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Grozījums Nr. 10
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Lai iegūtu enerģētikas modeli, kas 
atbalsta atjaunojamos enerģijas avotus, ir 
jāizveido stratēģiska sadarbība, kurā kopā 
ar dalībvalstīm piedalās reģioni un 
vietējās pašvaldības, lai tās tieši iesaistītu 
šī modeļa izveidē.

Or. es

Grozījums Nr. 11
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Saistošie mērķi galvenokārt ir 
paredzēti tādēļ, lai radītu skaidrību 
investoriem. Nav lietderīgi atlikt lēmumu 
par mērķa saistošo raksturu, gaidot 
nākamos notikumus. Padomes 2007. gada 
15. februāra sanāksmes protokolā 
iekļautajā paziņojumā Komisija norādīja, 
ka tā neuzskata, ka lēmums par mērķa 
saistošo raksturu būtu jāatliek līdz brīdim, 
kad otrās paaudzes biodegviela būs 
pieejama tirdzniecībā.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Jana Bobošíková

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā Komisijas, Padomes un 
Eiropas Parlamenta nostāju, ir lietderīgi 
noteikt obligātos mērķus — 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvara no 
kopējā energopatēriņa un 10% atjaunojamo 
enerģijas avotu īpatsvara no patēriņa
transporta nozarē 2020. gadā Eiropas 
Savienībā.

(8) Ņemot vērā Komisijas, Padomes un 
Eiropas Parlamenta nostāju, kā arī ANO 
un Pasaules Bankas sagatavoto pētījumu 
par biodegvielas ražošanas ietekmi uz 
pārtikas ražošanu, ir lietderīgi noteikt 
obligātos mērķus — 20% atjaunojamo 
enerģijas avotu īpatsvara no kopējā 
energopatēriņa 2020. gadā Eiropas 
Savienībā un ļaut dalībvalstīm pašām lemt 
par to, kādu atjaunojamo enerģijas avotu
procentuālo īpatsvaru ir iespējams 
sasniegt transporta nozarē.  

Or. cs

Pamatojums

Neraugoties uz Eiropadomes 2007. gada marta sanāksmē Briselē pieņemto lēmumu noteikt 
10% biodegvielas īpatsvara katras dalībvalsts transporta naftas un dīzeļdegvielas patēriņā 
līdz 2020. gadam, atbildība par šāda lēmuma pieņemšanu — ņemot vērā to, ka arvien 
samazinās pārtikas ražošanai pieejamās zemes platības — ir jāatstāj katras atsevišķās 
dalībvalsts ziņā.

Grozījums Nr. 13
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā Komisijas, Padomes un 
Eiropas Parlamenta nostāju, ir lietderīgi 
noteikt obligātos mērķus — 20%
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvara no

(8) Ņemot vērā Komisijas, Padomes un 
Eiropas Parlamenta nostāju, ir lietderīgi 
noteikt obligātos mērķus — minimālo 
pagaidu patēriņu un atjaunojamo 
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kopējā energopatēriņa un 10% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvara no 
patēriņa transporta nozarē 2020. gadā
Eiropas Savienībā.

enerģijas avotu kopējo īpatsvaru 20% no
Eiropas Savienības galīgā energopatēriņa
2020. gadā.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments piekrīt, ka atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaram 2020. gadā jābūt 
vismaz 25% no galīgā energopatēriņa. Jaunākie zinātniskie un politiskie argumenti liecina, 
ka nav iespējams sasniegt saistošo mērķi – panākt, ka 10% no transporta nozarē izmantotās 
degvielas ir ražota no biomasas ilgtspējīgā veidā. Tāpēc no šā mērķa jāatsakās. Ilgtspējīgo 
biomasu daudz efektīvāk ir izmantot citiem enerģētikas mērķiem, piemēram, kombinējot 
elektroenerģijas ražošanu ar siltumenerģijas ražošanu (vai dzesēšanu).

Grozījums Nr. 14
Jana Bobošíková

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Turpretim 10% mērķim attiecībā uz 
atjaunojamajiem energoresursiem 
transporta nozarē ir lietderīgi noteikt 
vienādu īpatsvara apjomu katrai 
dalībvalstij, lai nodrošinātu transporta 
nozarē izmantojamās degvielas 
specifikāciju saskanību un tās pieejamību.
Tā kā transporta degvielas tirdzniecība 
noris sekmīgi, dalībvalstis, kurās ir 
ierobežota attiecīgo resursu pieejamība, 
varēs no citām valstīm viegli saņemt no 
atjaunojamajiem enerģijas avotiem iegūto 
degvielu. Lai gan tehniski Kopienai ir 
iespējams sasniegt biodegvielai noteikto 
mērķi, izmantojot tikai iekšzemes 
ražošanu, tomēr ir iespējams un tai pašā 
laikā ir vēlams šo mērķi sasniegt, 
kombinējot iekšzemes ražošanu un 
importu. Šajā nolūkā Komisijai jāuzrauga 
Kopienas tirgus apgāde ar biodegvielu un 

svītrots
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vajadzības gadījumā jāierosina attiecīgie 
pasākumi, lai panāktu līdzsvaru starp 
iekšzemes ražošanu un importu, ņemot 
vērā daudzpusējo un divpusējo 
tirdzniecības sarunu gaitu, kā arī vides, 
izmaksu, enerģētikas drošības un citus 
apsvērumus.

Or. cs

Pamatojums

Atbildībai par biodegvielas procentuālo īpatsvaru katras dalībvalsts transporta naftas un 
dīzeļdegvielas patēriņā līdz 2020. gadam ir jāpaliek katras atsevišķās dalībvalsts ziņā.

Grozījums Nr. 15
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Turpretim 10% mērķim attiecībā uz 
atjaunojamajiem energoresursiem 
transporta nozarē ir lietderīgi noteikt 
vienādu īpatsvara apjomu katrai 
dalībvalstij, lai nodrošinātu transporta 
nozarē izmantojamās degvielas 
specifikāciju saskanību un tās pieejamību. 
Tā kā transporta degvielas tirdzniecība 
noris sekmīgi, dalībvalstis, kurās ir 
ierobežota attiecīgo resursu pieejamība, 
varēs no citām valstīm viegli saņemt no 
atjaunojamajiem enerģijas avotiem iegūto 
degvielu. Lai gan tehniski Kopienai ir 
iespējams sasniegt biodegvielai noteikto 
mērķi, izmantojot tikai iekšzemes 
ražošanu, tomēr ir iespējams un tai pašā 
laikā ir vēlams šo mērķi sasniegt,
kombinējot iekšzemes ražošanu un 
importu. Šajā nolūkā Komisijai jāuzrauga 
Kopienas tirgus apgāde ar biodegvielu un 
vajadzības gadījumā jāierosina attiecīgie 

(10) Iespējams, ka atjaunojamu enerģijas 
avotu mērķus sasniegs, kombinējot 
iekšzemes ražošanu un importu. Šajā 
sakarā Komisijai jāuzrauga Kopienas 
tirgus apgāde ar atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, tostarp ar enerģijai paredzēto 
biomasu, ņemot vērā daudzpusējo un 
divpusējo tirdzniecības sarunu gaitu, kā arī 
vides, sociālos, izmaksu, enerģētikas 
drošības un citus apsvērumus
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pasākumi, lai panāktu līdzsvaru starp 
iekšzemes ražošanu un importu, ņemot 
vērā daudzpusējo un divpusējo 
tirdzniecības sarunu gaitu, kā arī vides, 
izmaksu, enerģētikas drošības un citus 
apsvērumus.

Or. en

Pamatojums

Komisijai jāuzrauga jebkāda energoapgāde neatkarīgi no tā, vai tā ir ražota (un patērēta) ES 
iekšienē vai ievesta no trešām valstīm/ eksportēta uz tām. Īpaši rūpīgi jāseko biomasai, kas 
paredzēta enerģijas ražošanai. Tomēr jaunākie zinātniskie un politiskie argumenti liecina, ka 
nav iespējams sasniegt saistošo mērķi — panākt, ka 10% no transporta nozarē izmantotās 
degvielas ir ražota no biomasas ilgtspējīgā veidā. Tāpēc no šā mērķa jāatsakās.

Grozījums Nr. 16
Struan Stevenson

Direktīvas priekšlikums
38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38a) Ar oglekli bagātīgu augsni vai augu 
segu arī nedrīkst izmantot citiem 
atjaunojamās enerģijas projektiem, 
piemēram, lai būvētu vēja ģeneratorus un 
tiem pievedošos ceļus, tostarp, „peldošos” 
ceļus, un citu infrastruktūru. Šādu 
pasākumu ietekme uz kūdrāju 
nenovēršami novedīs pie lielu kūdras 
purvu platību izsusēšanas un oglekļa 
krājumu izdalīšanās atmosfērā, radot 
oglekļa dioksīdu. 

Or. en

Pamatojums

Kūdrājs ir oglekļa krātuve. Vēja enerģijas saimniecību, „peldošo ceļu” un citas 
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infrastruktūras izveide izjauc dabisko drenāžu un noved pie kūdrāju izsusēšanas, kas savukārt 
izraisa liela oglekļa dioksīda apjoma izdalīšanos atmosfērā, radot daudz vairāk oglekļa 
emisijas, nekā vēja enerģijas saimniecības jebkad spētu ietaupīt.

Grozījums Nr. 17
Jana Bobošíková

Direktīvas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42a) Pamatojoties uz ANO un Pasaules 
Bankas 2008. gadā sagatavotajiem 
ziņojumiem un pētījumiem, ir jāievēro vēl 
viens papildu kritērijs attiecībā uz 
biodegvielas ražošanu, proti, tiek 
nodrošināta pārtikas ražošanas ilgtspējība 
un novērsta pārtikas krīze. 

Or. cs

Grozījums Nr. 18
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Lai novērstu nesamērīgu 
administratīvo slogu, ir jānosaka 
standartvērtību saraksts kopējām 
biodegvielas ražošanas metodēm. Attiecībā 
uz biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo vienmēr jābūt jāspēj šajā 
sarakstā noteikto siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījuma daudzumu. Ja ražošanas 
paņēmiena radītā siltumnīcefekta gāzes 
ietaupījuma standartvērtība ir zemāka par 
pieprasīto siltumnīcefekta gāzu ietaupījuma 
minimālo vērtību, ir jāpieprasa ražotājiem, 
kuri vēlas pierādīt atbilstību minētajai 

(45) Lai novērstu nesamērīgu 
administratīvo slogu, ir jānosaka 
standartvērtību saraksts kopējām 
biodegvielas ražošanas metodēm. Attiecībā 
uz biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo vienmēr jābūt iespējai pieprasīt
šajā sarakstā noteikto siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījuma daudzumu, vienlaikus 
nodrošinot, ka tas nekāda veidā 
nediskriminē tās dalībvalstis un reģionus, 
kuru teritorijas nav produktīvas augsnes, 
klimata vai izejvielu trūkuma dēļ. Ja 
ražošanas paņēmiena radītā siltumnīcefekta 
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minimālajai vērtībai, pierādīt, ka faktiskās 
ražošanas procesa emisijas ir zemākas par 
tām, kuras izmantotas standartvērtību 
aprēķināšanai.

gāzes ietaupījuma standartvērtība ir 
zemāka par pieprasīto siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījuma minimālo vērtību, ir jāpieprasa 
ražotājiem, kuri vēlas pierādīt atbilstību
minētajai minimālajai vērtībai, pierādīt, ka 
faktiskās ražošanas procesa emisijas ir 
zemākas par tām, kuras izmantotas 
standartvērtību aprēķināšanai.

Or. es

Pamatojums

Nepieļaut atsevišķu dalībvalstu un trešo valstu diskrimināciju.

Grozījums Nr. 19
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Lai sasniegtu 10% biodegvielas 
īpatsvaru, jānodrošina, ka tirgū tiek laista 
dīzeļdegviela ar augstāku 
biodīzeļdegvielas piemaisījumu, nekā 
noteikts standartā EN590/2004.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Uz šo apsvērumu attiecas Degvielas kvalitātes direktīva.
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Grozījums Nr. 20
Jana Bobošíková

Direktīvas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Lai sasniegtu 10% biodegvielas 
īpatsvaru, jānodrošina, ka tirgū tiek laista 
dīzeļdegviela ar augstāku 
biodīzeļdegvielas piemaisījumu, nekā 
noteikts standartā EN590/2004.

svītrots

Or. cs

Grozījums Nr. 21
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Par atbalsta pasākumiem, ko veic 
saskaņā ar šo direktīvu un kas ir valsts 
atbalsts Līguma 87. panta nozīmē, jāziņo 
Komisijai, kurai tie jāapstiprina pirms to 
īstenošanas saskaņā ar Līguma 88. panta 
3. punktu. Saskaņā ar šo direktīvu 
Komisijai sniegtā informācija neatbrīvo 
dalībvalstis no paziņošanas pienākuma 
saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu.

(51) Dalībvalstis, reģioni un vietējās 
pašvaldības spēs sniegt valsts atbalstu 
atjaunojamajiem enerģijas avotiem, jo tie 
sākotnēji ir dārgāki par avotiem, ko tie 
aizvieto, tomēr nodrošinot, ka ieiešana 
enerģijas tirgū nav saistīta ar īstermiņa 
komerciālu labumu vai zemākām cenām 
patērētājiem. Par atbalsta pasākumiem, ko 
veic saskaņā ar šo direktīvu un kas ir valsts 
atbalsts Līguma 87. panta nozīmē, jāziņo 
Komisijai, kurai tie jāapstiprina pirms to 
īstenošanas saskaņā ar Līguma 88. panta 
3. punktu. Saskaņā ar šo direktīvu 
Komisijai sniegtā informācija neatbrīvo 
dalībvalstis no paziņošanas pienākuma 
saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu.

Or. es
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Pamatojums

Labākais veids kā dalībvalstīs atbalstīt atjaunojamos enerģijas avotus ir piesaistīt tiem valsts 
atbalstu, kas paredzēts šādu enerģijas avotu veicināšanai. 

Grozījums Nr. 22
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
51.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

51a. Ir apzinātas iespējas nodrošināt 
ekonomisko izaugsmi ar jauninājumiem 
un ilgtspējīgu un konkurētspējīgu 
enerģētikas politiku.  Bieži vien 
atjaunojamās enerģijas ražošana ir 
atkarīga no vietējiem vai reģionālajiem 
MVU. Ir svarīgas tās izaugsmes un 
nodarbinātības iespējas, ko dalībvalstīm 
un to reģioniem dod ieguldījumi 
atjaunojamās enerģijas jomā reģionālajā 
un vietējā līmenī. Tādēļ Komisijai un 
dalībvalstīm ir jāatbalsta valsts un 
reģionālā līmeņa attīstības pasākumi 
šajās jomās, jāveicina apmaiņa ar 
paraugpraksi atjaunojamās enerģijas 
ražošanā starp vietējām un reģionālajām 
iniciatīvām un šajā jomā jāsekmē 
struktūrfondu izmantošana; 

Or. en

Grozījums Nr. 23
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Tā kā dalībvalstis pašas nevar pilnībā (57) Tā kā dalībvalstis pašas nevar pilnībā 
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sasniegt vispārīgos mērķus, proti, 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru 
Kopienas kopējā energopatēriņā un 10% 
biodegvielas īpatsvara katras dalībvalsts 
transporta naftas un dīzeļdegvielas 
patēriņā līdz 2020. gadam, ņemot vērā 
pasākuma mērogu, tos labāk iespējams 
sasniegt Kopienas līmenī; Kopiena var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, kas noteikts 
Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā 
izklāstīto proporcionalitātes principu šī 
direktīva paredz tikai to, kas vajadzīgs 
minēto mērķu sasniegšanai,

sasniegt vispārīgos mērķus, proti, 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru 
Kopienas kopējā energopatēriņā līdz 
2020. gadam, ņemot vērā pasākuma 
mērogu, tos labāk iespējams sasniegt 
Kopienas līmenī; Kopiena var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kas noteikts Līguma 5. pantā.
Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto 
proporcionalitātes principu šī direktīva 
paredz tikai to, kas vajadzīgs minēto mērķu 
sasniegšanai,

Or. en

Pamatojums

Mērķi līdz 2020. gadam panākt biodegvielu īpatsvaru 10% apjomā Atjaunojamo enerģijas 
avotu direktīvā ierosināja Eiropadome 2007. gada martā. Tomēr valstu un valdību vadītāji 
nolēma, ka jāizpilda zināmi priekšnosacījumi, proti, a) ražošanai jābūt ilgtspējīgai un 
b) tirdzniecībā jābūt otrās paaudzes biodegvielai. Kopš 2007. gada marta ir aizvien skaidrāk 
redzams, ka šie nosacījumi nebūs izpildīti. Tāpēc jāatsakās no mērķa par 10 %.

Grozījums Nr. 24
Jana Bobošíková

Direktīvas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Tā kā dalībvalstis pašas nevar pilnībā 
sasniegt vispārīgos mērķus, proti, 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru 
Kopienas kopējā energopatēriņā un 10% 
biodegvielas īpatsvara katras dalībvalsts 
transporta naftas un dīzeļdegvielas patēriņā 
līdz 2020. gadam, ņemot vērā pasākuma 
mērogu, tos labāk iespējams sasniegt 
Kopienas līmenī; Kopiena var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kas noteikts Līguma 5. pantā.

(57) Tā kā dalībvalstis pašas nevar pilnībā 
sasniegt vispārīgos mērķus, proti, 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru 
Kopienas kopējā energopatēriņā un 10% 
biodegvielas īpatsvara katras dalībvalsts 
transporta naftas un dīzeļdegvielas patēriņā 
līdz 2020. gadam, ņemot vērā pasākuma 
mērogu, tos labāk iespējams sasniegt 
Kopienas līmenī; Kopiena var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kas noteikts Līguma 5. pantā.
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Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto 
proporcionalitātes principu šī direktīva 
paredz tikai to, kas vajadzīgs minēto mērķu 
sasniegšanai,

Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto 
proporcionalitātes principu šī direktīva 
paredz tikai to, kas vajadzīgs minēto mērķu 
sasniegšanai,

Or. cs

Grozījums Nr. 25
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
2. pants  e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) „bioloģiskais šķidrais kurināmais” ir 
šķidrā degviela, ko izmanto enerģijas 
ražošanai un iegūst no biomasas;

(e) „enerģijai paredzētā biomasa” ir cietā, 
gāzveida vai šķidrā degviela, ko izmanto 
enerģijas ražošanai un iegūst no biomasas;

Or. en

Pamatojums

Šis tiesību akts attiecas uz visu veidu enerģiju, kas ražota no biomasas, ne tikai uz to, kuru 
izmanto kā degvielu transporta nozarē vai kā šķidro kurināmo siltumenerģijas un 
elektroenerģijas ražošanā. Tāpēc ir svarīgi definēt šo vispārējo jēdzienu.

Grozījums Nr. 26
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
2. pants  f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) "biodegvielas" ir šķidrā vai gāzveida 
degviela, ko izmanto transporta nozarē un 
iegūst no biomasas;

(f) „transporta degvielas no biomasas” ir 
šķidrā vai gāzveida degviela, ko izmanto 
transporta nozarē un iegūst no biomasas;

Or. en
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Pamatojums

Enerģijai paredzēto biomasu var izmantot dažādos veidos, piemēram, gan siltumenerģijas un 
elektroenerģijas, gan transporta degvielu ražošanai. Šajā jēdzienā atšķirība ir skaidri 
noteikta.

Grozījums Nr. 27
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
2. pants  fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) „augstas saglabāšanas vērtības zeme” 
ir:
(i) teritorijas, kurās ir pasaules, reģiona 
vai valsts mērogā nozīmīga bioloģiskās 
daudzveidības vērtību koncentrācija 
(piemēram, endēmisms, apdraudētas 
sugas, drošības zona);
(ii) pasaules, reģiona vai valsts mērogā 
nozīmīgas plašas ainavu teritorijas, kur 
galvenokārt vai pat visu dabiski radušos 
sugu dzīvotspējīgās populācijas veido 
dabiskus izplatības un skaitliskā sastāva 
modeļus;
(iii) teritorijas, kuras atrodas apdraudētās 
vai izzūdošas ekosistēmās vai kurās ir 
šādas sistēmas;
(iv) teritorijas, kuras kritiskās situācijās 
nodrošina galvenos ekosistēmas 
pasākumus (piemēram, ūdensšķirtņu 
aizsardzību, erozijas kontroli);
(v) teritorijas, kas ir ļoti nozīmīgas vietējo 
kopienu pamatvajadzībām (piemēram, 
iztikas līdzekļi, veselība);

(vi) teritorijas, kas ir svarīgas vietējo 
kopienu tradicionālai kultūras identitātei 
(kulturāli, ekoloģiski, ekonomiski vai 
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reliģiski nozīmīgas teritorijas, kas par 
tādām atzītas sadarbībā ar šādām vietējām 
kopienām);

Or. en

Pamatojums

Ir jādefinē augsta saglabāšanas vērtība, jo uz šo jēdzienu balstās 15. pants, nodrošinot to 
degvielu ilgtspējību, kuras iegūtas no biomasas, un it īpaši saglabājot bioloģisku 
daudzveidību un ekoloģisko integritāti. Augstu saglabāšanas vērtību ir definējušas saistītās 
organizācijas, tostarp Starptautiskā dabas saglabāšanas savienība (IUCN) un Pasaules 
Banka, un to jau izmanto Mežu uzraudzības padomes (FSC) starptautiskajā koksnes 
sertificēšanas sistēmā.

Grozījums Nr. 28
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
2. pants  fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fb) „neizmantojama, noplicināta vai 
mazauglīga zeme” ir zemes platība, kas 
nav un kopš 1990. gada nav bijusi mežs 
vai mitrājs, kam nav augsta saglabāšanas 
vērtība vai kas neatrodas īpaši vērtīgas 
saglabājamās zemes tuvumā, vērtīgās 
dabas teritorijās vai valsts aizsargātās 
teritorijās un kas nav izmantota 
lauksaimniecības mērķiem vismaz 
10 gadus;

Or. en

Pamatojums

Direktīvā jādefinē, kas ir neizmantojama, noplicināta vai mazauglīga zeme. Definīcijas 
formulējumam jābūt skaidram, tādējādi nodrošinot, ka šai zemei, ja to izmanto biomasas 
iegūšanai, lai ražotu transporta degvielas, nav saglabāšanas vērtības vai lielu oglekļa 
krājumu vērtības vai arī to izmanto pārtikas ražošanai. Augsta saglabāšanas vērtība ir 
starptautiski atzīts statuss, kas aizsargā bioloģisku daudzveidību un ekoloģisko integritāti. 
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Saskaņā ar Kioto protokolu ir panākta vienošanās, ka 1990. gads ir gads, kad pārtrauc mežu 
izciršanu.

Grozījums Nr. 29
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
3. pants  3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra dalībvalsts nodrošina, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē 
2020. gadā ir vismaz 10% no galīgā 
enerģijas patēriņa transporta nozarē 
attiecīgajā dalībvalstī.

svītrots

Pirmā punkta vajadzībām aprēķinot 
kopējo patērēto enerģijas daudzumu 
transporta nozarē, neņem vērā naftas 
produktus, kas nav benzīns un 
dīzeļdegviela.

Or. en

Pamatojums

Mērķi līdz 2020. gadam panākt biodegvielu īpatsvaru 10% apjomā Atjaunojamo enerģijas 
avotu direktīvā ierosināja Eiropadome 2007. gada martā. Tomēr valstu un valdību vadītāji 
nolēma, ka jāizpilda zināmi priekšnosacījumi, proti, a) ražošanai jābūt ilgtspējīgai un 
b) tirdzniecībā jābūt otrās paaudzes biodegvielai. Kopš 2007. gada marta ir aizvien skaidrāk 
redzams, ka šie nosacījumi nebūs izpildīti. Tāpēc jāatsakās no mērķa par 10 %.
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Grozījums Nr. 30
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums
3. pants  3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra dalībvalsts nodrošina, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē
2020. gadā ir vismaz 10% no galīgā 
enerģijas patēriņa transporta nozarē 
attiecīgajā dalībvalstī.

3. Katra dalībvalsts nodrošina, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē
2015. gadā ir vismaz 7,5 % un 2020. gadā 
— 10 % no galīgā enerģijas patēriņa 
transporta nozarē attiecīgajā dalībvalstī.
Sākot no 2015. gada, no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaru palielina, izmantojot otrās 
paaudzes biodegvielu, ūdeņradi vai 
elektroenerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem.

Or. es

Pamatojums

Ņemot vērā to, kas ir jāpaveic transporta nozarē, 2015. gadā ir jānosaka starpposma mērķis. 
Sākot no šā brīža, ir jāierobežo pirmās paaudzes biodegvielas izmantošana par labu citiem 
energoresursiem, kuru izmantošana ir mazāk kaitīga videi.

Grozījums Nr. 31
Jana Bobošíková

Direktīvas priekšlikums
3. pants  3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra dalībvalsts nodrošina, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē 
2020. gadā ir vismaz 10% no galīgā 
enerģijas patēriņa transporta nozarē
attiecīgajā dalībvalstī.

3. Katra dalībvalsts nodrošina, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē 
2020. gadā ir tas procentuālais īpatsvars
no galīgā enerģijas patēriņa transporta 
nozarē, kuru tā uzskata par sasniedzamu.



PE407.810v01-00 18/44 AM\727576LV.doc

LV

Or. cs

Pamatojums

Neraugoties uz Eiropadomes 2007. gada marta sanāksmē Briselē pieņemto lēmumu noteikt 
10% biodegvielas īpatsvara katras dalībvalsts transporta naftas un dīzeļdegvielas patēriņā 
līdz 2020. gadam, atbildība par šāda lēmuma pieņemšanu — ņemot vērā to, ka arvien 
samazinās pārtikas ražošanai pieejamās zemes platības — ir jāatstāj katras atsevišķās 
dalībvalsts ziņā

Grozījums Nr. 32
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
4. pants  1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts pieņem valsts rīcības 
plānu. Valstu rīcības plānos izklāsta 
dalībvalstu mērķus no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaram 2020. gadā transporta, 
elektroenerģijas, apkures un dzesēšanas 
jomā, kā arī atbilstošus pasākumus, kuri 
jāveic, lai sasniegtu minētos mērķus, 
tostarp valstu politikas, kurās jāparedz 
attīstīt pieejamos biomasas resursus un 
mobilizēt jaunus biomasas resursus 
dažādai lietošanai, kā arī pasākumus, kuri 
jāveic, lai izpildītu 12. līdz 17. pantā 
noteiktās prasības.

1. Katra dalībvalsts pieņem rīcības plānu
atjaunojamās enerģijas jomā.

Or. en

Pamatojums

Lai atšķirtu no citiem ar enerģētiku saistītiem rīcības plāniem, šie plāni, kas attiecas tikai uz 
atjaunojamo enerģiju, jānosauc šādi: Rīcības plāni atjaunojamās enerģijas jomā, par ko 
Eiropas Parlaments jau vienojies saskaņā ar EP deputātes Britta Thomsen INI ziņojumu par 
Eiropas atjaunojamo enerģijas avotu ceļvedi (EP 2007. gada 25. septembra rezolūcija P6-
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TA(2007)0406).

Grozījums Nr. 33
Elspeth Attwooll, Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
4. pants  1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts pieņem valsts rīcības 
plānu.

Katra dalībvalsts pieņem valsts rīcības 
plānu, kas balstīts uz rīcības plānu 
enerģētikas jomā, kurš izstrādāts vietējā 
un reģionālajā līmenī un saskaņots ar 
teritoriālplānojumu un zemes lietošanas 
politiku. Gatavojot valsts rīcības plānu, 
dalībvalstis jau no paša sākuma aktīvi 
apspriežas ar reģionālajām un vietējām 
varas iestādēm un iesaista tās šajā darbā.

Valstu rīcības plānos izklāsta dalībvalstu 
mērķus no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas īpatsvaram 
2020. gadā transporta, elektroenerģijas, 
apkures un dzesēšanas jomā, kā arī 
atbilstošus pasākumus, kuri jāveic, lai 
sasniegtu minētos mērķus, tostarp valstu
politikas, kurās jāparedz attīstīt pieejamos 
biomasas resursus un mobilizēt jaunus 
biomasas resursus dažādai lietošanai, kā arī 
pasākumus, kuri jāveic, lai izpildītu 12. 
līdz 17. pantā noteiktās prasības.

Valstu rīcības plānos izklāsta dalībvalstu 
mērķus no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas īpatsvaram 
2020. gadā transporta, elektroenerģijas, 
apkures un dzesēšanas jomā, kā arī 
atbilstošus pasākumus, kuri jāveic, lai 
sasniegtu minētos mērķus, arī reģionālajā 
un vietējā līmenī, tostarp valsts un reģionu
politikas jomas, kurās jāparedz attīstīt 
pieejamos biomasas resursus un mobilizēt 
jaunus biomasas resursus dažādai 
lietošanai, kā arī pasākumus, kuri jāveic, 
lai izpildītu 12. līdz 17. pantā noteiktās 
prasības. Pēc tam ES sniedz reģionālajām 
un vietējām varas iestādēm precīzas 
vadlīnijas par to aktīvo lomu un 
kompetenci šo plānu īstenošanā, 
izmantojot praktiskus piemērus no 
atjaunīgās enerģijas izmantošanas 
paraugprakses.

Or. en
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Grozījums Nr. 34
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
4. pants  1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja vairākas dalībvalstis vēlas kopīgi 
īstenot savus mērķus, katra no tām savā 
valsts rīcības plānā par atjaunojamo 
enerģiju izklāsta sīkāk attiecīgos 
nolīgumus.

Or. en

Pamatojums

Papildus valsts atbalsta shēmai un lai starpposma un vispārējo 2020. gada atjaunojamās 
enerģijas mērķu sasniegšanu padarītu elastīgāku, dalībvalstis, ja tās vēlas, var brīvprātīgi 
sadarboties, izmantojot elastīguma nodrošināšanas papildu pasākumus, piemēram, transferta 
uzskaites sertifikātus vai kopīgos projektus, kā noteikts šīs direktīvas 9. panta c) punktā. 
Katrai dalībvalstij, kas pieņēmusi tādu lēmumu, savā attiecīgajā rīcības plānā šis kopīgais 
nolīgums ir sīki jāraksturo.

Grozījums Nr. 35
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
4. pants  1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Komisija, lai dalībvalstīm dotu 
pamatnostādnes, ne vēlāk kā līdz 
2009. gada 30. jūnijam nodrošina saistošu 
paraugu rīcības plāniem atjaunojamās 
enerģijas jomā, tajā iekļaujot vismaz 
šādas prasības:
(a) dalībvalstu statistikas atskaites dati par 
tās enerģijas īpatsvaru galīgajā 
energopatēriņā, kura iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem 
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2005. gadā un tajā pēdējā gadā, par kuru 
dati ir pieejami, galīgajā energopatēriņā 
ietverot:
- cieto kurināmo, mazutu, gāzi, 
atjaunojamos enerģijas avotus, 
elektroenerģiju un siltumu (atvasinātais 
siltums, komunālā apkure); siltumu un 
elektroenerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem un neatjaunojamiem 
enerģijas avotiem;
- nozares: ražošana, mājsaimniecības un 
pakalpojumi, kā arī transports;
- elektroenerģija (atskaitot elektroenerģiju 
siltuma ražošanai un ūdens sildīšanai), 
siltums (ieskaitot elektroenerģiju siltuma 
ražošanai un ūdens sildīšanai) un 
transporta nozare; visās nozarēs enerģija 
no atjaunojamiem un neatjaunojamiem 
avotiem;
(b) dalībvalstīm saistošais valsts 
vispārējais mērķis no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaram galīgajā energopatēriņā 
2020. gadā, kas noteikts I pielikuma 
A daļā;
(c) dalībvalstīm saistošie valsts minimālie 
starpposma mērķi, kas noteikti 
I pielikuma B daļā;
(d) dalībvalstīm saistošie valsts 2020. gada 
un starpposma mērķi no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaram elektroenerģijas, apkures un 
dzesēšanas, kā arī transporta jomā:
(i) saistošie mērķi no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaram elektroenerģijas jomā:
- valsts mērķis no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaram elektroenerģijas jomā 
2020. gadā, lai izpildītu I pielikuma 
A daļas prasības;
- valsts starpposma mērķi no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvaram elektroenerģijas 
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jomā, lai izpildītu I pielikuma B daļas 
prasības;
(ii) saistošie mērķi no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaram apkures un dzesēšanas jomā:
- valsts mērķis no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaram apkures un dzesēšanas jomā 
2020. gadā, lai izpildītu I pielikuma 
A daļas prasības;
- valsts starpposma mērķi no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvaram apkures un 
dzesēšanas jomā, lai izpildītu I pielikuma 
B daļas prasības;
(iii) saistošie mērķi no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaram transporta nozarē:
- valsts mērķis no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaram transporta nozarē 2020. gadā, 
lai izpildītu I pielikuma A daļas prasības;
- valsts starpposma mērķi no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvaram transporta nozarē, 
lai izpildītu I pielikuma B daļas prasības;
(e) pasākumi šo mērķu sasniegšanai:
(i) pārskata tabula par visiem 
pasākumiem no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas izmantošanas 
veicināšanai;
(ii) pasākumi no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas izmantošanas 
veicināšanai elektroenerģijas jomā:
- vispārēji pasākumi, tostarp nodokļu, 
finanšu, tiesību vai citās politikas jomās, 
kuri veicina no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas izmantošanu;
- īpaši pasākumi 12.–14. panta prasību 
izpildei;
(iii) pasākumi no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
izmantošanas veicināšanai apkures un 
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dzesēšanas jomā:
- vispārēji pasākumi, tostarp nodokļu, 
finanšu, tiesību vai citās politikas jomās, 
kuri veicina no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas izmantošanu;
- īpaši pasākumi 12. un 13. panta prasību 
izpildei;
(iv) pasākumi no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas izmantošanas 
veicināšanai transporta nozarē:
- vispārēji pasākumi, tostarp nodokļu, 
finanšu, tiesību vai citās politikas jomās, 
kuri veicina no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas izmantošanu;
- īpaši pasākumi 12. un 13. panta, kā arī 
15.–17. panta prasību izpildei;
(v) īpaši pasākumi no biomasas iegūtas
enerģijas izmantošanas veicināšanai:
- vispārēji pasākumi, tostarp nodokļu, 
finanšu, tiesību vai citās politikas jomās, 
kuri veicina no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas izmantošanu;
- īpaši pasākumi, lai izmantotu jaunus 
biomasas avotus, ņemot vērā šādus 
principus:
• mērķu sasniegšanai vajadzīgais 
biomasas daudzums;
• nosaka biomasas veidu un izcelsmi;
• jāsaskaņo biomasas 
pieejamība/potenciāls/ievešana ar mērķi;
• pasākumus izstrādā tā, lai palielinātu 
biomasas pieejamību, ņemot vērā citus 
biomasas izmantotājus (lauksaimniecība 
un ar mežsaimniecību saistītās nozares);
(f) novērtējumi:
(i) kopējais ieguvums no katras 
atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas, lai 
sasniegtu saistošos 2020. gada un 
starpposma mērķus no atjaunojamiem
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaram elektroenerģijas, apkures un 
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dzesēšanas, kā arī transporta jomā;
(ii) kopējais un galīgais energopatēriņš 
2020. gadā saskaņā ar līdzšinējo modeli 
un efektivitātes modeli;

(iii) stratēģiskais vides novērtējums, kurš 
noteikts Direktīvā 2001/42/EK un kurā ir 
iekļauti ekoloģiskie ieguvumi un ietekme, 
kāda ir no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas izmantošanai;

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienībai lielākās pūles atjaunojamās enerģijas jomā būs jāvelta tam, lai valstīs 
uzlabotu atjaunojamai enerģijai paredzēto ieguldījumu programmas. Tāpēc Komisija ne 
vēlāk kā līdz 2010. gada 31. martam dalībvalstīm dara pieejamu skaidru vienotu paraugu 
valstu rīcības plāniem atjaunojamās enerģijas jomā, lai atvieglotu valstu rīcības plānu 
sagatavošanu un pēc tam to analīzi.

Grozījums Nr. 36
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
4. pants  2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 
31. martam informē Komisiju par valsts
rīcības plānu.

2. Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 
31. martam informē Komisiju par rīcības 
plānu atjaunojamās enerģijas jomā.

Or. en

Pamatojums

Lai atšķirtu no citiem ar enerģētiku saistītiem rīcības plāniem, šie plāni, kas attiecas tikai uz 
atjaunojamo enerģiju, jānosauc šādi: rīcības plāni atjaunojamās enerģijas jomā, par ko 
Eiropas Parlaments jau vienojies saskaņā ar EP deputātes Britta Thomsen INI ziņojumu par 
Eiropas atjaunojamo enerģijas avotu ceļvedi (EP 2007. gada 25. septembra rezolūcija P6-
TA(2007)0406).
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Grozījums Nr. 37
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
4. pants  2a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Triju mēnešu laikā pēc tam, kad 
dalībvalsts saskaņā ar 2. punktu ir 
paziņojusi par rīcības plānu atjaunojamās 
enerģijas jomā, Komisija var noraidīt šo 
plānu vai kādu tā daļu tāpēc, ka plānā 
nav iekļauti visi 1.b punktā prasītie 
elementi vai tas neatbilst obligātajiem 
I pielikumā noteiktajiem mērķiem. rīcības 
plānu neuzskata par pieņemtu, kamēr 
Komisija nav akceptējusi grozījumus. 
Komisija sniedz pamatojumu par jebkuru 
noraidīšanas lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka dalībvalsts virzība tiek pienācīgi uzraudzīta un jebkura neatbilsme 
nekavējoties un efektīvi izlabota, ir jāpieņem stingrākas procedūras attiecībā uz iesniegtajiem 
rīcības plāniem atjaunojamās enerģijas jomā. Tiem pēc tam jābūt dalībvalstīm saistošiem.

Grozījums Nr. 38
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
12. pants  1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) mazākiem projektiem nosaka mazāk 
apgrūtinošas atļauju izsniegšanas 
procedūras; kā arī,

(f) mazākiem projektiem nosaka mazāk 
apgrūtinošas atļauju izsniegšanas 
procedūras, un decentralizētām 
atjaunojamās enerģijas iekārtām kā PV 
(saules fotoelementu) un saules 
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siltumenerģijas iekārtas, maza izmēra 
biomasas krāsnis un maza izmēra 
biogāzes mikrokoģenerācijas iekārtas 
apstiprinājumu aizstāj ar vienkāršu 
paziņojumu kompetentajai valsts iestādei;
kā arī

Or. en

Pamatojums

Vienkārša paziņošana, nevis apgrūtinoša atļauju izsniegšanas procedūra, paātrinās mazu un 
decentralizētu atjaunojamās enerģijas iekārtu izmantošanu.

Grozījums Nr. 39
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
12. pants  4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstu noteiktajos būvniecības 
noteikumos un kodeksos tās pieprasa visās 
jaunajās vai atjaunotajās ēkās izmantot 
obligātos no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas līmeņus. Jebkāds 
atbrīvojums no obligātajiem līmeņiem ir 
pārredzams, un tā pamatā ir kritēriji, kuri 
attiecas uz:

4. Dalībvalstu noteiktajos būvniecības 
noteikumos un kodeksos tās pieprasa visās 
jaunajās vai atjaunotajās ēkās izmantot 
obligātos no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas līmeņus.

(a) ēkām, kurās izmanto pasīvo, zema 
līmeņa enerģiju, vai to neizmanto vispār; 

(b) vietējiem ierobežojumiem attiecībā uz 
atjaunojamo enerģijas avotu pieejamību.

Or. en

Pamatojums

Obligāta atjaunojamās enerģijas iekārtu uzstādīšana visās jaunajās ēkās un vecāku ēku 
renovācijas laikā ir līdzeklis atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas veicināšanai.
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Grozījums Nr. 40
Markus Pieper

Direktīvas priekšlikums
12. pants  4. punkts  ievaddaļa un a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstu noteiktajos būvniecības 
noteikumos un kodeksos tās pieprasa visās 
jaunajās vai atjaunotajās ēkās izmantot 
obligātos no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas līmeņus. Jebkāds 
atbrīvojums no obligātajiem līmeņiem ir 
pārredzams, un tā pamatā ir kritēriji, kuri 
attiecas uz:

4. Dalībvalstu noteiktajos būvniecības 
noteikumos un kodeksos tās pieprasa visās 
jaunajās vai atjaunotajās ēkās izmantot 
obligātos no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas līmeņus. Jebkāds 
atbrīvojums no obligātajiem līmeņiem ir 
pārredzams, un tā pamatā ir kritēriji, kuri 
attiecas uz:

(a) ēkām, kurās izmanto pasīvo, zema 
līmeņa enerģiju, vai to neizmanto vispār; 
vai

(a) ēku energoefektivitāte, ko nosaka,
apvienojot izolācijas standartus un 
izmantoto apkures metodi, tostarp 
apvienoto siltuma un elektroenerģijas 
izstrādi.

Or. de

Pamatojums

In new building construction the use of renewable energies is feasible in many cases without 
great additional cost. But further technology options should be open to investors, as they 
often contribute to the aims of security of supply and climate protection even more cost-
effectively. With existing buildings, however, there are often high extra costs involved in the 
subsequent installation of equipment to use renewable energies and they vary considerably 
from case to case. Here financial support by government makes more sense than building 
regulations that would greatly increase the cost in the case of existing buildings and involve 
bureaucratic inspection procedures.
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Grozījums Nr. 41
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
12. pants  4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis no 2010. gada vispusīgi 
veicina energoefektīvākus administratīvo 
un privāto ēku risinājumus un vēlākais 
2015. gadā padara energoefektīvākus 
ēku risinājumus par obligātu prasību.
Dalībvalstis prasa, lai to ēkas un valsts, 
reģionālo un vietējo valsts iestāžu, un 
uzņēmumu ar valsts kapitāla daļu ēkas 
padara par paraugprojektu atjaunojamās 
enerģijas izmantošanā un tajās no 
2012. gada piemēro augstākus 
energoefektivitātes standartus.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ar to vietējām un reģionālām iestādēm saskaņo pamatnostādnes par 
ekspluatācija esošo ēku renovāciju, centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu 
renovāciju un jaunu sistēmu būvniecību, kā arī atjaunojamās enerģijas ražošanas un 
izmantošanas pakāpenisku ieviešanu.

Grozījums Nr. 42
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
12. pants  5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz būvniecības noteikumiem 
un kodeksiem dalībvalstis veicina apkurei 
un dzesēšanai izmantotās atjaunojamās 
enerģijas sistēmu un aprīkojuma 
izmantošanu, kas ievērojami samazina 

5. Attiecībā uz būvniecības noteikumiem 
un kodeksiem dalībvalstis veicina apkurei 
un dzesēšanai izmantotās atjaunojamās 
enerģijas sistēmu un aprīkojuma 
izmantošanu, galvenokārt pilsētas 
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enerģijas patēriņu. Dalībvalstis izmanto 
enerģijas marķējumus, ekomarķējumus vai 
citus atbilstošus sertifikātus, vai standartus, 
kas izstrādāti valsts vai Eiropas Savienības 
mērogā, ja tādi ir, lai rosinātu izmantot 
šādas sistēmas un aprīkojumu.

teritorijās, kur šīs sistēmas ir jo īpaši 
lietderīgas, kas ievērojami samazina 
enerģijas patēriņu. Dalībvalstis izmanto 
enerģijas marķējumus, ekomarķējumus vai 
citus atbilstošus sertifikātus, vai standartus, 
kas izstrādāti valsts vai Eiropas Savienības 
mērogā, ja tādi ir, lai rosinātu izmantot 
šādas sistēmas un aprīkojumu.

Or. en

Pamatojums

No ES reģionālās politikas viedokļa raugoties, attiecībā uz apkurei un dzesēšanai izmantotās 
atjaunojamās enerģijas sistēmu veicināšanu, ir svarīgi uzsvērt atjaunojamo enerģijas avotu 
veicināšanas nozīmīgumu pilsētu teritorijās.  

Grozījums Nr. 43
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
12. pants  5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz siltumsūkņiem dalībvalstis 
veicina tādu siltumsūkņu izmantošanu, 
kuri atbilst obligātajām ekomarķējuma 
prasībām, kas noteiktas Lēmumā 
2007/742/EK.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Siltumsūkņus, kuru darbībā izmanto gaisa temperatūras svārstības, neuzskata par 
atjaunojamās enerģijas avotiem. Tos uzskata par energoefektivitātes prasību saskaņā ar 
Direktīvu 2006/32/EK (enerģijas galapatēriņa efektivitāte un energoefektivitātes 
pakalpojumi).
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Grozījums Nr. 44
Markus Pieper

Direktīvas priekšlikums
13. pants  3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis izstrādā sertificēšanas 
shēmas maza izmēra biomasas katlu un 
krāšņu, saules fotoelektrisko un termālo 
sistēmu un siltumsūkņu uzstādītājiem.
Minēto shēmu pamatā ir IV pielikumā 
noteiktie kritēriji. Katra dalībvalsts atzīst 
sertifikāciju, par ko citas dalībvalstis 
vienojušās saskaņā ar minētajiem 
kritērijiem.

3. Dalībvalstis izstrādā sertificēšanas 
shēmas, ja vien tās jau nav iekļautas 
attiecīgajās valsts apmācības 
programmās, maza izmēra biomasas katlu 
un krāšņu, saules fotoelektrisko un termālo 
sistēmu un siltumsūkņu uzstādītājiem.
Minēto shēmu pamatā ir IV pielikumā 
noteiktie kritēriji. Katra dalībvalsts atzīst 
sertifikāciju, par ko citas dalībvalstis 
vienojušās saskaņā ar minētajiem 
kritērijiem.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā to, cik augsti vairumā dalībvalstu ir arodapmācības standarti, šai ierosinātajai 
sertificēšanas shēmai būs pārāk tālejošas sekas.

Grozījums Nr. 45
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
13. pants  3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis izstrādā sertificēšanas 
shēmas maza izmēra biomasas katlu un 
krāšņu, saules fotoelektrisko un termālo 
sistēmu un siltumsūkņu uzstādītājiem.
Minēto shēmu pamatā ir IV pielikumā 
noteiktie kritēriji. Katra dalībvalsts atzīst 
sertifikāciju, par ko citas dalībvalstis 
vienojušās saskaņā ar minētajiem 

3. Dalībvalstis izstrādā sertificēšanas 
shēmas maza izmēra biomasas katlu un 
krāšņu, saules fotoelektrisko un termālo 
sistēmu un ģeotermālo sistēmu
uzstādītājiem. Minēto shēmu pamatā ir 
IV pielikumā noteiktie kritēriji. Katra 
dalībvalsts atzīst sertifikāciju, par ko citas 
dalībvalstis vienojušās saskaņā ar 
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kritērijiem. minētajiem kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Direktīva par atjaunojamās enerģijas izmantošanu neattiecas uz siltumsūkņiem, kuros 
izmanto gaisa temperatūras svārstības. Turpretī tā attiecas uz ģeotermālās enerģijas 
siltumsūkņiem.

Grozījums Nr. 46
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums
13. pants  4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Dalībvalstis vienojas par dažu 
sadarbības virzienu izveidi, kur būtu 
iesaistītas reģionālās un vietējās varas 
iestādes, lai dotu tām iespēju pilnībā 
piedalīties informācijas, izpratnes 
veidošanas, vadlīniju un apmācības 
programmu sagatavošanā.

Or. es

Pamatojums

Reģionālajām un vietējām varas iestādēm ir liela nozīme izglītībā un apmācībā, un pilsoņi 
bieži vien lūdz tām uzlabot pieejamās informācijas kvalitāti.
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Grozījums Nr. 47
Markus Pieper

Direktīvas priekšlikums
14. pants  2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot elektrotīkla izturības un 
drošības uzturēšanu, dalībvalstis nodrošina, 
ka pārvades sistēmu operatori un sadales 
sistēmu operatori savā teritorijā garantē no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
elektroenerģijas pārvadi un sadali.
Attiecībā uz elektroenerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
dalībvalstis var arī paredzēt prioritāru 
pieeju elektrotīklam. Izvietojot 
elektroražošanas iekārtas, pārvades sistēmu 
operatori, ciktāl to ļauj valsts 
elektrosistēmas drošība, dod priekšroku 
tādām, kuras izmanto atjaunojamos 
enerģijas avotus.

2. Neskarot elektrotīkla izturības un 
drošības uzturēšanu, dalībvalstis nodrošina, 
ka pārvades sistēmu operatori un sadales 
sistēmu operatori savā teritorijā garantē no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
elektroenerģijas pārvadi un sadali.
Attiecībā uz elektroenerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
dalībvalstis var arī paredzēt prioritāru 
pieeju elektrotīklam. Izvietojot 
elektroražošanas iekārtas, pārvades sistēmu 
operatori, ciktāl to ļauj valsts 
elektrosistēmas drošība un ciktāl netiek 
ietekmēta siltuma un elektroenerģijas 
koģenerācijas staciju darbība, dod 
priekšroku tādām iekārtām, kurās izmanto 
atjaunojamos enerģijas avotus.

Or. de

Pamatojums

Atjaunojamo enerģijas avotu un siltuma un elektroenerģijas koģenerācijas principa 
veicināšanas un izmantošanas mērķis ir palielināt piegāžu drošību un cīnīties pret klimata 
pārmaiņām, un tās ir jāuzskata par vienlīdz nozīmīgiem instrumentiem šo mērķu sasniegšanā. 
Atsevišķos gadījumos ir jāizvērtē attiecīgo staciju ieguldījums piegāžu drošības palielināšanā 
un klimata aizsardzībā, vienlaikus ņemot vērā arī ekonomiskos aspektus. 

Grozījums Nr. 48
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
14. pants  8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8a. Eiropas Komisija un dalībvalstis 
izstrādā saskaņotu pieeju Ziemeļjūras un 
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Baltijas jūras piekrastes vēja un jūras 
enerģijas izmantošanas jomā. Šis plāns 
ietvers racionalizētas apstiprināšanas 
procedūras. Vajadzīgā tīkla infrastruktūra 
būs Eiropas komunikāciju tīklu 
iniciatīvas prioritārs projekts. 
Eiropas Komisija un dalībvalstis izstrādās 
saskaņotu pieeju elektroenerģijas 
ražošanas no vēja un saules 
siltumenerģijas iekārtu attīstībai 
Vidusjūras valstu reģionā gan ES, gan 
ārpuskopienas valstīs. Vajadzīgā tīkla 
infrastruktūra būs Eiropas komunikāciju 
tīklu iniciatīvas prioritārs projekts.

Or. en

Pamatojums

Ziemeļjūras un Baltijas jūras piekrastes vēja un jūras enerģijas ražošanas potenciāla attīstību 
un Vidusjūras reģiona saules siltumenerģijas un vēja enerģijas potenciāla attīstību atvieglos 
saskaņota pieeja, un tam jābūt Eiropas komunikāciju tīklu iniciatīvas prioritātei.

Grozījums Nr. 49
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
14. pants  8.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8b. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus 
centralizētās siltumapgādes 
infrastruktūras pilnveidošanai, ņemot 
vērā centralizētās siltumapgādes un 
dzesēšanas sistēmu apgādi no liela 
apjoma biomasas, saules enerģijas un 
ģeotermālās enerģijas pārveides iekārtām. 
Dalībvalstis savos rīcības plānos izvērtē 
vajadzību būvēt jaunu infrastruktūru, lai 
sekmētu tāda apjoma no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem centralizēti ražotas 
enerģijas pievadi apkurei un dzesēšanai, 
kas vajadzīgs, lai sasniegtu valsts 
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2020. gada mērķi.

Or. en

Pamatojums

Atjaunojamo enerģijas avotu plašāka izmantošana apkurei un dzesēšanai būs atkarīga no 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas infrastruktūras pieejamības. Valsts, reģionālām un 
vietējām iestādēm šajā ziņā ir ļoti svarīga nozīme.

Grozījums Nr. 50
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
15. pants  1. punkts - c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atbilstībai finanšu atbalstam par
biodegvielu un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā patēriņu.

(c) atbilstībai finanšu atbalstam par
biomasas, kas paredzēta enerģijas 
ražošanai, patēriņu.

Or. en

Pamatojums

Šis tiesību akts attiecas uz visu veidu enerģiju, kas ražota no biomasas, ne tikai uz to, kuru 
izmanto kā degvielu transporta nozarē. Šajā pantā noteikto ilgtspējības koeficientu nevar 
attiecināt vienīgi uz degvielu transporta nozarē, jo visai no biomasas ražoto degvielu, tostarp 
arī to, kuru izmanto siltuma un elektroenerģijas ražošanā, var būt konkrēta, tai raksturīga 
ietekme, kurai jāpievērš uzmanība.



AM\727576LV.doc 35/44 PE407.810v01-00

LV

Grozījums Nr. 51
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums
15. pants  2. punkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz biodegvielām un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kas ražots iekārtās, kuras 
atradās ekspluatācijā 2008. gada janvārī, šā 
panta pirmo daļu piemēro no 2013. gada 
1. aprīļa.

Attiecībā uz biodegvielām un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kas ražots iekārtās, kuras 
atradās ekspluatācijā 2009. gada jūnijā, šā 
panta pirmo daļu piemēro no 2015. gada 
1. janvāra.

Or. es

Pamatojums

Atbilstīgi pašreizējai redakcijai daudzi ES reģioni, kas ir veicinājuši biodegvielas ražošanu, 
ieviešot atbalsta shēmas, tiks izslēgti no šajā direktīvā paredzēto mērķi sasniegšanas 
pasākumiem. Lai operatoriem nodrošinātu juridisko noteiktību, ir jādod tiem pietiekams ilgs 
laiks  pielāgot ražošanas procesus šajā direktīvā paredzētajām stingrākajām emisijas 
prasībām.

Grozījums Nr. 52
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
15. pants  2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a No biomasas ražota transporta 
degviela, ko ņem vērā 1. punktā minētajos 
nolūkos, ir tikai tā degviela, kas ražota no 
izejvielām, kuras iegūtas no:
a) atkritumiem vai atliekām, tostarp 
biogāzes,
b) izejvielām, ko audzē neizmantojamā, 
noplicinātā vai mazauglīgā zemē, kuras 
tīrais oglekļa ieguvums attiecībā uz zemes 
izmantošanas emisijām vairāk par 10 
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gadiem; 

c) no tādām izejvielām ražota degviela, 
kas nerada tiešas vai netiešas zemes 
izmantojuma maiņas emisijas.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
15. pants  3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Biodegvielas un bioloģiskais šķidrais 
kurināmais, ko ņem vērā 1. punktā 
minētajos nolūkos, nav ražots no 
izejvielām, kuras iegūtas no zemes platības 
ar lielu bioloģisko daudzveidību, tas ir,
zeme, kurai bija piešķirts viens no turpmāk 
minētajiem statusiem 2008. gada janvārī
vai pēc tam, neatkarīgi no tā, vai zeme 
joprojām ir šādi klasificēta:

3. Biomasa, kas paredzēta enerģijas 
ražošanai, kuru neizmanto transporta 
degvielas ražošanai, ko ņem vērā 1. punktā 
minētajos nolūkos, nav ražota no 
izejvielām, kuras iegūtas no zemes platības 
ar lielu bioloģisko daudzveidību, ja nu 
vienīgi tā sastāv no likumīgi radītiem un 
reglamentētiem atkritumiem vai koksnes 
atlikumiem, kas rodas likumīgas 
uzglabāšanas pārvaldības prakses 
rezultātā. Tas attiecas arī uz zemi, kurai 
bija piešķirts viens no turpmāk minētajiem 
statusiem 1990. gadā vai pēc tam, 
neatkarīgi no tā, vai zeme joprojām ir šādi 
klasificēta:

(-a) augstas saglabāšanas vērtības zeme;
(a) mežs, ko nav traucējusi ievērojama 
cilvēku darbība, tas ir, mežs, kurā nav bijis 
ievērojamas cilvēku iejaukšanās vai pēdējā 
šāda iejaukšanā notikusi pirms pietiekami 
ilga laika, ļaujot atjaunoties dabīgajam 
sugu sastāvam un procesiem;

(a) mežs, ko nav traucējusi ievērojama 
cilvēku darbība, tas ir, mežs, kurā nav bijis 
ievērojamas cilvēku iejaukšanās vai pēdējā 
šāda iejaukšanā notikusi pirms pietiekami 
ilga laika, ļaujot atjaunoties dabīgajam 
sugu sastāvam un procesiem;

(b) platības, kas paredzētas dabas 
aizsardzībai, ja vien nav pierādījumu, ka 
minēto izejvielu ražošana netraucēja šādam 
mērķim;

(b) platības, kas paredzētas dabas 
aizsardzībai, ja vien nav pierādījumu, ka 
minēto izejvielu ražošana netraucēja šādam 
mērķim;

(c) pļavas ar lielu bioloģisko dažādību, tas 
ir, pļavas, kura ir bagāta ar dažādām augu 

(c) pļavas ar lielu bioloģisko dažādību, tas 
ir, pļavas, kurās ir saglabāts dabiskais 
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sugām, kuras nav mēslotas un 
noplicinātas.

sugu sastāvs, ekoloģiskās īpašības un 
procesi un kuras nav mēslotas,

Komisija nosaka kritērijus un ģeogrāfiskos 
apgabalus, lai noteiktu, uz kurām pļavām 
attiecas c) apakšpunkts. Šādu pasākumu, 
kas paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 
21. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Komisija nosaka kritērijus un ģeogrāfiskos 
apgabalus, lai noteiktu, uz kurām pļavām 
attiecas c) apakšpunkts. Šādu pasākumu, 
kas paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 
21. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
15. pants  4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Biodegvielas un bioloģisko šķidro
kurināmo, ko ņem vērā 1. punktā 
minētajos nolūkos, neražo no izejvielām, 
kuras iegūtas no zemes platības ar augstu 
oglekļa saturu, tas ir, no zemes, kurai bija 
piešķirts viens no turpmāk minētajiem 
statusiem 2008. gada janvārī un kura 
pašreiz vairs nav klasificēta kā:

4. Izejvielas, kuras izmanto, ražojot 
biodegvielu un šķidro biokurināmo, ko 
ņem vērā 1. punktā minētajos nolūkos,
iegūst no:

(a) mitrāji, tas ir, zemes platība, kuru 
nepārtraukti vai ievērojamu laikposmu 
gadā klāj ūdens vai kura ir piesātināta ar 
ūdeni, tostarp tīrs kūdrājs;

(a) mežiem, kurus apsaimnieko un 
izstrādā saskaņā ar MCPFE meža 
ilgtspējīgas apsaimniekošanas kritērijiem 
vai tamlīdzīgiem kritērijiem, kas noteikti 
citos reģionālās meža politikas veidošanas 
procesos un kas atbilst dalībvalstu tiesību 
aktiem mežu un vides jomā;

(b) pastāvīgas mežaudzes, tas ir, teritorija, 
kura aizņem vairāk nekā 1 hektāru un 
kurā koku augstums pārsniedz 5 metrus 
un lapotnes segums — 30%, vai kurā 
augošie koki var sasniegt šos rādītājus in 
situ.

(b) mitrājiem, tas ir, zemes platības, kuru 
nepārtraukti vai ievērojamu laikposmu 
gadā klāj ūdens vai kura ir piesātināta ar 
ūdeni, tostarp tīrs kūdrājs; kūdra, kas 
iegūta 1. punktā minētajos nolūkos,
nepārsniedz tās ikgadējo dabisko 
pieaugumu.

Nepiemēro šā punkta noteikumus, ja 
laikā, kad tika iegūti izejvielas, zemei bija 
piešķirts tāds pats statuss kā 2008. gada 
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janvārī.

Or. en

Pamatojums

Būtu lietderīgi ļaut izmantot kūdru kā atjaunojamo enerģijas avotu, bet ar nosacījumiem, kas 
nodrošinās tās izmantošanas noturību.

Grozījums Nr. 55
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
15. pants  4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Biodegvielas un bioloģisko šķidro 
kurināmo, ko ņem vērā 1. punktā 
minētajos nolūkos, neražo no izejvielām, 
kuras iegūtas no zemes platības ar augstu 
oglekļa saturu, tas ir, no zemes, kurai bija 
piešķirts viens no turpmāk minētajiem 
statusiem 2008. gada janvārī un kura 
pašreiz vairs nav klasificēta kā:

4. Biomasa, kas paredzēta enerģijas 
ražošanai, kuru neizmanto transporta 
degvielas ražošanai, ko ņem vērā 1. punktā 
minētajos nolūkos, neražo no izejvielām, 
kuras iegūtas no zemes platības ar augstu 
oglekļa saturu, tas ir, no zemes, kurai bija 
piešķirts viens no turpmāk minētajiem 
statusiem 1990. gadā un kura pašreiz vairs 
nav klasificēta kā:

(a) mitrāji, tas ir, zemes platība, kuru 
nepārtraukti vai ievērojamu laikposmu 
gadā klāj ūdens vai kura ir piesātināta ar 
ūdeni, tostarp tīrs kūdrājs;

(a) mitrāji;

(aa) kūdrāji,
(b) pastāvīgas mežaudzes, tas ir, teritorija, 
kura aizņem vairāk nekā 1 hektāru un kurā 
koku augstums pārsniedz 5 metrus un 
lapotnes segums — 30%, vai kurā augošie 
koki var sasniegt šos rādītājus in situ.

(b) pastāvīgas mežaudzes, tas ir, teritorija, 
kura aizņem vairāk nekā 0,5 hektārus un 
kurā koku augstums pārsniedz 5 metrus un 
lapotnes segums — 10%, vai kurā augošie 
koki var sasniegt šos rādītājus in situ.

Nepiemēro šā punkta noteikumus, ja 
laikā, kad tika iegūti izejvielas, zemei bija 
piešķirts tāds pats statuss kā 2008. gada 
janvārī.

(ba) savannas un krūmāji, t.i., teritorijas 
ar augstu oglekļa saturu, kurās ir gan 
meži, gan krūmāji, gan pļavas;

(bb) pastāvīgas zālaugu platības, t.i., 
ganības, kurās vismaz pēdējos 20 gadus 
audzēti zālaugi un ganīti mājlopi.
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Or. en

Grozījums Nr. 56
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
15. pants  4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Neatkarīgi no tā, vai izejvielas 
audzētas Kopienas teritorijā vai ārpus tās, 
no biomasas iegūtu enerģiju ņem vērā 
1. punktā minētajos nolūkos tikai tādā 
gadījumā, ja izejvielas, no kā tās ir 
ražotas, tika audzētas atbilstīgi šādiem 
kritērijiem: 
(a) tiek ievērotas pamatiedzīvotāju un 
vietējo kopienu pārstāvju tiesības uz zemi, 
kā tas paredzēts ANO deklarācijā par 
pamatiedzīvotāju tiesībām un citos 
atbilstīgos starptautiskos pamatprincipos, 
piemēram:
- zemes izmantošanas tiesības var pierādīt 
un tās juridiski nav apstrīdējušas vietējās 
kopienas, kurām ir pamatotas tiesības;
- zemes izmantošana enerģijai paredzētās 
biomasas audzēšanai nemazina citu 
lietotāju juridiskās tiesības, lietošanas 
tiesības vai tradicionālās tiesības bez viņu 
brīvas, iepriekšējas un informētas 
piekrišanas un 
(b) procedūras, kā apspriesties ar 
vietējiem iedzīvotājiem un interešu 
grupām vai informēt viņus, izmantojot 
viņu iestādes;
(c) veselības aizsardzībai, darbinieku 
drošībai, kā arī minimālajai algai veltīto 
valsts tiesību aktu ievērošana;
(d) Starptautiskās Darba organizācijas 
attiecīgo konvenciju un ieteikumu 
ievērošana; 
(e) līgumi ar sīksaimniecību īpašniekiem, 



PE407.810v01-00 40/44 AM\727576LV.doc

LV

kas ir pieņemami, pārredzami un tiek 
ievēroti;  konkrēti:
- savlaicīgi tiek veikti atbilstīgi vienošanai 
paredzētie maksājumi un visas izmaksas, 
nodevas un atskaitījumi tiek nepārprotami 
izskaidroti un par tiem ir panākta 
iepriekšēja vienošanās;
- ir nepārprotami izskaidrots, kā tiek 
noteiktas cenas sākotnējām izmaksām, 
pakalpojumiem  un produkcijai;

- parādu atmaksas shēmas ir pilnībā 
pārskatāmas un tām ir noteikta 
pieņemama procentu likme.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
15. pants  6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis 1. punktā minētajos 
nolūkos neatsakās ņemt vērā biodegvielu 
un bioloģisko šķidro kurināmo, kas iegūts 
saskaņā ar šo pantu, ņemot vērā citus 
pamatojumus par ilgtspējību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 58
Jana Bobošíková

Direktīvas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants (jauns)
Ilgtspējības kritērijs, ņemot vērā 
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nodrošinātību ar pārtiku 
Biodegvielas un bioloģisko šķidro 
kurināmo nedrīkst audzēt kā prioritāru 
kultūru zemē, kas paredzēta pārtikas 
audzēšanai.

Or. cs

Pamatojums

Šīs direktīvas ietekme jāvērtē, ņemot vērā ANO un Pasaules Bankas veiktos pētījumus (kas 
liecina, ka galvenais pārtikas sadārdzināšanās iemesls ir biodegvielas augstās ražošanas 
izmaksas) un Eiropas Vides aģentūras zinātniskās komitejas paustos iebildumus pret Komisijas 
plānu (kura mērķis ir nodrošināt, ka līdz 2020. gadam biodegvielas īpatsvars kopējā degvielas 
daudzumā ir 10%). 

Grozījums Nr. 59
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
17. pants  1. punkts a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecībā uz biodegvielām, ja 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu 
standartvērtība biodegvielas ražošanas 
metodei ir noteikta VII pielikuma A daļā, 
izmanto minēto standartvērtību;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 60
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums
19. pants  1. punkts  ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) valsts atbalsts šiem enerģijas veidiem, 
kurā var ietilpt struktūrfondu 
izmantošana enerģētikas tehnoloģiju 
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pētniecībai un izstrādei atbilstīgi Eiropas 
enerģētikas tehnoloģiju stratēģiskajam 
plānam. 

Or. es

Pamatojums

Kopienas instrumentu, piemēram, struktūrfondu, izmantošanai ir jāstiprina pētniecības, 
attīstības un jauninājumu jauda šajās jomās.

Grozījums Nr. 61
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
19. pants  1. punkts  ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) atjaunojamās enerģijas ražošanā 
veikto ieguldījumu paredzamā ietekme uz 
reģionālās attīstības mērķiem. 

Or.

Grozījums Nr. 62
Jana Bobošíková

Direktīvas priekšlikums
20. pants  1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija uzrauga Kopienā patērēto
biodegvielu un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
izcelsmi, un to ražošanas ietekmi uz zemes 
izmantošanu Kopienā un galvenajās 
piegādes trešās valstīs. Monitoringa pamatā 
ir dalībvalstu un attiecīgo trešo valstu, 
starpvaldību organizāciju saskaņā ar 
19. panta 1. punktu iesniegtie ziņojumi, 
zinātniskie pētījumi un visa attiecīgā 

1. Komisija uzrauga Kopienā patērēto 
biodegvielu un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
izcelsmi, un to ražošanas ietekmi uz zemes 
izmantošanu Kopienā un galvenajās 
piegādes trešās valstīs. Monitoringa pamatā 
ir dalībvalstu un attiecīgo trešo valstu, 
starpvaldību organizāciju saskaņā ar 
19. panta 1. punktu iesniegtie ziņojumi, 
zinātniskie pētījumi un visa attiecīgā 
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papildu informācija. Komisija arī uzrauga 
preces cenas izmaiņas, kas saistītas ar 
enerģijai paredzētās biomasas 
izmantošanu, kā arī visas ar to saistītās 
pozitīvās un negatīvās ietekmes uz pārtikas 
drošību.

papildu informācija. Komisija arī uzrauga 
preces cenas izmaiņas, kas saistītas ar 
enerģijai paredzētās biomasas 
izmantošanu, kā arī visas ar to saistītās 
pozitīvās un negatīvās ietekmes uz pārtikas 
drošību tajās trešās valstīs, kas ir galvenie 
piegādātāji. Tajā pat laikā tā ņem vērā 
ANO un Pasaules Bankas ziņojumus.

Or. cs

Pamatojums

Jaunākie ANO un Pasaules Bankas pētījumi liecina, ka galvenais pārtikas sadārdzināšanās 
iemesls ir biodegvielas augstās ražošanas izmaksas. Komisijai šie pētījumi jāņem vērā.

Grozījums Nr. 63
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
20. pants  5. punkts  da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) ietekme, kādu dalībvalstu un 
reģionālie ieguldījumi atjaunīgās 
enerģijas ražošanā atstāj uz reģionālo 
attīstību un nodarbinātību.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
I Pielikums  B. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 3. panta 2. punktā minētā 
indikatīvajai līknei ir jāatspoguļo šāds no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtās 

Direktīvas 3. panta 2. punktā minētajos 
obligātajos starpposma mērķos ir 
jāatspoguļo šāds no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtās enerģijas 
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enerģijas procentuālais daudzums: procentuālais daudzums:

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka vispārējie 2020. gadam noteiktie ES un dalībvalstu mērķi tiek sasniegti, ir 
jāpieņem arī obligātie starpposma mērķi. Direktīvas I pielikuma B daļā paredzētās līknes 
sākuma dati ir pārāk zemi, un nozīmīgākais atjaunojamās enerģijas avotu ieviešanas apjoms 
ir atstāts uz pēdējiem gadiem pirms 2020. gada. Ja nebūs izpildīts šis ierobežojums, 
dalībvalstīm būs ļoti grūti sasniegt savus 2020. gada mērķus. Šajā nolūkā tas jāuzskata par 
absolūti nepieciešamu minimumu.

Grozījums Nr. 65
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Direktīvas priekšlikums
VII C Pielikums  C. punkts  16. punkts  2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biodegviela un citi bioloģiskie šķidrie 
kurināmie — izņemot kultūraugu atliekas, 
tostarp salmus, izspaidas, sēnalas, vālītes 
un riekstu čaumalas, šā aprēķina 
vajadzībām ņem vērā visus 
blakusproduktus (tostarp arī 
elektroenerģiju), kam nepiemēro 
14. punktu. Šā aprēķina vajadzībām 
pieņem, ka negatīvas siltumietilpības 
blakusproduktu siltumietilpība ir vienādas 
ar nulli.

Biodegviela un citi bioloģiskie šķidrie 
kurināmie — izņemot kultūraugu atliekas, 
tostarp salmus, izspaidas, sēnalas, vālītes 
un riekstu čaumalas, šā aprēķina 
vajadzībām ņem vērā visus 
blakusproduktus (tostarp arī 
elektroenerģiju), kam nepiemēro 
14. punktu. Šā aprēķina vajadzībām 
pieņem, ka negatīvas siltumietilpības 
blakusproduktu siltumietilpība ir vienādas 
ar nulli.

Or. es

Pamatojums

Dažus izstrādājumus, piemēram, salmus, drīzāk ir jāuzskata par subproduktiem, nevis 
atliekām. Daudzās dalībvalstīs salmus izmanto lopbarībā, tātad jāļauj tie būtu jāiekļauj, 
aprēķinot siltumnīcefekta gāzu emisiju saldo.
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