūraugi. 

Pamatojums 

Eiropas Komisija 2016. gada jūlijā ierosināja saistošus nacionālos siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanas mērķus nozarēs, uz kurām neattiecas ETS. Vērienīgi emisiju 
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samazināšanas mērķi dažās dalībvalstīs var radīt nepieciešamību ieviest ļoti lielas 

atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas saistības vai citus pasākumus ilgtspējīgu 

biodegvielu ražošanas sekmēšanai nolūkā sasniegt to emisiju samazināšanas mērķrādītājus 

nozarēs, uz kurām neattiecas ETS. Biodegvielas, kas tiek ražotas, pamatojoties tikai uz 

IX pielikumā minētajām sākvielām, nevar nodrošināt šo pieprasījumu. 

 

Grozījums Nr.  54 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 5. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 32. pantu 

pieņemt deleģētos aktus nolūkā grozīt 

IX pielikuma A un B daļā sniegto sākvielu 

sarakstu, lai sākvielas pievienotu, bet ne 

tāpēc, lai tās svītrotu. Ikviena deleģētā 

akta pamatā ir jaunāko zinātnisko un 

tehnisko sasniegumu analīze, kurā 

pienācīgi ņemti vērā Direktīvā 2008/98/EK 

noteiktie atkritumu apsaimniekošanas 

hierarhijas principi, ievērojot Savienības 

ilgtspējas kritērijus, un kura pamato 

atzinumu, ka attiecīgā sākviela nerada 

papildu pieprasījumu pēc zemes un veicina 

atkritumu un atlikumu izmantošanu, reizē 

neatstājot būtisku negatīvu ietekmi uz 

(blakus)produktu, atkritumu vai atlikumu 

tirgu, sniedzot būtiskus siltumnīcefekta 

gāzu emisiju aiztaupījumus salīdzinājumā 

ar fosilajiem kurināmajiem/degvielām un 

neradot risku negatīvi ietekmēt vidi un 

bioloģisko daudzveidību. 

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 32. pantu 

pieņemt deleģētos aktus nolūkā grozīt 

IX pielikuma A un B daļā sniegto sākvielu 

sarakstu. Ikviena deleģētā akta pamatā ir 

jaunāko zinātnisko un tehnisko sasniegumu 

analīze, kurā pienācīgi ņemti vērā 

Direktīvā 2008/98/EK noteiktie atkritumu 

apsaimniekošanas hierarhijas principi, 

ievērojot Savienības ilgtspējas kritērijus, 

un kura pamato atzinumu, ka attiecīgā 

sākviela nerada papildu pieprasījumu pēc 

zemes un veicina atkritumu un atlikumu 

izmantošanu, reizē neatstājot būtisku 

negatīvu ietekmi uz (blakus)produktu, 

atkritumu vai atlikumu tirgu, sniedzot 

būtiskus siltumnīcefekta gāzu emisiju 

aiztaupījumus salīdzinājumā ar fosilajiem 

kurināmajiem/degvielām un neradot risku 

negatīvi ietekmēt vidi un bioloģisko 

daudzveidību. 

Pamatojums 

Eiropas tiesību aktos atjaunojamo izejvielu jomā ir jānodrošina arī resursu izmantošana, 

ievērojot kaskādes principu. 

 

Grozījums Nr.  55 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 5. punkts – 3. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ik pēc diviem gadiem Komisija izvērtē 

IX pielikuma A un B daļā iekļauto 

sākvielu sarakstu, lai tam pievienotu 

sākvielas, saskaņā ar šajā punktā 

noteiktajiem principiem. Pirmo 

izvērtēšanu veic ne vēlāk kā sešus 

mēnešus pēc [šīs direktīvas spēkā stāšanās 

dienas]. Komisija attiecīgā gadījumā 

pieņem deleģētos aktus, ar kuriem groza 

IX pielikuma A un B daļā sniegto sākvielu 

sarakstu, lai sākvielas pievienotu, bet ne 

tāpēc, lai tās svītrotu. 

svītrots 

Pamatojums 

Izmaiņu veikšanai IX pielikumā būtu jābūt EP un Padomes, nevis Eiropas Komisijas 

kompetencē. Noteikumu mainīšana un traucējumu radīšana vienlīdzīgu konkurences apstākļu 

nodrošināšanai arī varētu raidīt negatīvu vēstījumu investoriem. Būtu jāizdara secinājumi, 

pamatojoties uz pieredzi, kas gūta saistībā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem attiecībā uz 

2020. gada ES atjaunojamo enerģijas avotu mērķu sasniegšanu transporta nozarē. 

 

Grozījums Nr.  56 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 5. punkts – 3.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 To transporta degvielu devums, kas tiek 

ražotas no sākvielām un kam nav 

ilgtspējīgas ietekmes, piemēram, radot 

atmežošanu trešās valstīs, kā arī šo 

sākvielu atvasinājumu devums 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

daļā, ko patērē transportā, ir pēc iespējas 

jāsamazina līdz attiecīgas efektīvas 

preventīvās politikas ieviešanai. Šie trešās 

valstīs veiktie pasākumi pēc to īstenošanas 

ir jāvērtē, pamatojoties uz Komisijas 

izstrādātu ziņojumu. 

 

Grozījums Nr.  57 

Direktīvas priekšlikums 
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15. pants – 8. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8. Dalībvalstis novērtē savu 

atjaunojamo energoresursu potenciālu un 

atlikumsiltuma un atlikumaukstuma 

izmantojumu siltumapgādē un 

aukstumapgādē. Šo novērtējumu iekļauj 

otrajā visaptverošajā izvērtējumā, kas 

saskaņā Direktīvas 2012/27/ES 14. panta 

1. punktu pirmoreiz jāiesniedz līdz 

2020. gada 31. decembrim, un vēlākajos 

visaptverošo izvērtējumu atjauninājumos. 

8. Dalībvalstis novērtē savu 

atjaunojamo energoresursu potenciālu, 

kurā ir jāparedz telpiskā analīze jomās, 

kas piemērotas zema ekoloģiskā riska 

izplatīšanai un kam ir potenciāls 

atlikumsiltuma un atlikumaukstuma 

izmantošanai siltumapgādē un 

aukstumapgādē. Šo novērtējumu iekļauj 

otrajā visaptverošajā izvērtējumā, kas 

saskaņā Direktīvas 2012/27/ES 14. panta 

1. punktu pirmoreiz jāiesniedz līdz 

2020. gada 31. decembrim, un vēlākajos 

visaptverošo izvērtējumu atjauninājumos. 

 

Grozījums Nr.  58 

Direktīvas priekšlikums 

16. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Vienotais administratīvais 

kontaktpunkts pieteikuma iesniedzējam 

pārredzami palīdz iziet pieteikšanās 

procesu, tam sniedz visu vajadzīgo 

informāciju, nodarbojas ar koordinēšanu un 

vajadzības gadījumā iesaista citas iestādes 

un procesa beigās pieņem juridiski 

saistošu lēmumu. 

2. Vienotais administratīvais 

kontaktpunkts pieteikuma iesniedzējam 

pārredzami palīdz iziet pieteikšanās 

procesu, tam sniedz visu vajadzīgo 

informāciju, nodarbojas ar koordinēšanu un 

vajadzības gadījumā iesaista citas iestādes 

un atvieglo šo procesu, lai pieteikuma 

iesniedzējs varētu saņemt juridiski saistošu 

lēmumu. Pieteikuma iesniedzējiem būtu 

jābūt iespējai visus attiecīgos dokumentus 

iesniegt elektroniski. 

 

Grozījums Nr.  59 

Direktīvas priekšlikums 

16. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Vienotais administratīvais 

kontaktpunkts sadarbībā ar pārvades un 

sadales sistēmu operatoriem publicē 

3. Dalībvalsts sadarbībā ar vienoto 

administratīvo kontaktpunktu un pārvades 

un sadales sistēmu operatoriem izveido 
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procedūru rokasgrāmatu atjaunojamo 

energoresursu projektu — arī nelielu 

projektu un atjaunojamo energoresursu 

pašpatērētāju projektu — izstrādātājiem. 

vienotu tiešsaistes informācijas platformu, 

kurā ir norādīta visa būtiskā informācija 

par procedūrām atjaunojamo 

energoresursu projektu — arī nelielu 

projektu un atjaunojamo energoresursu 

pašpatērētāju projektu — izstrādātājiem. Ja 

dalībvalsts izlemj izveidot vairāk nekā 

vienu vienoto administratīvo 

kontaktpunktu, informācijas platformā 

pieteikuma iesniedzējam sniedz 

informāciju par pieteikuma iesniedzēja 

pieteikumam atbilstošo kontaktpunktu. 

 

Grozījums Nr.  60 

Direktīvas priekšlikums 

16. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Šā panta 1. punktā minētais atļauju 

piešķiršanas process nepārsniedz trīs 

gadus, izņemot 16. panta 5. punktā un 

17. pantā noteiktajos gadījumos. 

4. Šā panta 1. punktā minētais atļauju 

piešķiršanas process nepārsniedz trīs 

gadus, izņemot 16. panta 5. punktā un 

17. pantā noteiktajos gadījumos. 

Dalībvalstis īsteno centienus atļauju 

piešķiršanas procesa saīsināšanai līdz 

šajā punktā noteiktajam termiņam, jo 

īpaši attiecībā uz maza apjoma iekārtām. 

 

Grozījums Nr.  61 

Direktīvas priekšlikums 

17. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja vien nav paredzama būtiska negatīva 

vidiskā vai sociālā ietekme, 

energoatjaunināšanu atļauj pēc paziņojuma 

sniegšanas saskaņā ar 16. pantu 

izveidotajam vienotajam administratīvajam 

kontaktpunktam. Vienotais administratīvais 

kontaktpunkts sešu mēnešu laikā pēc 

paziņojuma saņemšanas nolemj, vai ar to 

pietiek. 

Ja tiek nodrošināta atbilstība Padomes 

Direktīvas 85/337/EEK par ietekmes uz 

vidi novērtējumu un Padomes 

Direktīvas 92/43/EEK prasībām un ja nav 

paredzama būtiska negatīva vidiskā vai 

sociālā ietekme, energoatjaunināšanu atļauj 

pēc paziņojuma sniegšanas saskaņā ar 

16. pantu izveidotajam vienotajam 

administratīvajam kontaktpunktam. 

Vienotais administratīvais kontaktpunkts 

pieņem lēmumu sešu mēnešu laikā pēc 
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paziņojuma saņemšanas. 

Pamatojums 

Tādējādi tiktu nodrošināts, ka energoatjaunināšana esošajās atjaunojamo energoresursu 

enerģijas ražošanas stacijās saglabā atbilstību vides tiesību aktiem un ir pakļauta kontrolei. 

 

Grozījums Nr.  62 

Direktīvas priekšlikums 

19. pants – 7. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Var precizēt arī SEG emisiju 

ietaupījumus. 

Pamatojums 

Daži ražotāji nenorāda prasītos SEG emisiju ietaupījumus — patērētāju vajadzībām ir 

jānorāda biometāna kvalitāte. 

 

Grozījums Nr.  63 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Pamatojoties uz integrētajos 

nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 

saskaņā ar Regulas [par pārvaldību] 

I pielikumu ietverto novērtējumu par 

nepieciešamību būvēt jaunu infrastruktūru 

centralizētajai siltumapgādei un 

aukstumapgādei no atjaunojamajiem 

energoresursiem nolūkā sasniegt šīs 

direktīvas 3. panta 1. punktā minēto 

Savienības mērķrādītāju, dalībvalstis 

vajadzības gadījumā veic pasākumus ar 

mērķi izveidot centralizētu siltumapgādes 

infrastruktūru, lai varētu veikt siltumapgādi 

un aukstumapgādi, izmantojot lielas 

biomasas, saules enerģijas un ģeotermālās 

enerģijas ietaises. 

3. Pamatojoties uz integrētajos 

nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 

saskaņā ar Regulas [par pārvaldību] 

I pielikumu ietverto novērtējumu par 

nepieciešamību būvēt jaunu infrastruktūru 

centralizētajai siltumapgādei un 

aukstumapgādei no atjaunojamajiem 

energoresursiem nolūkā sasniegt šīs 

direktīvas 3. panta 1. punktā minēto 

Savienības mērķrādītāju, dalībvalstis 

vajadzības gadījumā veic pasākumus ar 

mērķi izveidot centralizētu siltumapgādes 

infrastruktūru, lai varētu veikt siltumapgādi 

un aukstumapgādi, izmantojot lielas 

biomasas, saules enerģijas un ģeotermālās 

enerģijas un atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma ietaises. 
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Grozījums Nr.  64 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājiem, kuri dzīvo vienā 

daudzdzīvokļu namā vai atrodas vienā 

komerciālā vai koplietojuma pakalpojumu 

vietā, vai lieto vienu slēgtu sadales 

sistēmu, ir atļauts kopīgi iesaistīties 

pašpatēriņā tā, it kā tie būtu individuāls 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājs. Šādā gadījuma 1. punkta 

c) apakšpunktā noteikto robežvērtību 

piemēro katram attiecīgajam atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētājam. 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājiem, kuri dzīvo vienā 

daudzdzīvokļu namā vai atrodas vienā 

saimniecībā, komerciālā vai koplietojuma 

pakalpojumu vietā, vai lieto vienu slēgtu 

sadales sistēmu, ir atļauts kopīgi iesaistīties 

pašpatēriņā tā, it kā tie būtu individuāls 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājs. Šādā gadījuma 1. punkta 

c) apakšpunktā noteikto robežvērtību 

piemēro katram attiecīgajam atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētājam. 

Pamatojums 

Lauksaimnieki ir svarīga atjaunojamo energoresursu enerģijas pašpatērētāju daļa. 

 

Grozījums Nr.  65 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā direktīvā atjaunojamo energoresursu 

energokopiena ir MVU vai bezpeļņas 

organizācija, kuras kapitāldaļu turētāji vai 

biedri sadarbojas, veicot atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas ražošanu, 

sadali, uzkrāšanu vai piegādi, un kas atbilst 

vismaz četriem no turpmāk norādītajiem 

kritērijiem: 

Šajā direktīvā atjaunojamo energoresursu 

energokopiena ir vietējs MVU vai vietēja 

bezpeļņas organizācija, kuras kapitāldaļu 

turētāji vai biedri sadarbojas, veicot 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas 

ražošanu, sadali, uzkrāšanu vai piegādi, 

kas galvenokārt pārstāv vietējās intereses 
un kas atbilst vismaz četriem no turpmāk 

norādītajiem kritērijiem: 

 

Grozījums Nr.  66 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – -1. punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1. Dalībvalstis kopā nodrošina, ka 

visos transporta veidos patērētās 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvars no vismaz 12 % 2030. gadā 

pakāpeniski palielinās, to izsakot kā daļu 

no nacionālā enerģijas galapatēriņa un 

aprēķinot saskaņā ar 7. pantā norādīto 

metodiku. Dalībvalstis var noteikt 

vērienīgākus nacionālos mērķus. Lai 

sasniegtu šos mērķus, dalībvalstis var 

izvēlēties dažādus energoresursu avotus, 

tostarp ilgtspējīgu biodegvielu. 

 

Grozījums Nr.  67 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

No 2021. gada 1. janvāra dalībvalstis prasa 

degvielas piegādātājiem kopējā transporta 

degvielu apjomā, ko tie kalendārajā gadā 

piegādā patēriņam vai izmantošanai tirgū, 

panākt minimālo īpatsvaru enerģijas, ko 

iegūst no modernajām biodegvielām un 

citām biodegvielām un biogāzes, ko ražo 

no IX pielikumā uzskaitītajām sākvielām, 

nebioloģiskas izcelsmes atjaunojamo 

energoresursu šķidrajām un gāzveida 

transporta degvielām, no atkritumiem 

iegūtām fosilajām degvielām un 

atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas. 

No 2021. gada 1. janvāra dalībvalstis 

degvielas piegādātājiem nosaka 

iekļaušanas pienākumu attiecībā uz 

atjaunojamo energoresursu enerģiju, ko 

iegūst no biodegvielām, modernajām 

biodegvielām un biogāzes, ko ražo no 

IX pielikumā uzskaitītajām sākvielām, 

nebioloģiskas izcelsmes atjaunojamo 

energoresursu šķidrajām un gāzveida 

transporta degvielām un no atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas, kopējā 

transporta degvielu apjomā, ko tie 

kalendārajā gadā piegādā patēriņam vai 

izmantošanai tirgū. 

 Dalībvalstis var piemērot iekļaušanas 

pienākumu attiecībā uz biodegvielām, ko 

saražo no kultūraugiem. Lai to panāktu, 

dalībvalstīm ir atļauts īstenot to 

izmantošanai labvēlīgus stimulējošus 

pasākumus, piemēram, nosakot konkrētu 

šādu biodegvielu iekļaušanas pienākumu, 

ievērojot 7. pantā noteikto ierobežojumu.  
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Grozījums Nr.  68 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Minimālais īpatsvars 2021. gadā ir vismaz 

1,5 %, un tas palielinās līdz vismaz 6,8 % 

2030. gadā atbilstīgi X pielikuma B daļā 

noteiktajai līknei. Šajā kopējā īpatsvarā 

modernās biodegvielas un biogāze, ko ražo 

no IX pielikuma A daļā uzskaitītajām 

sākvielām, 2021. gada 1. janvārī veido 

vismaz 0,5 % no patēriņam vai 

izmantošanai tirgū piegādātajām transporta 

degvielām, un šī attiecība palielinās līdz 

vismaz 3,6 % 2030. gadā atbilstīgi 

X pielikuma C daļā noteiktajai līknei. 

Minimālais īpatsvars, ko veido modernās 

biodegvielas un biogāze, kuru ražošanai 

izmantotas IX pielikumā uzskaitītās 

sākvielas, nebioloģiskas izcelsmes 

atjaunojamo energoresursu šķidrās un 

gāzveida transporta degvielas, ļoti 

ilgtspējīgas no kultūraugiem iegūtas 

biodegvielas un atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģija, 2021. gadā 

ir vismaz 1,5 %, un tas palielinās līdz 

vismaz 8,3 % 2030. gadā atbilstīgi 

X pielikuma B daļā noteiktajai līknei. Šajā 

kopējā īpatsvarā modernās biodegvielas un 

biogāze, ko ražo no IX pielikuma A daļā 

uzskaitītajām sākvielām, 2021. gada 

1. janvārī veido vismaz 0,5 % no patēriņam 

vai izmantošanai tirgū piegādātajām 

transporta degvielām, un šī attiecība 

palielinās līdz vismaz 4,6 % 2030. gadā 

atbilstīgi X pielikuma C daļā noteiktajai 

līknei. 

 

Grozījums Nr.  69 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 1. punkts – 4. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) lai aprēķinātu saucēju, kas ir 

patēriņam vai izmantošanai tirgū piegādāto 

autotransporta un dzelzceļa transporta 

degvielu enerģijas saturs, ņem vērā 

benzīnu, dīzeļdegvielu, dabasgāzi, 

biodegvielas, biogāzi, nebioloģiskas 

izcelsmes atjaunojamo energoresursu 

šķidrās un gāzveida transporta degvielas, 

no atkritumiem iegūtas fosilās degvielas un 

elektroenerģiju; 

a) lai aprēķinātu saucēju, kas ir 

patēriņam vai izmantošanai tirgū piegādāto 

transporta degvielu enerģijas saturs, ņem 

vērā benzīnu, dīzeļdegvielu, dabasgāzi, 

biodegvielas, biogāzi, nebioloģiskas 

izcelsmes atjaunojamo energoresursu 

šķidrās un gāzveida transporta degvielas, 

no atkritumiem iegūtas fosilās degvielas un 

elektroenerģiju; 
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Pamatojums 

Aprēķinot saucēju, skaitītājā būtu jāņem vērā visa transporta nozare kopumā. 

 

Grozījums Nr.  70 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 1. punkts – 4. daļa – b apakšpunkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

lai aprēķinātu skaitītāju, ņem vērā visiem 

transporta sektoriem piegādāto moderno 

biodegvielu un citu no IX pielikumā 

uzskaitītajām sākvielām saražoto 

biodegvielu un biogāzes, nebioloģiskas 

izcelsmes atjaunojamo energoresursu 

šķidro un gāzveida transporta degvielu un 

no atkritumiem iegūto fosilo degvielu 

enerģijas saturu un autotransporta 

līdzekļiem piegādāto atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģiju. 

lai aprēķinātu skaitītāju, ņem vērā visiem 

transporta sektoriem piegādāto moderno 

biodegvielu un citu no IX pielikumā 

uzskaitītajām sākvielām saražoto 

biodegvielu un biogāzes, nebioloģiskas 

izcelsmes atjaunojamo energoresursu 

šķidro un gāzveida transporta degvielu un 

autotransporta līdzekļiem piegādāto 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju. 

Pamatojums 

Aprēķinot atjaunojamo energoresursu īpatsvaru, nav lietderīgi ņemt vērā degvielas veidus, 

kas nav ražoti, izmantojot no atjaunojamiem resursiem iegūtu enerģiju. Pretējā gadījumā 

palielinātos fosilā kurināmā/degvielas konkurētspēja, un tas būtu pretrunā klimata un 

enerģētikas visaptverošajam mērķim panākt fosilo energoresursu patēriņa samazināšanos. 

 

Grozījums Nr.  71 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 1. punkts – 4. daļa – b apakšpunkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai aprēķinātu skaitītāju, to biodegvielu un 

biogāzes devumu, ko ražo no IX pielikuma 

B daļā uzskaitītajām sākvielām, ierobežo 

līdz 1,7 % no patēriņam vai izmantošanai 

tirgū piegādāto transporta degvielu 

enerģijas satura un uzskata, ka aviācijas un 

jūrniecības sektorā piegādāto degvielu 

devums ir 1,2 reizes lielāks par to enerģijas 

saturu; 

Lai aprēķinātu skaitītāju, to biodegvielu un 

biogāzes devumu, ko ražo no IX pielikuma 

B daļā uzskaitītajām sākvielām, ierobežo 

līdz 4 % no patēriņam vai izmantošanai 

tirgū piegādāto transporta degvielu 

enerģijas satura un uzskata, ka aviācijas un 

jūrniecības sektorā piegādāto degvielu 

devums ir 1,3 reizes lielāks par to enerģijas 

saturu. Direktīvas IX pielikuma B daļā 

iekļauto sākvielu izmantošanā jāievēro 

atbilstība atkritumu apsaimniekošanas 
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hierarhijas principam, kas noteikts 

Direktīvas 2008/98/EK 4. pantā; 

Pamatojums 

No IX pielikuma B daļā uzskaitītajām rūpnieciskajām izejvielām ražotās biodegvielas un 

biogāzes daļai būtu jānosaka lielāka vērtība, kas nepārsniegtu 4 % no patēriņam vai 

izmantošanai tirgū piegādāto transporta degvielu enerģijas satura. Stimulēt vajadzētu arī 

biodegvielas un biogāzes devumu aviācijas un jūrniecības nozarē. 

 

Grozījums Nr.  72 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Izveidojot savas nacionālās 

sistēmas, dalībvalstis ņem vērā sākvielu, 

tehnoloģiju un produktu pieejamību, kas 

norādīti to divgadu progresa ziņojumos, 

kuri dalībvalstīm jāsniedz saskaņā ar 

[Pārvaldības] regulu. 

 

Grozījums Nr.  73 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 2.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b No 2021. gada 1. janvāra 

dalībvalstis pieprasa degvielas 

piegādātājiem līdz 2030. gada 

31. decembrim par 20 % samazināt aprites 

cikla siltumnīcefekta gāzu emisijas uz 

vienu piegādātās degvielas vai enerģijas 

vienību, salīdzinot ar Direktīvā (ES) 

2015/6521a minēto degvielas 

pamatstandartu.  

 ____________________ 

 1a Padomes 2015. gada 20. aprīļa 

Direktīva (ES) 2015/652, ar ko nosaka 

aprēķina metodes un ziņošanas prasības, 

ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 98/70/EK, attiecībā uz benzīna 
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un dīzeļdegvielu kvalitāti (OV L 107, 

25.4.2015., 26. lpp.). 

Pamatojums 

Vērienīgais mērķis līdz 2030. gadam samazināt degvielas SEG intensitāti par 20 % ir 

pamatots, jo lielu SEG aiztaupījumu nodrošina tirgū jau stabili esošie no kultūraugiem 

ražotas biodegvielas veidi un savu vietu transporta tirgū aizvien spēcīgāk iekaro modernās 

biodegvielas veidi un alternatīvi atjaunojamie energoresursi transporta nozarē.  Pienākums 

degvielas piegādātājiem samazināt degvielas SEG emisijas ir izrādījies iedarbīgs līdzeklis, kā 

panākt klimatam labvēlīgākus rādītājus. 

 

Grozījums Nr.  74 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai noteiktu atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas īpatsvaru 1. punkta 

vajadzībām, var izmantot atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas vidējo 

īpatsvaru Savienībā vai atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas īpatsvaru 
dalībvalstī, kurā elektroenerģija tiek 

piegādāta, ņemot vērā mērījumus divu 

gadu laikā pirms attiecīgā gada. Abos 

gadījumos atceļ līdzvērtīgu saskaņā ar 

19. pantu izsniegto izcelsmes 

apliecinājumu apjomu. 

Lai noteiktu atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas īpatsvaru 1. punkta 

vajadzībām, var izmantot atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas īpatsvaru 

dalībvalstī, kurā elektroenerģija tiek 

piegādāta, ņemot vērā mērījumus divu 

gadu laikā pirms attiecīgā gada. Ja 

elektroenerģijas radīto 

papildsamazinājumu var pierādīt, 

elektroenerģiju, kas pilnībā iegūta no 

atjaunojamiem energoresursiem, var 

uzskaitīt kā elektroenerģiju. Komisija 

sniedz norādījumus par 

papildsamazinājumu pierādīšanas 

procedūras izstrādi. Abos gadījumos atceļ 

līdzvērtīgu saskaņā ar 19. pantu izsniegto 

izcelsmes apliecinājumu apjomu. 

 

Grozījums Nr.  75 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 3. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ja elektroenerģiju izmanto nebioloģiskas 

izcelsmes atjaunojamo energoresursu 

šķidro un gāzveida transporta degvielu 

ja elektroenerģiju izmanto nebioloģiskas 

izcelsmes atjaunojamo energoresursu 

šķidro un gāzveida transporta degvielu 
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ražošanai vai nu tieši, vai starpproduktu 

ražošanai, atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvara noteikšanai var 

izmantot atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas vidējo īpatsvaru Savienībā 

vai atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas īpatsvaru valstī, kurā 

notiek ražošana, ņemot vērā mērījumus 

divu gadu laikā pirms attiecīgā gada. Abos 

gadījumos atceļ līdzvērtīgu saskaņā ar 

19. pantu izsniegto izcelsmes 

apliecinājumu apjomu. 

ražošanai tieši, atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvara noteikšanai var 

izmantot vidējo atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas īpatsvaru valstī, kurā 

notiek ražošana, ņemot vērā mērījumus 

divu gadu laikā pirms attiecīgā gada. Abos 

gadījumos atceļ līdzvērtīgu saskaņā ar 

19. pantu izsniegto izcelsmes 

apliecinājumu apjomu. 

 

Grozījums Nr.  76 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 4. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis izveido datubāzi, kas 

nodrošina izsekojamību transporta 

degvielām, kuras ir tiesības ieskaitīt 

1. punkta b) apakšpunktā noteiktajā 

skaitītājā, un prasa attiecīgajiem 

uzņēmējiem ievadīt informāciju par 

veiktajiem darījumiem un ieskaitīto 

degvielu ilgtspējas rādītājiem, tostarp to 

aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisijām 

no to ražošanas vietas līdz degvielas 

piegādātājam, kurš degvielu laiž tirgū. 

No 2021. gada 1. janvāra dalībvalstis 

izveido datubāzi, kas nodrošina 

izsekojamību transporta degvielām, kuras 

ir tiesības ieskaitīt 1. punkta 

b) apakšpunktā noteiktajā skaitītājā, un 

prasa attiecīgajiem uzņēmējiem ievadīt 

informāciju par veiktajiem darījumiem un 

ieskaitīto degvielu ilgtspējas rādītājiem, 

tostarp to aprites cikla siltumnīcefekta gāzu 

emisijām no to ražošanas vietas līdz 

degvielas piegādātājam, kurš degvielu laiž 

tirgū. Turklāt dalībvalstis ievieš korektīvus 

pasākumus, ko tās piemēro gadījumos, 

kad ekonomikas dalībnieki neievēro 

atbilstību minētajiem noteikumiem. 

Pamatojums 

Kad direktīva stāsies spēkā, valstu datubāzēm, kuras nodrošina dažādu transporta degvielas 

veidu izsekojamību, vajadzētu jau darboties. 

 

Grozījums Nr.  77 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Komisija līdz 2021. gada 31. decembrim 

izveido īpašu Savienības līmeņa vienotās 

izsekojamības kontrolpārbaudes datubāzi, 

lai panāktu, ka ir sasaistītas valstīs 

izveidotās datubāzes. 

Pamatojums 

Būtu ļoti svarīgi izveidot īpašu Eiropas vienoto izsekojamības kontrolpārbaudes datubāzi, lai 

sasaistītu valstīs izveidotās shēmas, tā nepieļaujot un novēršot jebkādas krāpšanās iespējas. 

Līdz 2021. gada beigām datubāzei jau vajadzētu darboties. 

 

Grozījums Nr.  78 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 32. pantu, lai 

papildus precizētu šā panta 3. punkta 

b) apakšpunktā minēto metodiku no 

biomasas, ko pārstrādā kopīgā procesā ar 

fosilajiem resursiem, iegūtās biodegvielas 

īpatsvara noteikšanai, precizētu metodiku, 

ar kuru novērtē siltumnīcefekta gāzu 

emisiju aiztaupījumu, ko dod nebioloģiskas 

izcelsmes atjaunojamo energoresursu 

šķidrās un gāzveida transporta degvielas 

un no atkritumiem iegūtas fosilās 

degvielas, un noteiktu minimālās 

siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma 

prasības šīm degvielām šā panta 1. punkta 

vajadzībām. 

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 32. pantu, lai 

papildus precizētu šā panta 3. punkta 

b) apakšpunktā minēto metodiku no 

biomasas, ko pārstrādā kopīgā procesā ar 

fosilajiem resursiem, iegūtās biodegvielas 

īpatsvara noteikšanai, precizētu metodiku, 

ar kuru novērtē siltumnīcefekta gāzu 

emisiju aiztaupījumu, ko dod nebioloģiskas 

izcelsmes atjaunojamo energoresursu 

šķidrās un gāzveida transporta degvielas, 

un noteiktu minimālās siltumnīcefekta 

gāzu emisiju aiztaupījuma prasības šīm 

degvielām šā panta 1. punkta vajadzībām. 

 

Grozījums Nr.  79 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 7. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Līdz 2025. gada 31. decembrim 7. Līdz 2025. gada 31. decembrim 
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panāktā progresa divgadu novērtējuma, kas 

veikts saskaņā ar Regulu [par pārvaldību], 

kontekstā Komisija izvērtē, vai 1. punktā 

noteiktais pienākums efektīvi stimulē 

inovāciju un veicina siltumnīcefekta gāzu 

aiztaupījumu transporta sektorā un vai 

biodegvielām un biogāzei piemērojamās 

siltumnīcefekta gāzu aiztaupījuma prasības 

ir pienācīgas. Komisija vajadzības 

gadījumā iesniedz priekšlikumu grozīt 

1. punktā noteikto pienākumu. 

panāktā progresa divgadu novērtējuma, kas 

veikts saskaņā ar Regulu [par pārvaldību], 

kontekstā Komisija izvērtē, vai 1. punktā 

noteiktais pienākums efektīvi stimulē 

inovāciju un veicina siltumnīcefekta gāzu 

aiztaupījumu transporta sektorā un vai 

biodegvielām un biogāzei piemērojamās 

siltumnīcefekta gāzu aiztaupījuma prasības 

ir pienācīgas. Novērtējumā arī izvērtē, vai 

šā panta noteikumi novērš atjaunojamo 

energoresursu enerģijas dubultu uzskaiti. 

Komisija vajadzības gadījumā iesniedz 

priekšlikumu grozīt 1. punktā noteikto 

pienākumu. 

 

Grozījums Nr.  80 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) tiesības saņemt finanšu atbalstu par 

biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo 

un biomasas kurināmo/degvielu patēriņu. 

c) tiesības saņemt finanšu atbalstu, 

finansiālus stimulus vai citu politikas 

pasākumu sniegtos ieguvumus par 

biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo 

un biomasas kurināmo/degvielu patēriņu. 

 

Grozījums Nr.  81 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 1. punkts – 3. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Biomasas kurināmajiem 2.–7. punktā 

noteiktajiem ilgtspējas un siltumnīcefekta 

gāzu emisiju aiztaupījuma kritērijiem 

jāatbilst tikai tad, ja tos izmanto 

elektroenerģijas, siltuma un aukstuma vai 

degvielu ražošanas iekārtās, kuru ieejas 

jauda ir 20 MW vai lielāka cieto biomasas 

kurināmo gadījumā un kuru elektriskā 

jauda ir 0,5 MW vai lielāka gāzveida 

biomasas kurināmo gadījumā. Dalībvalstis 

ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju 

aiztaupījuma kritērijus var piemērot 

Biomasas kurināmajiem 2.–7. punktā 

noteiktajiem ilgtspējas un siltumnīcefekta 

gāzu emisiju aiztaupījuma kritērijiem 

jāatbilst tikai tad, ja tos izmanto 

elektroenerģijas, siltuma un aukstuma vai 

degvielu ražošanas iekārtās, kuru ieejas 

jauda ir 20 MW vai lielāka cieto biomasas 

kurināmo gadījumā un kuru ieejas jauda ir 

2 MW vai lielāka gāzveida biomasas 

kurināmo gadījumā. Dalībvalstis ilgtspējas 

un siltumnīcefekta gāzu emisiju 

aiztaupījuma kritērijus var piemērot 
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iekārtām ar mazāku ieejas jaudu. iekārtām ar mazāku ieejas jaudu. 

 

Grozījums Nr.  82 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 1. punkts – 4. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šā panta 2.–6. punktā noteiktos ilgtspējas 

kritērijus un 7. punktā noteiktos 

siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma 

kritērijus piemēro neatkarīgi no biomasas 

ģeogrāfiskās izcelsmes. 

Šā panta 2.–6. punktā noteiktos ilgtspējas 

kritērijus un 7. punktā noteiktos 

siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma 

kritērijus piemēro neatkarīgi no biomasas 

ģeogrāfiskās izcelsmes Savienībā vai 

ārpus tās. 

 

Grozījums Nr.  83 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 1. punkts – 4.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Atkāpjoties no iepriekšējo daļu prasībām 

un ņemot vērā teritoriālās īpatnības, kas 

paredzētas Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 349. pantā, 26. pantu 

nepiemēro tālākiem reģioniem. Sešu 

mēnešu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 

spēkā Komisija iesniedz Parlamentam un 

Padomei tiesību aktu priekšlikumu ar 

mērķi definēt ilgtspējas un 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanas kritērijus tālākiem 

reģioniem. Šajos kritērijos ņem vērā 

vietējās īpatnības. Jo īpaši šiem reģioniem 

jāspēj pilnībā izmantot savu resursu 

potenciālu, ievērojot stingrus ilgtspējas 

kritērijus, lai palielinātu atjaunojamās 

enerģijas ražošanu un nostiprinātu šo 

reģionu enerģētisko neatkarību. 

Pamatojums 

Fosilās enerģijas piegāde tālākiem reģioniem (dažos reģionos 80 % vai vairāk) rada papildu 

izmaksas, kas kaitē vietējai ekonomikai un iedzīvotāju pirktspējai. Vienlaikus šiem reģioniem 

pieder ievērojami biomasas resursi, kuri tiem jāspēj izmantot. 
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Grozījums Nr.  84 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts – 1. daļa – iia punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 iia) platības, kurām brīvprātīgās 

starptautiskās vai nacionālās 

sertificēšanas shēmās ir noteikta augsta 

vai ārkārtīgi augsta saglabāšanas vērtība, 

tostarp vietas ar visai cilvēcei ārkārtīgi 

nozīmīgu vērtību; 

 

Grozījums Nr.  85 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) zālāji ar lielu bioloģisko 

daudzveidību, kuri aizņem vairāk nekā 

vienu hektāru: 

c) zālāji ar lielu bioloģisko 

daudzveidību, tostarp kokiem klātas 

pļavas un ganības: 

 

Grozījums Nr.  86 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Biodegvielas, bioloģiskie šķidrie 

kurināmie un biomasas 

kurināmie/degvielas, kas ražoti no 

lauksaimnieciskās biomasas un ko ņem 

vērā 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā 

minētajos nolūkos, nedrīkst būt ražoti no 

izejvielām, kas iegūtas no zemes, kura 

2008. gada janvārī bija kūdrājs. 

4. Biodegvielas, bioloģiskie šķidrie 

kurināmie un biomasas 

kurināmie/degvielas, kas ražoti no 

lauksaimnieciskās biomasas un ko ņem 

vērā 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā 

minētajos nolūkos, nedrīkst būt ražoti no 

izejvielām, kas iegūtas no zemes, kura 

2008. gada janvārī bija kūdrājs, ja vien nav 

dokumentāri pierādīts, ka attiecīgā 

izejviela ir audzēta un izstrādāta bez 

iepriekš nenosusinātas augsnes 

nosusināšanas. 
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Pamatojums 

Iedzīvotāju skaits palielinās, un pasaulē pieaug pieprasījums pēc pārtikas, tāpēc 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības ir jāuztur auglīgas, lai garantētu 

nodrošinājumu ar pārtiku visās dalībvalstīs. Turklāt priekšlikumā pieņemts, ka no kūdrājos 

audzētas lauksaimnieciskās biomasas ražotas enerģijas ilgtspējīga izmantošana nav 

iespējama. Patlaban praksē darbojas (un rodas aizvien jaunas) metodes, kā apsaimniekot 

kūdrājus, kas jau tiek izmantoti lauksaimniecības vajadzībām, turklāt tā, lai nekaitētu 

klimatam un nodrošinātu arī citus ieguvumus videi, piemēram, bioloģiskās daudzveidības un 

ūdens aizsardzības ziņā. 

 

Grozījums Nr.  87 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 5. punkts – a apakšpunkts – i punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) izstrāde tiek veikta saskaņā ar 

izstrādes atļaujas nosacījumiem likumīgi 

publiskotās robežās; 

i) izstrāde tiek veikta saskaņā ar 

izstrādes atļaujas nosacījumiem vai 

saskaņā ar citu līdzvērtīgu dokumentu, 

kas apliecina likumīgas tiesības uz 

izstrādi, valsts vai reģionālā līmenī 
likumīgi publiskotās robežās; 

Pamatojums 

Katrā valstī ir atšķirīga prakse un kārtība, kā garantēt likumīgu izstrādi. 

 

Grozījums Nr.  88 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 5. punkts – a apakšpunkts – iii punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

iii) tiek aizsargāti augstas 

saglabāšanas vērtības apgabali, tostarp 

mitrāji un kūdrāji; 

iii) tiek aizsargātas teritorijas, tostarp 

mitrāji un kūdrāji, kas ar starptautisku 

tiesību aktu vai valsts likumu, vai ar 

attiecīgas kompetentās iestādes lēmumu ir 

noteiktas par aizsargājamām dabas 

teritorijām, lai veicinātu bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanu vai dabas 

aizsardzību; 
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Pamatojums 

Ar šo grozījumu precizē īstenošanas procesu un nodrošina konsekvenci ar 26. panta 2. punkta 

b) apakšpunkta un 76. apsvēruma tekstu. 

 

Grozījums Nr.  89 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 5. punkts – a apakšpunkts – iv punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

iv) ir samazināta mežizstrādes ietekme 

uz augsnes kvalitāti un bioloģisko 

daudzveidību; un 

iv) izstrāde tiek veikta, rūpējoties par 

augsnes kvalitātes un bioloģiskās 

daudzveidības uzturēšanu; un 

Pamatojums 

Jēdziens „samazināt” ir neskaidrs, turklāt praksē to ir grūti pierādīt un kontrolēt. Tāpēc 

tiesību akta tekstā šo jēdzienu nevajadzētu izmantot. 

 

Grozījums Nr.  90 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 5. punkts – a apakšpunkts – v punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

v) izstrāde nepārsniedz meža 

ilgtermiņa produktivitātes jaudu; 

v) izstrādes rezultātā saglabājas vai 

uzlabojas meža ilgtermiņa produktivitātes 

jauda valsts vai reģiona līmenī; 

Pamatojums 

Produktivitātes jauda ir statisks jēdziens, turpretim ar jēdzienu „produktivitāte” tiek 

pieņemts, ka jauda nav lineāra un iepriekš nosakāma, jo, pareizi saimniekojot, var ne vien 

izstrādāt vairāk, bet arī izaudzēt vairāk. Ņemot vērā arī mežu daudzfunkcionālo nozīmi un to, 

kādus sociālekonomiskos ieguvumus tie nodrošina atsevišķos ģeogrāfiskos reģionos, 

ilgtspējīgu izstrādi vislabāk varētu panākt reģiona vai valsts līmenī. Šim nosacījumam valsts 

vai reģiona līmenī būtu jāattiecas uz visiem mežiem. 

 

Grozījums Nr.  91 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) ja pirmajā daļā minētie pierādījumi 

nav pieejami, no meža biomasas ražotas 

biodegvielas, bioloģiskos šķidros 

kurināmos un biomasas 

kurināmos/degvielas 1. punkta a), b) un 

c) apakšpunktā minētajos nolūkos ņem 

vērā, ja meža tiesiskā valdījuma līmenī ir 

izveidotas apsaimniekošanas sistēmas, kas 

nodrošina, ka: 

b) ja pirmajā daļā minētie pierādījumi 

nav pieejami, no meža biomasas ražotas 

biodegvielas, bioloģiskos šķidros 

kurināmos un biomasas 

kurināmos/degvielas 1. punkta a), b) un 

c) apakšpunktā minētajos nolūkos ņem 

vērā, ja pamatpiedāvājuma līmenī ir 

nodrošināta papildinformācija par 

likumību un mežu apsaimniekošanas 

praksi, kas nodrošina, ka: 

Pamatojums 

Katrā valstī ir atšķirīga prakse un kārtība, kā garantēt likumīgu izstrādi. Izstrādes process 

parasti sastāv no dažādām procedūrām, kas kopā veido izstrādes atļaujas piešķiršanas 

procedūru. 

 

 

Grozījums Nr.  92 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – i punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) meža biomasas izstrāde ir veikta 

saskaņā ar likumīgu atļauju; 

i) izstrāde tiek veikta saskaņā ar 

izstrādes atļaujas procedūras 

nosacījumiem vai līdzvērtīgu valsts vai 

reģionālu dokumentu, kas apliecina 

likumīgas tiesības uz izstrādi; 

Pamatojums 

Katrā valstī ir atšķirīga prakse un kārtība, kā garantēt likumīgu izstrādi. 

 

Grozījums Nr.  93 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – iii punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

iii) tiek noteikti un aizsargāti augstas 

saglabāšanas vērtības apgabali, tostarp 

iii) ar likumu vai attiecīgās 

kompetentās iestādes lēmumu tiek noteikti 

un aizsargāti apgabali, tostarp mitrāji un 



 

AD\1133894LV.docx 55/78 PE604.833v03-00 

 LV 

mitrāji un kūdrāji; kūdrāji, kā arī apgabali, kuri noteikti ar 

starptautiskiem tiesību aktiem un valsts 

likumiem un ar Eiropas, valsts un 

reģionālo iestāžu lēmumiem, lai veicinātu 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu 

vai dabas aizsardzību; 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu precizē īstenošanas procesu un nodrošina konsekvenci ar 26. panta 2. punkta 

b) apakšpunkta un 76. apsvēruma tekstu. 

 

Grozījums Nr.  94 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – iv punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

iv) ir samazināta mežizstrādes ietekme 

uz augsnes kvalitāti un bioloģisko 

daudzveidību; 

iv) izstrāde tiek veikta, rūpējoties par 

augsnes kvalitātes un bioloģiskās 

daudzveidības uzturēšanu; kā arī 

Pamatojums 

Jēdziens „samazināt” ir neskaidrs, turklāt praksē to ir grūti pierādīt. Lietderīgāk ir pieprasīt 

no tirgus dalībnieka pierādījumus, kas apliecinātu, ka mežu tas apsaimnieko, izstrādes 

procesā rūpējoties par augsnes kvalitātes un bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu. 

 

Grozījums Nr.  95 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – v punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

v) izstrāde nepārsniedz meža 

ilgtermiņa produktivitātes jaudu. 

v) izstrādes rezultātā saglabājas vai 

uzlabojas meža ilgtermiņa produktivitātes 

jauda valsts vai reģiona līmenī. 

Pamatojums 

Produktivitātes jauda ir statisks jēdziens, turpretim ar jēdzienu „produktivitāte” tiek 

pieņemts, ka jauda nav lineāra un iepriekš nosakāma, jo, pareizi saimniekojot, var ne vien 

izstrādāt vairāk, bet arī izaudzēt vairāk. Ņemot vērā arī mežu daudzfunkcionālo nozīmi un to, 

kādus sociālekonomisko ieguvumu tie nodrošina atsevišķos ģeogrāfiskos reģionos, ilgtspējīgu 

izstrādi vislabāk varētu panākt reģiona vai valsts līmenī. Vieni un tie paši nosacījumi būtu 



 

PE604.833v03-00 56/78 AD\1133894LV.docx 

LV 

jāpilda gan dalībvalstīm, gan trešām valstīm. 

 

Grozījums Nr.  96 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 6. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja pirmajā daļā minētie pierādījumi nav 

pieejami, no meža biomasas ražotas 

biodegvielas, bioloģiskos šķidros 

kurināmos un biomasas 

kurināmos/degvielas 1. punkta a), b) un 

c) apakšpunktā minētajos nolūkos ņem 

vērā, ja meža tiesiskā valdījuma līmenī ir 

izveidotas apsaimniekošanas sistēmas, kas 

nodrošina, ka tiek saglabāts oglekļa 

uzkrājumu un piesaistītāju līmenis mežā. 

Ja pirmajā daļā minētie pierādījumi nav 

pieejami, no meža biomasas ražotas 

biodegvielas, bioloģiskos šķidros 

kurināmos un biomasas 

kurināmos/degvielas 1. punkta a), b) un 

c) apakšpunktā minētajos nolūkos ņem 

vērā, ja tiek nodrošināta uz atbilstošiem 

inventarizācijas datiem balstīta 

papildinformācija, kas apliecina 

ilgtermiņa oglekļa uzkrājumu saglabāšanu 

pamatpiedāvājuma līmenī. 

Pamatojums 

Oglekļa uzkrājumi jāvērtē un jāmēra ilgtermiņa intervālos, lai iegūtie dati par izaugsmi 

un/vai ražīgumu būtu ticami. Datiem jābūt balstītiem uz atbilstoši veiktu inventarizāciju 

apgabalos, kas ir pietiekami lieli, lai nodrošinātu ticamus datus. Šis grozījums saskan ar 

direktīvas 2. pantā ietverto loģiku, aizstājot formulējumu „meža tiesiskā valdījumā līmenī” ar 

„pamatpiedāvājuma līmenī”. 

 

Grozījums Nr.  97 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 6. punkts – 4. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Līdz 2023. gada 31. decembrim Komisija, 

pamatojoties uz pieejamajiem datiem, 

izvērtē, vai 5. un 6. punktā noteiktie 

kritēriji efektīvi samazina risku, ka tiek 

izmantota meža biomasa, kas neatbilst 

ilgtspējas principiem, un nodrošina 

atbilstību LULUCF prasībām. Komisija 

vajadzības gadījumā iesniedz priekšlikumu 

grozīt 5. un 6. punktā noteiktās prasības. 

Līdz 2026. gada 31. decembrim Komisija 

sadarbībā ar Mežsaimniecības pastāvīgo 

komiteju, pamatojoties uz pieejamajiem 

datiem, izvērtē, vai 5. un 6. punktā 

noteiktie kritēriji efektīvi samazina risku, 

ka tiek izmantota meža biomasa, kas 

neatbilst ilgtspējas principiem, un 

nodrošina atbilstību LULUCF prasībām. 

Komisija vajadzības gadījumā iesniedz 

priekšlikumu laikposmam pēc 2030. gada 

grozīt 5. un 6. punktā noteiktās prasības. 
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Pamatojums 

Ir pāragri veikt izvērtēšanu 2023. gadā, un iespējamie grozījumi laikposmam līdz 

2030. gadam rada nevajadzīgu nenoteiktību un administratīvo slogu un izmaksas. Labāk ir 

izvērtēšanu un priekšlikumu par iespējamām izmaiņām laikposmam pēc 2030. gada saskaņot 

ar visas direktīvas termiņiem, sadarbojoties ar Mežsaimniecības pastāvīgo komiteju. 

 

Grozījums Nr.  98 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 7. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) vismaz 70 % biodegvielām un 

bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, 

kas ražoti iekārtās, kuru ekspluatācija 

uzsākta pēc 2021. gada 1. janvāra; 

c) vismaz 60 % elektroenerģijas, 

siltuma un aukstuma ražošanai no 

biogāzes un gāzveida biomasas 

kurināmajiem, kas izmantoti iekārtās, kuru 

ekspluatācija uzsākta pēc 2021. gada 

1. janvāra. 

Pamatojums 

Tas varētu izraisīt patvaļīgu un nepamatotu SEG emisiju samazinājumu sliekšņu 

paaugstināšanu attiecībā uz biodegvielām un bioloģisko šķidro kurināmo no 2021. gada, kā 

arī uz cieto biomasas kurināmo/degvielām no 2026. gada. 

 

Grozījums Nr.  99 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 7. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) vismaz 80 % elektroenerģijas, 

siltuma un aukstuma ražošanai no 

biomasas kurināmajiem, kas izmantoti 

iekārtās, kuru ekspluatācija uzsākta pēc 

2021. gada 1. janvāra, un 85 % – iekārtās, 

kuru ekspluatācija uzsākta pēc 2026. gada 

1. janvāra. 

d) vismaz 80 % elektroenerģijas, 

siltuma un aukstuma ražošanai no 

cietajiem biomasas kurināmajiem, kas 

izmantoti iekārtās, kuru ekspluatācija 

uzsākta pēc 2021. gada 1. janvāra. 

Komisija, ņemot vērā tehnoloģiju 

pašreizējo stāvokli, izvērtē iespēju noteikt 

šo robežu vismaz 85 % apmērā iekārtās, 

kuru ekspluatācija uzsākta pēc 2026. gada 

1. janvāra. Komisija vajadzības gadījumā 

ierosina pārskatīt šo punktu, pieņemot 

deleģētu aktu. 
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Pamatojums 

Biogāze, piemēram, biometāns, ko iegūst biogāzes iekārtās, ir saistīta ar siltumnīcefekta 

gāzēm, kā arī ar aprites ekonomiku un ilgtspējīgu lauksaimniecību. Biogāzes iegūšana ļauj 

reģenerēt kūtsmēslus un efektīvāk veikt notekūdeņu attīrīšanu. Šis process ļauj ražot efektīvu 

organisko mēslojumu. Pārāk augsta robeža varētu ierobežot iespējas izmantot šo tehnoloģiju, 

kura rada daudzveidīgus ieguvumus ekonomikas, vides un klimata jomā. 

 

Grozījums Nr.  100 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 9. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

9. Dalībvalstis 1. punkta a), b) un 

c) apakšpunktā minētajos nolūkos, 

pamatojoties uz citiem ilgtspējas 

apsvērumiem, neatsakās ņemt vērā 

biodegvielas un bioloģiskos šķidros 

kurināmos, kas iegūti saskaņā ar šo pantu. 

9. Dalībvalstis 1. punkta a), b) un 

c) apakšpunktā minētajos nolūkos, 

pamatojoties uz citiem ilgtspējas 

apsvērumiem, neatsakās ņemt vērā 

biomasas kurināmos, biodegvielas un 

bioloģiskos šķidros kurināmos, kas iegūti 

saskaņā ar šo pantu. 

Pamatojums 

Komisijas priekšlikumā biomasa ir īpaši uzsvērta, un tajā ir ieviesti īpaši šo sākvielu 

regulējošie noteikumi. Šajā grozījumā ierosinātais papildinājums ir svarīgs lielākas 

skaidrības nodrošināšanai. 

 

Grozījums Nr.  101 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 10. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

10. Šā panta 1. punkta a), b) un 

c) apakšpunktā minētajos nolūkos 

dalībvalstis var noteikt papildu ilgtspējas 

prasības biomasas 

kurināmajiem/degvielām. 

10. Šā panta 1. punkta a), b) un 

c) apakšpunktā minētajos nolūkos 

dalībvalstis var noteikt papildu ilgtspējas 

prasības biodegvielām, bioloģiskajiem 

šķidrajiem kurināmajiem un biomasas 

kurināmajiem/degvielām. 

 Šādus papildu kritērijus pamato, ņemot 

vērā iekšējā tirgus darbību. 

 Ilgtspējības un siltumnīcefekta gāzu 

emisiju aiztaupījuma kritērijus 

biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem 
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kurināmajiem un biomasas 

kurināmajiem/degvielām piemēro vienādi 

neatkarīgi no tā, vai tās ražotas ES, vai 

importētas no trešām valstīm. 

Pamatojums 

Saskaņā ar LESD 194. panta 2. punktu dalībvalstu tiesības noteikt papildu ilgtspējas prasības 

nebūtu jāierobežo, ja tās ir nepieciešamas, lai mazinātu vai izskaustu negatīvo ietekmi, ko 

rada biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo izmantošanas veicināšana papildus biomasas 

kurināmajiem/degvielām. 

 

Grozījums Nr.  102 

Direktīvas priekšlikums 

27. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis veic pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka uzņēmēji iesniedz ticamu 

informāciju par atbilstību 26. panta 

2.−7. punktā noteiktajiem ilgtspējas un 

siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma 

kritērijiem, un pēc pieprasījuma attiecīgajai 

dalībvalstij dara pieejamus datus, kas 

izmantoti informācijas apkopošanai. 

Dalībvalstis pieprasa uzņēmējiem 

nodrošināt atbilstīgu standartu to iesniegtās 

informācijas neatkarīgai revīzijai un 

pierādīt, ka tas ir izdarīts. Revīzijas procesā 

verificē, vai uzņēmēju izmantotās sistēmas 

ir precīzas, ticamas un aizsargātas pret 

krāpšanu. Tajā novērtē paraugu ņemšanas 

biežumu un metodiku, kā arī informācijas 

pamatīgumu. 

Dalībvalstis veic pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka uzņēmēji iesniedz ticamu 

informāciju par atbilstību 26. panta 

2.−7. punktā noteiktajiem ilgtspējas un 

siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma 

kritērijiem, un pēc pieprasījuma attiecīgajai 

dalībvalstij dara pieejamus datus, kas 

izmantoti informācijas apkopošanai. 

Dalībvalstis pieprasa uzņēmējiem 

nodrošināt atbilstīgu standartu to iesniegtās 

informācijas neatkarīgai revīzijai un 

pierādīt, ka tas ir izdarīts. Posmā līdz pat 

pirmajai biomasas savākšanas vietai 

varētu tikt izmantota pirmās vai otrās 

puses revīzija. Revīzijas procesā verificē, 

vai uzņēmēju izmantotās sistēmas ir 

precīzas, ticamas un aizsargātas pret 

krāpšanu. Tajā novērtē paraugu ņemšanas 

biežumu un metodiku, kā arī informācijas 

pamatīgumu. 

 

Grozījums Nr.  103 

Direktīvas priekšlikums 

27. pants – 4. punkts – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija var nolemt, ka brīvprātīgās valstu 

vai starptautiskās shēmās, kurās noteikti 

standarti biomasas produktu ražošanai, 

ietverti pareizi dati 26. panta 7. punkta 

nolūkos un/vai pierādīts, ka biodegvielu, 

bioloģisko šķidro kurināmo vai biomasas 

kurināmo/degvielu sūtījumi atbilst 

26. panta 2., 3., 4., 5. un 6. punktā 

noteiktajiem ilgtspējas kritērijiem, un/vai 

ka materiāli nav tīši modificēti vai 

pārvērsti par atkritumiem, lai uz sūtījumu 

vai tā daļu attiektos IX pielikums. Kad 

uzņēmēji pierāda, ka ir izpildītas 26. panta 

5. un 6. punktā noteiktās prasības attiecībā 

uz meža biomasu, tie var nolemt tieši 

sniegt prasītos pierādījumus meža tiesiskā 

valdījuma līmenī. 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 aizsardzības savienības 

sastādītos sarakstos, 26. panta 2. punkta 

b) apakšpunkta ii) punkta nolūkā. 

Komisija var nolemt, ka brīvprātīgās valstu 

vai starptautiskās shēmās, kurās noteikti 

standarti biomasas produktu ražošanai, 

ietverti pareizi dati 26. panta 7. punkta 

nolūkos un/vai pierādīts, ka biodegvielu, 

bioloģisko šķidro kurināmo vai biomasas 

kurināmo/degvielu sūtījumi atbilst 

26. panta 2., 3., 4., 5. un 6. punktā 

noteiktajiem ilgtspējas kritērijiem, un/vai 

ka materiāli nav tīši modificēti vai 

pārvērsti par atkritumiem, lai uz sūtījumu 

vai tā daļu attiektos IX pielikums. Kad 

uzņēmēji pierāda, ka ir izpildītas 26. panta 

5. un 6. punktā noteiktās prasības attiecībā 

uz meža biomasu, tie var nolemt tieši 

sniegt prasītos pierādījumus 

pamatpiedāvājuma līmenī. 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 aizsardzības savienības 

sastādītos sarakstos, 26. panta 2. punkta 

b) apakšpunkta ii) punkta nolūkā. 

Pamatojums 

Uz pamatpiedāvājuma līmeni būtu jāatsaucas visā direktīvas tekstā. 

 

Grozījums Nr.  104 

Direktīvas priekšlikums 

27. pants – 5. punkts – 3. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai nodrošinātu to, ka atbilstība ilgtspējas 

un siltumnīcefekta gāzu emisiju 

aiztaupījuma kritērijiem tiek pārbaudīta 

efektīvi un saskaņoti, un jo īpaši lai 

novērstu krāpšanu, Komisija var 

noteikt sīki izstrādātus īstenošanas 

noteikumus, tostarp atbilstīgus ticamības, 

Lai nodrošinātu to, ka atbilstība ilgtspējas 

un siltumnīcefekta gāzu emisiju 

aiztaupījuma kritērijiem tiek pārbaudīta 

efektīvi un saskaņoti, un jo īpaši lai 

novērstu krāpšanu, Komisija var 

noteikt sīki izstrādātus īstenošanas 

noteikumus, tostarp atbilstīgus ticamības, 
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pārredzamības un neatkarīgas revīzijas 

standartus, un paredzēt prasību, ka visām 

brīvprātīgajām shēmām minētie standarti ir 

jāpiemēro. Kad Komisija nosaka šos 

standartus, tā īpašu uzmanību pievērš 

nepieciešamībai līdz minimumam 

samazināt administratīvo slogu. To veic, 

izmantojot īstenošanas aktus, kas pieņemti 

saskaņā ar 31. panta 3. punktā minēto 

pārbaudes procedūru. Ar šādiem aktiem 

nosaka termiņu, līdz kuram brīvprātīgajām 

shēmām minētie standarti ir jāīsteno. 

Komisija var atcelt lēmumus par 

brīvprātīgo shēmu atzīšanu gadījumā, ja 

minētās shēmas tam paredzētajā termiņā 

neīsteno minētos standartus. 

pārredzamības un neatkarīgas revīzijas 

standartus, un paredzēt prasību, ka visām 

brīvprātīgajām shēmām minētie standarti ir 

jāpiemēro. Kad Komisija nosaka šos 

standartus, tā īpašu uzmanību pievērš 

nepieciešamībai līdz minimumam 

samazināt administratīvo slogu un iespējai 

izmantot pirmās un otrās puses revīziju 

posmā līdz pat pirmajai biomasas 

savākšanas vietai. To veic, izmantojot 

īstenošanas aktus, kas pieņemti saskaņā ar 

31. panta 3. punktā minēto pārbaudes 

procedūru. Ar šādiem aktiem nosaka 

termiņu, līdz kuram brīvprātīgajām 

shēmām minētie standarti ir jāīsteno. 

Komisija var atcelt lēmumus par 

brīvprātīgo shēmu atzīšanu gadījumā, ja 

minētās shēmas tam paredzētajā termiņā 

neīsteno minētos standartus. 

 

Grozījums Nr.  105 

Direktīvas priekšlikums 

27. pants – 7.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7.a Komisija var jebkurā laikā 

pārbaudīt, cik ticama ir informācija par 

ilgtspējas kritēriju izpildi vai 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

aiztaupījumu, kas saņemta no 

ekonomikas dalībniekiem, kuri darbojas 

Savienības tirgū, vai arī to darīt pēc 

dalībvalsts pieprasījuma. 

Pamatojums 

Būtu skaidri jānosaka, ka Komisiju vajadzētu pilnvarot un nodrošināt tai spēju pēc savas 

iniciatīvas vai pēc dalībvalstu pieprasījuma rīkoties, lai panāktu, ka sistēma ir ticama, ka tiek 

ievēroti tiesību akti un ka nav iespējama nekāda krāpšanās. 

 

Grozījums Nr.  106 

Direktīvas priekšlikums 

28. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis var iesniegt Komisijai 

ziņojumus, kuros ir ietverta informācija par 

tipiskajām siltumnīcefekta gāzu emisijām, 

ko rada lauksaimniecisko izejvielu 

audzēšana to teritorijā esošajās platībās, 

kuras klasificētas kopējās statistiski 

teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) 

2. līmenī vai sīkākā NUTS klasifikācijas 

līmenī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/200335. 

Ziņojumiem pievieno emisiju līmeņa 

aprēķināšanai izmantotās metodes un datu 

avotu aprakstu. Metodē ņem vērā augsnes 

īpašības, klimatu un paredzamos izejvielu 

ieguves apjomus. 

2. Dalībvalstis līdz 2021. gadam 

iesniedz Komisijai ziņojumus, kuros ir 

ietverta informācija par tipiskajām 

siltumnīcefekta gāzu emisijām, ko rada 

lauksaimniecisko izejvielu audzēšana to 

teritorijā esošajās platībās, kuras 

klasificētas kopējās statistiski teritoriālo 

vienību klasifikācijas (NUTS) 2. līmenī vai 

sīkākā NUTS klasifikācijas līmenī saskaņā 

ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(EK) Nr. 1059/200335. Ziņojumiem 

pievieno emisiju līmeņa aprēķināšanai 

izmantotās metodes un datu avotu 

aprakstu. Metodē ņem vērā augsnes 

īpašības, klimatu un paredzamos izejvielu 

ieguves apjomus. 

_________________ _________________ 

35 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2003. gada 26. maija Regula (EK) 

Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski 

teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) 

izveidi (OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.). 

35 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2003. gada 26. maija Regula (EK) 

Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski 

teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) 

izveidi (OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  107 

Direktīvas priekšlikums 

28. pants – 5. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija pastāvīgi pārskata V pielikumu 

un VI pielikumu, lai pamatotā gadījumā 

pievienotu vai pārskatītu vērtības, ko 

piemēro biodegvielas, bioloģiskā šķidrā 

kurināmā un biomasas kurināmā/degvielas 

ražošanas paņēmieniem. Minētajā 

pārskatīšanā apsver iespēju grozīt 

V pielikuma C daļā un VI pielikuma B daļā 

paredzēto metodiku. 

Komisija pastāvīgi pārskata V pielikumu 

un VI pielikumu, lai pamatotā gadījumā 

pievienotu, bet ne pārskatītu vērtības, ko 

piemēro biodegvielas, bioloģiskā šķidrā 

kurināmā un biomasas kurināmā/degvielas 

ražošanas paņēmieniem. Minētajā 

pārskatīšanā apsver iespēju grozīt 

V pielikuma C daļā un VI pielikuma B daļā 

paredzēto metodiku. 

Pamatojums 

Komisija nebūtu jāpilnvaro pārskatīt vērtības, ko piemēro biodegvielas, bioloģiskā šķidrā 

kurināmā un biomasas kurināmā/degvielas ražošanas paņēmieniem, nedz arī mainīt 

V pielikuma C daļā un VI pielikuma B daļā paredzēto metodiku, ja attiecīgie priekšlikumi nav 
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apspriesti ar abiem likumdevējiem — Eiropas Parlamentu un Padomi. 

 

Grozījums Nr.  108 

Direktīvas priekšlikums 

28. pants – 5. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja Komisijas pārskatīšanas rezultātā tiek 

secināts, ka būtu jāveic izmaiņas 

V pielikumā vai VI pielikumā, Komisija ir 

pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 

saskaņā ar 32. pantu. 

Ja Komisija pārskatīšanas rezultātā secina, 

ka būtu jāveic izmaiņas V pielikumā vai 

VI pielikumā, Komisija iesniedz ziņojumu 

Eiropas Parlamentam un Padomei. 

Ziņojumam attiecīgā gadījumā pievieno 

tiesību akta priekšlikumus par 

V pielikuma vai VI pielikuma grozīšanu. 

Pamatojums 

Komisija nebūtu jāpilnvaro pārskatīt vērtības, ko piemēro biodegvielas, bioloģiskā šķidrā 

kurināmā un biomasas kurināmā/degvielas ražošanas paņēmieniem, nedz arī mainīt 

V pielikuma C daļā un VI pielikuma B daļā paredzēto metodiku, ja attiecīgie priekšlikumi nav 

apspriesti ar abiem likumdevējiem — Eiropas Parlamentu un Padomi. 

 

Grozījums Nr.  109 

Direktīvas priekšlikums 

28. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Ja tas vajadzīgs, lai nodrošinātu 

V pielikuma C daļas un VI pielikuma 

B daļas vienādu piemērošanu, Komisija var 

pieņemt īstenošanas aktus, kuros noteiktas 

detalizētas tehniskās specifikācijas, tostarp 

definīcijas, pārrēķina koeficienti, tādu 

ikgadējo audzēšanas emisiju un/vai 

emisiju aiztaupījuma aprēķināšana, ko 

rada virszemes un pazemes oglekļa 

uzkrājumu izmaiņas jau apstrādātās 

zemes platībās, tāda emisiju aiztaupījuma 

aprēķināšana, ko nodrošina oglekļa 

uztveršana, oglekļa aizstāšana un oglekļa 

ģeoloģiskā uzglabāšana. Minētos 

īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

31. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

6. Ja tas vajadzīgs, lai nodrošinātu 

V pielikuma C daļas un VI pielikuma 

B daļas vienādu piemērošanu, Komisija var 

pieņemt īstenošanas aktus, kuros noteiktas 

detalizētas tehniskās specifikācijas, tostarp 

definīcijas. Minētos īstenošanas aktus 

pieņem saskaņā ar 31. panta 2. punktā 

minēto pārbaudes procedūru. 
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procedūru. 

Pamatojums 

Komisija nebūtu jāpilnvaro pārskatīt vērtības, ko piemēro biodegvielas, bioloģiskā šķidrā 

kurināmā un biomasas kurināmā/degvielas ražošanas paņēmieniem, nedz arī mainīt 

V pielikuma C daļā un VI pielikuma B daļā paredzēto metodiku, ja attiecīgie priekšlikumi nav 

apspriesti ar abiem likumdevējiem — Eiropas Parlamentu un Padomi. 

 

Grozījums Nr.  110 

Direktīvas priekšlikums 

32. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 7. panta 

5. punktā, 7. panta 6. punktā, 19. panta 

11. punktā, 19. panta 14. punktā, 25. panta 

6. punktā un 28. panta 5. punktā minētos 

deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu 

gadu laikposmu no 2021. gada 1. janvāra. 

2. Pilnvaras pieņemt 19. panta 

11. punktā, 19. panta 14. punktā, 25. panta 

6. punktā un 28. panta 5. punktā minētos 

deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu 

gadu laikposmu no 2021. gada 1. janvāra. 

Pamatojums 

Direktīvas 7. panta 5. un 6. punktā minētie deleģētie akti šajā punktā būtu jāsvītro. 

 

Grozījums Nr.  111 

Direktīvas priekšlikums 

32. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 

laikā var atsaukt, 7. panta 5. punktā, 

7. panta 6. punktā, 19. panta 11. punktā, 

19. panta 14. punktā, 25. panta 6. punktā 

un 28. panta 5. punktā minēto pilnvaru 

deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 

izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 

Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

tā publicēšanas Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 

tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 

deleģētos aktus. 

Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 

laikā var atsaukt 19. panta 11. punktā, 

19. panta 14. punktā, 25. panta 6. punktā 

un 28. panta 5. punktā minēto pilnvaru 

deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 

izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 

Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

tā publicēšanas Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 

tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 

deleģētos aktus. 
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Pamatojums 

Direktīvas 7. panta 5. un 6. punktā minētie deleģētie akti šajā punktā būtu jāsvītro. 

 

Grozījums Nr.  112 

Direktīvas priekšlikums 

33. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Kad dalībvalstis pieņem minētos 

pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo 

direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to 

oficiālajai publikācijai. Tajos ietver arī 

paziņojumu, ka atsauces esošajos 

normatīvajos un administratīvajos aktos uz 

direktīvām, kas atceltas ar šo direktīvu, 

uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu. 

Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā 

izdarāma šāda atsauce un kā formulējams 

minētais paziņojums. 

Kad dalībvalstis pieņem minētos 

pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo 

direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to 

oficiālajai publikācijai. Tajos ietver arī 

paziņojumu, ka atsauces esošajos 

normatīvajos un administratīvajos aktos uz 

direktīvām, kas atceltas ar šo direktīvu, 

uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu. 

Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā 

izdarāma šāda atsauce un kā formulējams 

minētais paziņojums. Dalībvalstis lemj par 

sankciju sistēmu, ko tās piemēro 

neatbilstības gadījumā. 

 

Grozījums Nr.  113 

Direktīvas priekšlikums 

V pielikums – C daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr, E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – 

eccru, 

Pamatojums 

ccru=emisiju aiztaupījums, ko nodrošina oglekļa uztveršana, aizstāšana vai izmantošana. 

 

Grozījums Nr.  114 

Direktīvas priekšlikums 

V pielikums – C daļa – 6. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Lai veiktu 3. punktā minētos 

aprēķinus, emisiju aiztaupījumus, ko rada 

labāka lauksaimniecības pārvaldība, 

piemēram, pāreja uz augsnes apstrādes 

samazināšanu vai atteikšanās no tās, 

uzlabota augseka, virsaugu izmantošana, 

ieskaitot kultūraugu pēcpļaujas atlieku 

apsaimniekošanu, un organisko augsnes 

ielabotāju (piemēram, komposts, kūtsmēslu 

fermentācijas digestāts) izmantošana, ņem 

vērā tikai tad, ja ir iesniegti pārliecinoši un 

verificējami pierādījumi, ka oglekļa 

koncentrācija augsnē ir palielinājusies vai 

ka ir paredzams, ka tā būs palielinājusies 

laika posmā, kurā attiecīgās izejvielas 

audzētas, ņemot vērā emisijas, kas rodas, ja 

šāda prakse noved pie plašākas mēslošanas 

līdzekļu un herbicīdu izmantošanas. 

6. Lai veiktu 3. punktā minētos 

aprēķinus, emisiju aiztaupījumus, ko rada 

labāka lauksaimniecības pārvaldība, 

piemēram, pāreja uz augsnes apstrādes 

samazināšanu vai atteikšanās no tās, 

uzlabota augseka, virsaugu izmantošana, 

ieskaitot kultūraugu pēcpļaujas atlieku 

apsaimniekošanu, un organisko augsnes 

ielabotāju (piemēram, komposts, kūtsmēslu 

fermentācijas digestāts) izmantošana, ņem 

vērā tikai tad, ja ir iesniegti pārliecinoši un 

verificējami pierādījumi, ka oglekļa 

koncentrācija augsnē ir palielinājusies vai 

ka ir paredzams, ka tā būs palielinājusies 

laika posmā, kurā attiecīgās izejvielas 

audzētas, ņemot vērā emisijas, kas rodas, ja 

šāda prakse noved pie plašākas mēslošanas 

līdzekļu un herbicīdu izmantošanas vai 

palīdz samazināt slāpekļa minerālmēslu 

izmantošanu, kurus iegūst no fosilā 

kurināmā. 

Pamatojums 

Jāņem vērā visi ar fermentāciju saistītie ieguvumi, ja tie palīdz sasniegt Eiropas politikas 

mērķus. Tādējādi fermentācija dod iespēju ražot organiskos mēslojumus slāpekļa mēslojuma 

aizstāšanai. Tādēļ tai kā ilgtspējīgai lauksaimniecības praksei ir vieta aprites ekonomikā. 

Ņemot vērā, ka fermentācija ir iekļauta Komisijas veiktajos grozījumos, vajadzētu būt iespējai 

šo pielikuma daļu grozīt. 

 

Grozījums Nr.  115 

Direktīvas priekšlikums 

V pielikums – C daļa – 11. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Aprēķinot ārpus degvielas ražotnes 

saražotās elektroenerģijas patēriņu, 

pieņem, ka minētās elektroenerģijas 

ražošanas un realizācijas siltumnīcefekta 

gāzu emisiju intensitāte ir vienāda ar 

elektroenerģijas ražošanas un realizācijas 

emisiju vidējo intensitāti konkrētajā 

reģionā. Izņēmuma gadījumos, ja 

Aprēķinot ārpus degvielas ražotnes 

saražotās elektroenerģijas patēriņu, 

pieņem, ka minētās elektroenerģijas 

ražošanas un realizācijas siltumnīcefekta 

gāzu emisiju intensitāte ir vienāda ar 

elektroenerģijas ražošanas un realizācijas 

emisiju vidējo intensitāti konkrētajā 

reģionā. Izņēmuma gadījumos minētās 
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elektrostacija nav pieslēgta pie 

elektrotīkla, tad minētās elektrostacijas 

saražotās elektroenerģijas daudzuma 

aprēķinam ražotāji drīkst izmantot vidējo 

atsevišķas elektrostacijas saražotās 

elektroenerģijas daudzumu. 

elektrostacijas saražotās elektroenerģijas 

daudzuma aprēķinam ražotāji drīkst 

izmantot vidējo atsevišķas elektrostacijas 

saražotās elektroenerģijas daudzumu. 

 

Grozījums Nr.  116 

Direktīvas priekšlikums 

V pielikums – C daļa – 15. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

15. Oglekļa uztveršanas un aizstāšanas 

radītais emisiju aiztaupījums (eccr) ir tieši 

saistīts ar tās biodegvielas vai to 

bioloģisko šķidro kurināmo ražošanu, 

kuri šīs emisijas rada, un ir emisija, kas 

novērsta, uztverot tādu CO2, kurā oglekļa 

avots ir biomasa un ko izmanto 

enerģētikas un transporta nozarē. 

15. Oglekļa, uztveršanas un aizstāšanas 

vai CO2 izmantošanas radītais emisiju 

aiztaupījums (eccr), kurš radies 

biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā 

kurināmā ražošanā, ir emisija, kas 

novērsta, uztverot tādu CO2, ko izmanto 

komerciāliem nolūkiem. 

Pamatojums 

Komisijas ierosinātās izmaiņas metodoloģijā, lai aprēķinātu SEG aiztaupījumu, nevis 

sekmētu, bet kavētu oglekļa uztveršanu un aizstāšanu vai izmantošanu. Šī tehnoloģiju ziņā 

neitrālā grozījuma nolūks ir stimulēt oglekļa uztveršanu un aizstāšanu neatkarīgi no gala 

patēriņa. 

 

Grozījums Nr.  117 

Direktīvas priekšlikums 

V pielikums – C daļa – 18. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šā pielikuma 17. punktā minēto aprēķinu 

vajadzībām emisijas sadala šādi: eec + el + 

esca + tā ep, etd, eccs un eccr daļas, kas rodas 

līdz tam procesa posmam (to ieskaitot), 

kurā tiek ražots blakusprodukts. Ja 

blakusproduktiem emisijas vērtība ir 

piešķirta kādā no iepriekšējiem aprites 

cikla posmiem, tad minēto emisijas apjomu 

kopsummas vietā aprēķinam izmanto to 

emisiju apjomu daļu, kuru minētās 

Šā pielikuma 17. punktā minēto aprēķinu 

vajadzībām emisijas sadala šādi: eec + el + 

esca + tā ep, etd, eccs un eccru daļas, kas rodas 

līdz tam procesa posmam (to ieskaitot), 

kurā tiek ražots blakusprodukts. Ja 

blakusproduktiem emisijas vērtība ir 

piešķirta kādā no iepriekšējiem aprites 

cikla posmiem, tad minēto emisijas apjomu 

kopsummas vietā aprēķinam izmanto to 

emisiju apjomu daļu, kuru minētās 
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apstrādes pēdējā posmā piešķir 

kurināmā/degvielas starpproduktam. 

apstrādes pēdējā posmā piešķir 

kurināmā/degvielas starpproduktam. 

 

Grozījums Nr.  118 

Direktīvas priekšlikums 

Va pielikums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Va PIELIKUMS 

 Fosilās enerģijas ražošanas kritēriji 

 1)  Par katru Eiropas tirgū laistās 

fosilās enerģijas kWh ir jāpierāda 

līdzvērtīga atjaunojamās enerģijas 

daudzuma (1 kWh) piegāde. To var darīt 

ar sertifikātiem atbilstošu ieguldījumu 

veikšanai atjaunojamās enerģijas 

ražošanas iekārtās vai izmaksājot 

noguldījumus izveidotā fondā, un tie tiek 

novirzīti atjaunojamās enerģijas 

izvēršanai. 

 2)  Ogļrūpniecības, dabasgāzes un 

naftas rūpniecības ikgadējs ziņojums 

Komisijai par fosilās enerģijas faktisko 

ražošanu un tās radīto SEG emisiju. Šīs 

paziņotās vērtības ir jāizmanto kā fosilā 

kurināmā komparators SEG emisijas 

aiztaupījumam, kurš radies biodegvielas 

ražošanā, kura klasificēta saskaņā ar tās 

izcelsmes reģionu un attiecīgajās 

dalībvalstīs izmantoto apjomu. 

 3)  Ogļrūpniecības, dabasgāzes 

rūpniecības un minerāleļļas nozares 

ikgadējs ziņojums Komisijai par noplūdes 

rezultātā zaudēto naftas un gāzes apjomu, 

to emisiju aprēķināšana un pievienošana 

SEG emisiju vērtībai (fosilā kurināmā 

komparators). 

 4)  Ogļrūpniecības, dabasgāzes 

rūpniecības un minerāleļļas nozares 

ikgadējs ziņojums Komisijai par naftas un 

gāzes negadījumu vai katastrofu rezultātā 

zaudēto apjomu, to emisiju aprēķināšana 

un pievienošana SEG emisiju vērtībai 
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(fosilā kurināmā komparators). 

 5)  Ogļrūpniecības, dabasgāzes 

rūpniecības un minerāleļļas nozares 

ikgadējs ziņojums Komisijai par ražotnē 

un reģionā strādājošo cilvēktiesību 

ievērošanu, minimālo algu un fizisko 

veselību, kā arī par veiktajiem drošības 

pasākumiem, lai aizsargāto reģiona 

iedzīvotāju veselību un dzīvību. 

 6)  Komisijas saņemto ziņojumu 

gadskārtēja publicēšana. 

 7)  Īpašas prasības attiecībā uz fosilā 

kurināmā izmantošanu, kas saistīta ar 

augstu risku (piemēram, dziļūdens 

apstākļos, naftas smiltis), saistībā ar 

jūras/piekrastes/zemes iespējamu 

piesārņojumu, kā arī pienākums veikt tās 

teritorijas pilnīgu attīrīšanu, kuru 

ietekmējusi naftas smilšu ražošana vai 

ogļu ieguve, kā arī izmantotā ūdens 

attīrīšanu; pretējā gadījumā — īpašs soda 

maksājums. 

 8)  Ogļrūpniecības, dabasgāzes un 

naftas rūpniecības ikgadējs ziņojums 

Eiropas Komisijai par pašreizējiem 

ekonomiski dzīvotspējīgiem resursiem, 

jaunām atradnēm, ekonomisko sniegumu 

un drošiem krājumiem nākamajām 

paaudzēm. 

 9)  Pierādījums par labākās 

ekoloģiskās metodes lietošanu ogļu, 

dabasgāzes un naftas ieguves ražošanas 

un piegādes tehnoloģijai. 

 10)  Obligāts ikgadējs SEG emisijas 

aiztaupījums naftas izpētē, ražošanā, 

transportēšanā un rafinēšanā vismaz 

2,5 % apmērā. 

 11)  Pārstrādes procesos iegūtās 

jēlnaftas īpatsvara pieaugums gadā naftas 

uzņēmumu portfelī (piemēram, no 

plastmasas izstrādājumiem/ atkritumiem) 

vismaz 5 % apmērā. 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu godīgu konkurenci un garantētu kontroli un pārredzamību, attiecībā uz fosilo 



 

PE604.833v03-00 70/78 AD\1133894LV.docx 

LV 

kurināmo un fosilo energoresursu laišanu tirgū ir nepieciešama informācija par ražošanas 

kritērijiem. 

 

Grozījums Nr.  119 

Direktīvas priekšlikums 

VI pielikums – B daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr, E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – 

eccru, 

 

Grozījums Nr.  120 

Direktīvas priekšlikums 

VI pielikums – B daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – 2. daļa – 9. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

eccr= emisiju aiztaupījums, ko nodrošina 

oglekļa uztveršana un aizstāšana. 

eccru=emisiju aiztaupījums, ko nodrošina 

oglekļa uztveršana, aizstāšana vai 

izmantošana. 

 

Grozījums Nr.  121 

Direktīvas priekšlikums 

VI pielikums – B daļa – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Lai veiktu 3. punktā minētos 

aprēķinus, emisiju aiztaupījumus, ko rada 

labāka lauksaimniecības pārvaldība, 

piemēram, pāreja uz augsnes apstrādes 

samazināšanu vai atteikšanās no tās, 

uzlabota augseka, virsaugu izmantošana, 

ieskaitot kultūraugu apsaimniekošanu, un 

organisko augsnes ielabotāju (piemēram, 

komposts, kūtsmēslu fermentācijas 

digestāts) izmantošana, ņem vērā tikai tad, 

ja ir iesniegti pārliecinoši un verificējami 

pierādījumi, ka oglekļa koncentrācija 

augsnē ir palielinājusies vai ka ir 

paredzams, ka tā būs palielinājusies laika 

posmā, kurā attiecīgie izejvielas audzētas, 

6. Lai veiktu 3. punktā minētos 

aprēķinus, emisiju aiztaupījumus, ko rada 

labāka lauksaimniecības pārvaldība, 

piemēram, pāreja uz augsnes apstrādes 

samazināšanu vai atteikšanās no tās, 

uzlabota augseka, virsaugu izmantošana, 

ieskaitot kultūraugu apsaimniekošanu, un 

organisko augsnes ielabotāju (piemēram, 

komposts, kūtsmēslu fermentācijas 

digestāts) izmantošana, ņem vērā tikai tad, 

ja ir iesniegti pārliecinoši un verificējami 

pierādījumi, ka oglekļa koncentrācija 

augsnē ir palielinājusies vai ka ir 

paredzams, ka tā būs palielinājusies laika 

posmā, kurā attiecīgās izejvielas audzētas, 
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ņemot vērā emisijas, kas rodas, ja šāda 

prakse noved pie plašākas mēslošanas 

līdzekļu un herbicīdu izmantošanas. 

ņemot vērā emisijas, kas rodas, ja šāda 

prakse noved pie plašākas mēslošanas 

līdzekļu un herbicīdu izmantošanas vai 

palīdz samazināt slāpekļa minerālmēslu 

izmantošanu, kurus iegūst no fosilā 

kurināmā. 

Pamatojums 

Jāņem vērā visi ar fermentāciju saistītie ieguvumi, ja tie palīdz sasniegt Eiropas politikas 

mērķus. Tādējādi fermentācija dod iespēju ražot organiskos mēslojumus slāpekļa mēslojuma 

aizstāšanai. Tādēļ tai kā ilgtspējīgai lauksaimniecības praksei ir vieta aprites ekonomikā. 

Ņemot vērā, ka fermentācija ir iekļauta dažos Komisijas veiktajos grozījumos, vajadzētu būt 

iespējai šo pielikuma daļu grozīt. 

 

Grozījums Nr.  122 

Direktīvas priekšlikums 

VI pielikums – B daļa – 11. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Aprēķinot ārpus gāzveida biomasas 

elektrostacijas saražotās elektroenerģijas 

patēriņu, pieņem, ka minētās 

elektroenerģijas ražošanas un sadales 

siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitāte ir 

vienāda ar elektroenerģijas ražošanas un 

sadales emisiju vidējo intensitāti 

konkrētajā reģionā. Izņēmuma gadījumos, 

ja elektrostacija nav pieslēgta pie 

elektrotīkla, tad minētās elektrostacijas 

saražotās elektroenerģijas daudzuma 

aprēķinam ražotāji drīkst izmantot vidējo 

atsevišķas elektrostacijas saražotās 

elektroenerģijas daudzumu. 

Aprēķinot ārpus gāzveida biomasas 

elektrostacijas saražotās elektroenerģijas 

patēriņu, pieņem, ka minētās 

elektroenerģijas ražošanas un sadales 

siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitāte ir 

vienāda ar elektroenerģijas ražošanas un 

sadales emisiju vidējo intensitāti 

konkrētajā reģionā. Izņēmuma gadījumos 

minētās elektrostacijas saražotās 

elektroenerģijas daudzuma aprēķinam 

ražotāji drīkst izmantot vidējo atsevišķas 

elektrostacijas saražotās elektroenerģijas 

daudzumu. 

 

Grozījums Nr.  123 

Direktīvas priekšlikums 

VI pielikums – B daļa – 11. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Aprēķinot ārpus cietās biomasas 

elektrostacijas saražotās elektroenerģijas 

patēriņu, pieņem, ka minētās 

Aprēķinot ārpus cietās biomasas 

elektrostacijas saražotās elektroenerģijas 

patēriņu, pieņem, ka minētās 
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elektroenerģijas ražošanas un sadales 

siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitāte ir 

vienāda ar fosilā kurināmā/degvielas 

komparatoru ECF(el), kas norādīts šā 

pielikuma 19. punktā. Izņēmuma 

gadījumos, ja elektrostacija nav pieslēgta 

pie elektrotīkla, tad minētās elektrostacijas 

saražotās elektroenerģijas daudzuma 

aprēķinam ražotāji drīkst izmantot vidējo 

atsevišķas elektrostacijas saražotās 

elektroenerģijas daudzumu51. 

elektroenerģijas ražošanas un sadales 

siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitāte ir 

vienāda ar fosilā kurināmā/degvielas 

komparatoru ECF(el), kas norādīts šā 

pielikuma 19. punktā. Izņēmuma 

gadījumos minētās elektrostacijas saražotās 

elektroenerģijas daudzuma aprēķinam 

ražotāji drīkst izmantot vidējo atsevišķas 

elektrostacijas saražotās elektroenerģijas 

daudzumu51. 

__________________ __________________ 

51 Cietās biomasas izmantošanas 

paņēmienos patērē un ražo tādas pašas 

preces dažādos piegādes ķēdes posmos. Ja 

elektroenerģijas piegādei uz cietās 

biomasas elektrostacijām un fosilā 

kurināmā komparatoram tiktu izmantotas 

atšķirīgas vērtības, šiem paņēmieniem tiktu 

piedēvēti mākslīgi SEG aiztaupījumi. 

51 Cietās biomasas izmantošanas 

paņēmienos patērē un ražo tādas pašas 

preces dažādos piegādes ķēdes posmos. Ja 

elektroenerģijas piegādei uz cietās 

biomasas elektrostacijām un fosilā 

kurināmā komparatoram tiktu izmantotas 

atšķirīgas vērtības, šiem paņēmieniem tiktu 

piedēvēti mākslīgi SEG aiztaupījumi. 

 

Grozījums Nr.  124 

Direktīvas priekšlikums 

VI pielikums – B daļa – 15. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

15. Oglekļa uztveršanas un 

aizstāšanas radītais emisiju aiztaupījums, 

eccr, ir tieši saistīts ar tā(s) biomasas 

kurināmā/degvielas ražošanu, kurš šīs 

emisijas rada, un ir tikai tās emisijas, kas 

aiztaupītas, uztverot tādu CO2, kurā 

oglekļa avots ir biomasa un ko izmanto no 

enerģētikas un transporta nozarē 

izmantota fosilā kurināmā/degvielas 

radīta CO2 aizstāšanai. 

15. Tādu CO2 emisiju aiztaupījums, 

izmantojot oglekļa uztveršanu, aizstāšanu 

vai izmantošanu (eccr), kuras radušās tās 

biodegvielas vai to bioloģisko šķidro 

kurināmo ražošanā, kuri šīs emisijas rada, 

ir emisija, kas novērsta, uztverot tādu CO2, 

kurā oglekļa avots ir biomasa un ko 

izmanto komerciāliem nolūkiem. 

Pamatojums 

Biodegvielas ražošanas laikā uztvertā CO2 iespējamos izmantojumus arī turpmāk nevajadzētu 

ierobežot, lai tirgus dalībniekus rosinātu uzstādīt CO2 uztveršanas tehnoloģijas. 
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Grozījums Nr.  125 

Direktīvas priekšlikums 

IX pielikums – A daļa – b punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) Jauktu sadzīves atkritumu 

biomasas frakcija, bet tas neattiecas uz 

dalītiem mājsaimniecības atkritumiem, 

attiecībā uz kuriem jāievēro 

Direktīvas 2008/98/EK 11. panta 

2. punkta a) apakšpunktā paredzētie 

pārstrādes mērķi. 

svītrots 

Pamatojums 

Jaukti atkritumi nevar būt modernas biodegvielas kategorijas daļa. Organiskā sastāvdaļa ir 

jāatdala. 

 

Grozījums Nr.  126 

Direktīvas priekšlikums 

IX pielikums – A daļa – ga punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ga) Atlikums no olīveļļas ieguves, ja ir 

ievēroti nozarē pieņemtie rūpniecisko 

izejvielu pārstrādes standarti. 

Pamatojums 

Papildinot modernās biodegvielas rūpniecisko izejvielu uzskaitījumu ar jauniem 

lauksaimniecības atlikumiem, būtu jānodrošina Eiropas lauksaimniecībai iespēja sniegt vēl 

nozīmīgāku ieguldījumu Savienības transporta nozares dekarbonizācijā. 

 

Grozījums Nr.  127 

Direktīvas priekšlikums 

IX pielikums – B daļa – c punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) melase, ko ražo kā cukurniedru un 

cukurbiešu rafinēšanas blakusproduktu ar 

nosacījumu, ka tiek ievēroti labākie 

nozares standarti attiecībā uz cukura 

c) melase, ko ražo kā cukurniedru un 

cukurbiešu rafinēšanas atvasinātu 

produktu ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 

labākie nozares standarti attiecībā uz 
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iegūšanu. cukura iegūšanu. 

Pamatojums 

Termins „blakusprodukts” metodikā nav definēts. Tāpēc būtu jāizmanto pareizs tehniskais 

termins, un tas ir „atvasināts produkts”. 

 

Grozījums Nr.  128 

Direktīvas priekšlikums 

X pielikums – B daļa 
 

Komisijas ierosinātais teksts 

B. daļa. Minimālais tādas enerģijas īpatsvars, kas iegūta no modernām biodegvielām un 

biogāzes, kas ražotas no IX pielikumā uzskaitītajām sākvielām, no nebioloģiskas izcelsmes 

atjaunojamo energoresursu transporta degvielām, no atkritumiem iegūta fosilā 

kurināmā/degvielas un no atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas, kā minēts 25. panta 

1. punktā. 

Kalendārais gads Minimālais īpatsvars 

2021 1,5 % 

2022 1,85 % 

2023 2,2 % 

2024 2,55 % 

2025 2,9 % 

2026 3,6 % 

2027 4,4 % 

2028 5,2 % 

2029 6,0 % 

2030 6,8 % 

 

Grozījums 

B. daļa. Minimālais tādas enerģijas īpatsvars, kas iegūta no modernām biodegvielām un 

biogāzes, kas ražotas no IX pielikumā uzskaitītajām sākvielām, no nebioloģiskas izcelsmes 

atjaunojamo energoresursu transporta degvielām un no atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas, kā minēts 25. panta 1. punktā. 

Kalendārais gads Minimālais īpatsvars 

2021 3,0 % 

2022 3,35 % 

2023 3,70 % 
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2024 4,05 % 

2025 4,40 % 

2026 5,10 % 

2027 5,90 % 

2028 6,70 % 

2029 7,50 % 

2030 8,30 % 

Pamatojums 

ES ir vajadzīgāki vērienīgāki mērķi attiecībā uz modernajiem atjaunojamo energoresursu 

veidiem. 

 

Grozījums Nr.  129 

Direktīvas priekšlikums 

X pielikums – C daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts 

C daļa. Minimālais tādas enerģijas īpatsvars, kas iegūta no modernām biodegvielām un 

biogāzes, kas ražotas no IX pielikuma A daļā uzskaitītajām sākvielām, kā minēts 25. panta 

1. punktā. 

Kalendārais gads Minimālais īpatsvars 

2021 0,5 % 

2022 0,7 % 

2023 0,9 % 

2024 1,1 % 

2025 1,3 % 

2026 1,75 % 

2027 2,2 % 

2028 2,65 % 

2029 3,1 % 

2030 3,6 % 

 

Grozījums 

C daļa. Minimālais tādas enerģijas īpatsvars, kas iegūta no modernām biodegvielām un 

biogāzes, kas ražotas no IX pielikuma A daļā uzskaitītajām sākvielām, kā minēts 25. panta 

1. punktā. 
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Kalendārais gads Minimālais īpatsvars 

2021 0,5 % 

2022 0,7 % 

2023 0,9 % 

2024 1,1 % 

2025 2,3 % 

2026 2,75 % 

2027 3,2 % 

2028 3,65 % 

2029 4,1 % 

2030 4,6 % 

Pamatojums 

ES ir vajadzīgāki vērienīgāki mērķi attiecībā uz modernajiem atjaunojamo energoresursu 

veidiem.  
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