
AM\727647LV.doc PE407.817v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

2008/0016(COD)

12.6.2008

GROZĪJUMI Nr.
69 - 304

Atzinuma projekts
Anders Wijkman
(PE406.140v01-00)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atjaunojamo 
enerģijas avotu izmantošanas veicināšanu

Direktīvas priekšlikums
(COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))



PE407.817v01-00 2/156 AM\727647LV.doc

LV

AM_Com_LegOpinion



AM\727647LV.doc 3/156 PE407.817v01-00

LV

Grozījums Nr. 69
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu 
un 95. pantu, 

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu 
un 95. pantu saistībā ar 12. panta 
6. punktu un 15., 16. un 17. pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 70
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Kā norādīts Komisijas darba 
dokumentā SEC(2008)57, atbalsta shēmas 
var neattiecināt uz dalībvalstu centieniem 
atbalstīt vides aizsardzības pasākumus. Tā 
kā enerģētika un klimats ir cieši saistītas 
jomas, vajadzētu stimulēt dalībvalstis 
ieguldīt līdzekļus videi nekaitīgos 
enerģijas ražošanas veidos, kas vēl vairāk 
nepalielinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju. Īstenojot šos centienus un 
nodrošinot dalībvalstu vispārējo mērķu 
sasniegšanu, dalībvalstīm ir jāveic 
pasākumi, lai nepiemērotu nelabvēlīgākus 
noteikumus tiem enerģijas avotiem, kuri 
nepalielina siltumnīcefekta gāzu emisiju.

Or. sv

Pamatojums

Kā norādīts Komisijas darba dokumentā par atbalstu elektrībai no atjaunojamiem enerģijas 
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avotiem SEC (2008)57, klimata politikas risinājumu meklēšanā liela nozīme ir finanšu 
stimuliem. Tā kā enerģētika un klimats ir cieši saistītas jomas, vajadzētu stimulēt dalībvalstis  
ieguldīt līdzekļus tādos enerģijas ražošanas veidos, kas nepalielina siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, lai tādējādi varētu sasniegt Kioto protokola mērķus un samazināt šo emisiju.  No 
klimata aizsardzības aspekta ir lielā mērā neizdevīgi īstenot dalībvalstu atbalsta shēmas, kas 
piemēro nelabvēlīgākus noteikumus tiem enerģijas avotiem, kuri nepalielina siltumnīcefekta 
gāzu emisiju. Kaitīgi valsts atbalsta veidi var kavēt ilgtspējīgas sistēmas izveidi, diskriminējot 
risinājumus, kas ir īpaši labvēlīgi oglekļa dioksīda samazināšanai.

.

Grozījums Nr. 71
Johannes Lebech

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Arvien plašāka biodegvielas 
izmantošana transporta nozarē ir viens no 
efektīvākajiem paņēmieniem, kā Kopienai 
samazināt atkarību no naftas importa —
jomas, kurā apgādes nodrošināšanas 
problēma arvien ir akūta, — un ietekmēt 
degvielas tirgu.

(2) Energoefektivitātes uzlabošana un 
arvien plašāka no biomasas un citiem 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošana transporta nozarē ir 
daži no efektīvākajiem paņēmieniem, kā 
Kopienai samazināt atkarību no naftas 
importa — jomas, kurā apgādes 
nodrošināšanas problēma arvien ir 
akūta, — un padarīt šo nozari ilgtspējīgu.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Matthias Groote

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Arvien plašāka biodegvielas
izmantošana transporta nozarē ir viens no 
efektīvākajiem paņēmieniem, kā Kopienai 
samazināt atkarību no naftas importa —
jomas, kurā apgādes nodrošināšanas 
problēma arvien ir akūta, — un ietekmēt 

(2) Arvien plašāka atjaunojamās enerģijas
izmantošana transporta nozarē ir viens no 
efektīvākajiem paņēmieniem, kā Kopienai 
samazināt atkarību no naftas importa 
transporta nozarē — kurā apgādes 
nodrošināšanas problēma arvien ir 
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degvielas tirgu. akūta, — un ietekmēt degvielas tirgu.

Or. de

Pamatojums

Problēmas saistībā ar transporta nozares atkarību no naftas importa nevar atrisināt tikai ar 
biodegvielas izmantošanu. Ūdeņraža vai no atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
elektrības izmantošanā ir arī jāīsteno mērķis — transporta nozarē līdz 2020. gadam panākt 
10% atjaunojamās enerģijas īpatsvaru. Lai to precizētu, tekstā ir jāparedz norāde uz 
atjaunojamās enerģijas mērķi transporta nozarē.

Grozījums Nr. 73
Johannes Lebech

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Atjaunojamās enerģijas plānā norādīts, 
ka 20% atjaunojamo enerģijas avotu 
ģenerētas enerģijas īpatsvars kopējā 
energopatēriņā un 10% atjaunojamo 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē ir 
pienācīgi un sasniedzami mērķi un ka 
regulējumam, kurā iestrādāti obligātie 
mērķi, jābūt tādam, lai uzņēmējiem 
nodrošinātu ilgtermiņa stabilitāti, kas tiem 
vajadzīga, lai pieņemtu racionālus 
lēmumus par investīcijām atjaunojamo 
enerģijas avotu nozarē. 

(4) Atjaunojamās enerģijas plānā norādīts, 
ka 20% atjaunojamo enerģijas avotu 
ģenerētas enerģijas īpatsvars kopējā 
energopatēriņā un 10% atjaunojamo 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē ir 
pienācīgi un sasniedzami mērķi un ka 
regulējumam, kurā iestrādāti obligātie 
mērķi, jābūt tādam, lai uzņēmējiem 
nodrošinātu ilgtermiņa stabilitāti, kas tiem 
vajadzīga, lai pieņemtu racionālus 
lēmumus par investīcijām atjaunojamo 
enerģijas avotu nozarē. Argumenti 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu ģenerētas 
enerģijas īpatsvara atbalstam kļuvuši 
spēcīgāki, turpretim mērķis par 10% 
atjaunojamo enerģijas avotu ģenerētas 
enerģijas īpatsvaru transporta nozarē ir 
stingri jāuzrauga un regulāri jāpārskata.

Or. en
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Grozījums Nr. 74
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Atjaunojamās enerģijas plānā norādīts, 
ka 20% atjaunojamo enerģijas avotu 
ģenerētas enerģijas īpatsvars kopējā 
energopatēriņā un 10% atjaunojamo 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē ir 
pienācīgi un sasniedzami mērķi un ka
regulējumam, kurā iestrādāti obligātie 
mērķi, jābūt tādam, lai uzņēmējiem 
nodrošinātu ilgtermiņa stabilitāti, kas tiem 
vajadzīga, lai pieņemtu racionālus 
lēmumus par investīcijām atjaunojamo 
enerģijas avotu nozarē.

(4) Atjaunojamās enerģijas plānā norādīts, 
ka 20% atjaunojamo enerģijas avotu 
ģenerētas enerģijas īpatsvars kopējā 
energopatēriņā un 10% atjaunojamo 
enerģijas avotu īpatsvars transporta nozarē 
varētu būt sasniedzami mērķi, ja tiks 
izstrādāti jauninājumi un izdarīti 
tehnoloģiski atklājumi, atrisinātas 
problēmas saistībā ar ilgtspējību un 
noteikti realizējami termiņi. 
Iespējamajiem obligātajiem mērķiem jābūt 
tādiem, lai uzņēmējiem nodrošinātu 
ilgtermiņa stabilitāti, kas tiem vajadzīga, 
lai pieņemtu racionālus lēmumus par 
investīcijām atjaunojamo enerģijas avotu 
nozarē

Or. en

Pamatojums

Ir steidzami jāpalielina atjaunojamo enerģijas avotu ģenerētas enerģijas īpatsvars kopējā 
energopatēriņā, tomēr nevar pārsteidzīgi noteikt obligātus mērķus, kurus nevar ilgtspējīgi 
sasniegt paredzētajā termiņā.

Grozījums Nr. 75
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Atjaunojamās enerģijas plānā norādīts, 
ka 20% atjaunojamo enerģijas avotu 
ģenerētas enerģijas īpatsvars kopējā 
energopatēriņā un 10% atjaunojamo 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē ir

(4) Atjaunojamās enerģijas plānā norādīts, 
ka vismaz 20% atjaunojamo enerģijas 
avotu ģenerētas enerģijas īpatsvars kopējā 
energopatēriņā ir sasniedzams mērķis un 
ka regulējumam, kurā iestrādāti obligātie 
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pienācīgi un sasniedzami mērķi un ka 
regulējumam, kurā iestrādāti obligātie 
mērķi, jābūt tādam, lai uzņēmējiem 
nodrošinātu ilgtermiņa stabilitāti, kas tiem 
vajadzīga, lai pieņemtu racionālus 
lēmumus par investīcijām atjaunojamo 
enerģijas avotu nozarē. 

mērķi, jābūt tādam, lai uzņēmējiem 
nodrošinātu ilgtermiņa stabilitāti, kas tiem 
vajadzīga, lai attīstītu ekonomiku, kuras 
pamatā ir atjaunojami enerģijas avoti.

Or. en

Pamatojums

Padome un dalībvalstis ir izvērtējušas Komisijas Atjaunojamās enerģijas plānu. Komisijai, 
izstrādājot šo apsvērumu, šis fakts ir jāņem vērā. Ar šo grozījumu tas tiek precizēts.

Grozījums Nr. 76
Roberto Musacchio

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Atjaunojamās enerģijas plānā norādīts, 
ka 20% atjaunojamo enerģijas avotu 
ģenerētas enerģijas īpatsvars kopējā 
energopatēriņā un 10% atjaunojamo 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē ir 
pienācīgi un sasniedzami mērķi un ka
regulējumam, kurā iestrādāti obligātie 
mērķi, jābūt tādam, lai uzņēmējiem 
nodrošinātu ilgtermiņa stabilitāti, kas tiem 
vajadzīga, lai pieņemtu racionālus 
lēmumus par investīcijām atjaunojamo 
enerģijas avotu nozarē. 

Atjaunojamās enerģijas plānā norādīts, ka 
regulējumā, kurā iestrādāti obligātie 
mērķi, 20% atjaunojamo enerģijas avotu 
ģenerētas enerģijas īpatsvaram kopējā 
energopatēriņā jābūt tādam, lai 
uzņēmējiem nodrošinātu ilgtermiņa 
stabilitāti, kas tiem vajadzīga, lai pieņemtu 
racionālus lēmumus par investīcijām 
atjaunojamo enerģijas avotu nozarē.

Or. it

Pamatojums

20% atjaunojamo enerģijas avotu mērķis kopā ar efektīvu energotaupīšanas politiku visās 
nozarēs ir pienācīgs un sasniedzams mērķis, savukārt obligātais 10% mērķis transporta 
nozarē ir stingri apšaubāms, jo īpaši, ja tas attiecas tikai uz biodegvielu.
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Grozījums Nr. 77
Johannes Lebech

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Dalībvalstīm jo īpaši vajadzētu 
dažādot atjaunojamās enerģijas bilanci 
transporta nozarē.  Tādējādi 20% no 
vispārējā 10% mērķa par atjaunojamo 
enerģiju transporta nozarē vajadzētu 
panākt ar enerģiju, kas iegūta no citiem 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, nevis 
biomasas. 

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski uzsvērt un veicināt to, ka 10% mērķi transporta nozarē var panākt ar visiem 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, ne tikai biomasu. 

Grozījums Nr. 78
Johannes Lebech

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropadome 2007. gada marta 
sanāksmē Briselē atkārtoti apstiprināja 
Kopienas saistības pēc 2010. gada ieviest 
energoieguvi no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem visā Kopienā. Eiropadome 
apstiprināja gan obligāto mērķi, saskaņā ar 
kuru līdz 2020. gadam jāpanāk 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvars 
kopējā Kopienas energopatēriņā, gan arī 
obligāto mērķi, saskaņā ar kuru līdz 
2020. gadam visām dalībvalstīm jāpanāk 
vismaz 10% biodegvielas īpatsvars 
transporta benzīna un dīzeļdegvielas 
patēriņā; minētie mērķi jāsasniedz, 

(5) Eiropadome 2007. gada marta 
sanāksmē Briselē atkārtoti apstiprināja 
Kopienas saistības pēc 2010. gada ieviest 
energoieguvi no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem visā Kopienā. Eiropadome 
apstiprināja gan obligāto mērķi, saskaņā ar 
kuru līdz 2020. gadam jāpanāk 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvars 
kopējā Kopienas energopatēriņā, gan arī 
obligāto mērķi, saskaņā ar kuru līdz 
2020. gadam visām dalībvalstīm jāpanāk 
vismaz 10% biodegvielas īpatsvars 
transporta benzīna un dīzeļdegvielas 
patēriņā; minētie mērķi jāsasniedz, 
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izmantojot rentablus paņēmienus. 
Eiropadome paziņoja, ka biodegvielai 
noteiktais mērķis ir saistošs ar nosacījumu, 
ka tās ražošana ir ilgtspējīga, ka otrās 
paaudzes biodegvielas kļūst komerciāli 
pieejamas un ka tiek izdarīti grozījumi 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 13. oktobra 
Direktīvā 98/70/EK, kas attiecas uz 
benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko 
groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK, lai 
atļautu piemērotu maisījuma līmeni. 

izmantojot rentablus paņēmienus. 
Eiropadome paziņoja, ka biodegvielai 
noteiktais mērķis ir saistošs ar nosacījumu, 
ka tās ražošana ir ilgtspējīga, ka otrās 
paaudzes biodegvielas kļūst komerciāli 
pieejamas un ka tiek izdarīti grozījumi 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 13. oktobra 
Direktīvā 98/70/EK, kas attiecas uz 
benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko 
groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK, lai 
atļautu piemērotu maisījuma līmeni. Tā kā 
šķiet maz ticams, ka līdz 2020. gadam 
izdosies laist tirgū un būtiski palielināt tā 
saucamos otrās paaudzes biodegvielas 
veidus, neapšaubāmi pastāv risks, ka
pirmās paaudzes biodegvielas veidi 
pilnībā pārņems tirgu, un tas ir notikumu 
pavērsiens, kam var būt nevēlamas sekas 
attiecībā uz nodrošinātību ar pārtiku, 
bioloģisko daudzveidību, mežu izciršanu 
u. c. Tādēļ ir jānosaka stingri ilgtspējības 
kritēriji un jāuzsver, ka ievērojama daļa 
no 10% mērķa transporta nozarē ir 
jāpanāk ar citiem atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, nevis biomasu.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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, 

svītrots
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kad otrās paaudzes biodegviela būs 
pieejama tirdzniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Riitta Myller

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.

(6) Saistošie mērķi galvenokārt ir paredzēti 
tādēļ, lai radītu skaidrību investoriem. 
Tomēr saistošais mērķis par 
10% atjaunojamo enerģijas avotu 
īpatsvaru transporta nozarē ir 
nepārtraukti jāizvērtē pēc zinātniski 
pārbaudāmiem un ekoloģiski, sociāli un 
ekonomiski ilgtspējīgiem kritērijiem.

Or. fi

Grozījums Nr. 81
Eija-Riitta Korhola

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, 

(6) Saistošie mērķi galvenokārt ir paredzēti 
tādēļ, lai radītu skaidrību investoriem. 
Taču, ņemot vērā, cik maz pašlaik ir 
zināms par atjaunojamiem enerģijas 
avotiem un biodegvielas ražošanu, ir 
vajadzīga piesardzīgāka pieeja, nekā līdz 
šim paredzēts. Tāpēc vēlreiz jāapsver 
saistošie 20% un 10% mērķi.



AM\727647LV.doc 11/156 PE407.817v01-00

LV

kad otrās paaudzes biodegviela būs 
pieejama tirdzniecībā.

Or. en

Pamatojums

Pamatojas uz referenta grozījumu Nr. 4. Ir steidzami jāpalielina atjaunojamo enerģijas avotu 
ģenerētas enerģijas īpatsvars kopējā energopatēriņā, tomēr nevar pārsteidzīgi noteikt 
obligātus mērķus, kurus nevar ilgtspējīgi sasniegt paredzētajā termiņā.

Grozījums Nr. 82
Johannes Lebech

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. 

(6) Saistošie mērķi galvenokārt ir paredzēti 
tādēļ, lai radītu skaidrību investoriem un 
veicinātu to tehnoloģiju attīstību, kuras 
ģenerē enerģiju no visiem atjaunojamo 
enerģijas avotu veidiem. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Matthias Groote

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropas Parlaments rezolūcijā par (7) Eiropas Parlaments rezolūcijā par 
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Eiropas Atjaunojamās enerģijas plānu 
aicināja Komisiju līdz 2007. gada beigām 
iesniegt priekšlikumu tiesiskajam 
regulējumam atjaunojamo enerģijas avotu 
jomā, atsaucoties uz to, cik nozīmīgi ir 
Kopienas un dalībvalstu mērogā noteikt 
mērķus atjaunojamo enerģijas avotu 
īpatsvara sasniegšanai.

Eiropas Atjaunojamās enerģijas plānu 
aicināja Komisiju līdz 2007. gada beigām 
iesniegt priekšlikumu tiesiskajam 
regulējumam atjaunojamo enerģijas avotu 
jomā, atsaucoties uz to, cik nozīmīgi ir 
noteikt saistošus mērķus atjaunojamo 
enerģijas avotu īpatsvara sasniegšanai 
elektrības, transporta, apkures un 
dzesēšanas nozarē, kā arī saistošus 
mērķus Kopienas un dalībvalstu mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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, ir lietderīgi 
noteikt obligātos mērķus — minimālo 
pagaidu patēriņu un 20% atjaunojamo 
enerģijas avotu kopējo īpatsvara 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).
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Grozījums Nr. 85
Riitta Myller

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, 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. Ir regulāri jāpārskata mērķi un 
vispārējās politiskās pamatnostādnes, jo 
īpaši siltumnīcefekta gāzu emisijas 
aprēķināšanas metode.

Or. fi

Grozījums Nr. 86
Dorette Corbey

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, 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, pie tam 30% no iepriekšminētā 
10% mērķa ir jāpanāk, izmantojot 
elektrību, ūdeņradi vai enerģiju, kas 
iegūta no lignocelulozes biomasas vai 
aļģēm.

Or. en
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Pamatojums

Mērķi par atjaunojamo enerģiju 10% apmērā no patēriņa transporta nozarē var sasniegt, 
izmantojot tādus enerģijas avotus kā biomasa, elektrība vai ūdeņradis. Ideālā tirgū 
tehnoloģijas izvēli var atstāt tirgus dalībnieku ziņā. Tomēr tirgū parasti izvēlas tās iespējas, 
kuras nes visdrīzāko peļņu no ieguldījumiem. Lai veicinātu daudzsološus risinājumus, 
piemēram, elektrību un ūdeņradi, ir nepieciešami apakšmērķi. Turklāt par mērķi rodas 
vispārējas bažas, un, piemēram, Eiropas Vides aģentūra jaunākajā ziņojumā ieteica tā 
saucamo pirmās paaudzes biodegvielu patēriņa īpatsvaru saglabāt līdz 10%.

Grozījums Nr. 87
Roberto Musacchio

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, ir lietderīgi 
noteikt obligātos mērķus — 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvara no 
kopējā energopatēriņa — un apsvērt 8%
noteikšanu atjaunojamo enerģijas avotu 
īpatsvaram no patēriņa transporta nozarē 
2020. gadā Eiropas Savienībā, ko īstenotu, 
pamatojoties uz saistošiem gada mērķiem.

Or. it

Pamatojums

Lai stingrais mērķis transporta nozarē būtu vieglāk sasniedzams un ticamāks, to vajadzētu 
īstenot ikgadējos pārbaudāmos posmos ar dažādu pieaugumu.

Grozījums Nr. 88
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā Komisijas, Padomes un (8) Ņemot vērā Komisijas, Padomes un 
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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.

Eiropas Parlamenta nostāju, ir lietderīgi 
noteikt indikatīvos mērķus — 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvara no 
kopējā energopatēriņa un 10% atjaunojamo 
enerģijas avotu īpatsvara no patēriņa 
transporta nozarē 2020. gadā Eiropas 
Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Ir steidzami jāpalielina atjaunojamo enerģijas avotu ģenerētas enerģijas īpatsvars kopējā 
energopatēriņā, tomēr nevar pārsteidzīgi noteikt obligātus mērķus, kurus nevar ilgtspējīgi 
sasniegt paredzētajā termiņā.

Grozījums Nr. 89
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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) Tomēr atjaunojamās enerģijas mērķi 
ir sasniedzami, 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. 90
Roberto Musacchio

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 

(10) Turpretim 8% 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. 
Neatkarīgi no tā, ka transporta degvielas 
tirdzniecība noris sekmīgi, dalībvalstīm, 
kurās ir ierobežota attiecīgo resursu 
pieejamība, vajadzētu koncentrēt 
ieguldījumus energotaupīšanā un citos 
atjaunojamos enerģijas avotos, nevis 
vienkārši iegādāties citās valstīs no 
atjaunojamiem 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, 
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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.

kombinējot iekšzemes ražošanu un 
importu, nosakot 80% īpatsvaru valsts 
un/vai Kopienas produkcijai. Šajā nolūkā 
Komisijai jāuzrauga Kopienas tirgus 
apgāde ar biodegvielu un 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. it

Pamatojums

Biodegvielas importēšanu no trešām valstīm laikā, kad pastāv nopietnas bažas par pārtikas 
trūkumu, nevar izmantot par galveno veidu, kā sasniegt emisijas samazināšanas mērķi. Tādēļ 
dalībvalstīm ir jāimportē mazāks biodegvielas apjoms un jākoncentrējas uz pētījumiem un 
ieguldījumiem jauno tehnoloģiju jomā ES teritorijā.

Grozījums Nr. 91
Riitta Myller

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 

(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 mērķus par transporta 
nozarē izmantotajiem atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, izmantojot tikai 
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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 
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.

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 
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. fi

Grozījums Nr. 92
Gyula Hegyi

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 
pasākumi, lai panāktu līdzsvaru starp 
iekšzemes ražošanu un importu, ņemot 

(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 samazinātu biodegvielas 
importu, Kopienai būtu vēlams un 
tehniski iespējams sasniegt biodegvielai 
noteikto mērķi, izmantojot tikai iekšzemes 
ražošanu. Šajā nolūkā Komisijai jāuzrauga 
Kopienas tirgus apgāde ar biodegvielu un 
vajadzības gadījumā jāierosina attiecīgie 
pasākumi, lai panāktu līdzsvaru starp 
iekšzemes ražošanu un importu, ņemot 
vērā daudzpusējo un divpusējo 
tirdzniecības sarunu gaitu, kā arī vides, 
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vērā daudzpusējo un divpusējo 
tirdzniecības sarunu gaitu, kā arī vides, 
izmaksu, enerģētikas drošības un citus 
apsvērumus. 

izmaksu, enerģētikas drošības un citus 
apsvērumus.

Or. en

Pamatojums

Biodegvielai noteikto mērķi vajadzētu sasniegt, galvenokārt izmantojot ES lauksaimniecības 
pārpalikuma iespēju.

Grozījums Nr. 93
Matthias Groote

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 
pasākumi, lai panāktu līdzsvaru starp 
iekšzemes ražošanu un importu, ņemot 
vērā daudzpusējo un divpusējo 
tirdzniecības sarunu gaitu, kā arī vides, 

(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 transporta nozarē 
izmantotajiem atjaunojamiem enerģijas 
avotiem 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 
pasākumi, lai panāktu līdzsvaru starp 
iekšzemes ražošanu un importu, ņemot 
vērā daudzpusējo un divpusējo 
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izmaksu, enerģētikas drošības un citus 
apsvērumus. 

tirdzniecības sarunu gaitu, kā arī vides, 
izmaksu, enerģētikas drošības, 
siltumnīcefekta gāzu ietaupījumu un citus 
apsvērumus.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Johannes Lebech

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Dalībvalstīm jo īpaši vajadzētu 
dažādot atjaunojamās enerģijas bilanci 
visās transporta nozarēs. Līdz 
2011. gadam Komisijai vajadzētu iesniegt 
Padomei un Eiropas Parlamentam 
priekšlikumus stratēģijai par atjaunojamo 
enerģijas avotu izmantošanas 
palielināšanu visās transporta nozarēs.

Or. en

Pamatojums

Līdz šim pasākumi ir lielā mērā koncentrējušies uz atjaunojamo enerģijas veidu izmantošanu 
autotransportā, tomēr ir būtiski veicināt atjaunojamo enerģijas veidu izmantošanu visās 
transporta nozarēs.  2011. gads ir noteikts par termiņu tāpēc, lai priekšlikumus varētu iekļaut 
nākamajā finanšu plānā.

Grozījums Nr. 95
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu kopējo mērķu 
sasniegšanu, dalībvalstīm ir jādarbojas 
saskaņā ar indikatīvu līkni, kas iezīmē 

(11) Lai nodrošinātu kopējo mērķu 
sasniegšanu, dalībvalstīm ir jādarbojas 
saskaņā ar indikatīvu līkni, kas iezīmē 
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mērķu sasniegšanas ceļu, turklāt tām ir 
jāsagatavo valsts rīcības plāns, tajā ietverot 
nozaru mērķus, vienlaikus ņemot vērā to, 
ka biomasu var izmantot dažādi un ka 
tādēļ ir būtiski mobilizēt jaunus biomasas 
resursus.

mērķu sasniegšanas ceļu, turklāt tām ir 
jāsagatavo valsts rīcības plāns, tajā ietverot 
nozaru mērķus. Tā kā enerģētika un 
klimats ir cieši saistītas jomas, vajadzētu 
paredzēt veicināšanas pasākumus 
dalībvalstīm, lai tās ieguldītu līdzekļus 
videi nekaitīgos enerģijas ražošanas 
veidos, kas neveidotu vēl vairāk 
siltumnīcefekta gāzu emisijas. Lai rakstu 
risinājumu klimata problēmai, ir būtiski 
uzsvērt, ka klimatam neitrāliem enerģijas 
avotiem nedrīkst piemērot nelabvēlīgākus 
nodokļu noteikumus par tiem, kurus 
piemēro citām ražošanas izejvielām.

Or. sv

Grozījums Nr. 96
Johannes Lebech

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu kopējo mērķu 
sasniegšanu, dalībvalstīm ir jādarbojas 
saskaņā ar indikatīvu līkni, kas iezīmē 
mērķu sasniegšanas ceļu, turklāt tām ir 
jāsagatavo valsts rīcības plāns, tajā ietverot 
nozaru mērķus, vienlaikus ņemot vērā to, 
ka biomasu var izmantot dažādi un ka 
tādēļ ir būtiski mobilizēt jaunus biomasas 
resursus. 

(11) Lai nodrošinātu kopējo mērķu 
sasniegšanu, dalībvalstīm ir jādarbojas 
saskaņā ar indikatīvu līkni, kas iezīmē 
mērķu sasniegšanas ceļu, turklāt tām ir 
jāsagatavo valsts rīcības plāns, tajā ietverot 
nozaru mērķus un īpašus pasākumus 
atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju 
pieprasījumam un piedāvājumam.

Or. en
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Grozījums Nr. 97
Johannes Lebech

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Kopienai un dalībvalstīm vajadzētu 
piešķirt ievērojamu finanšu līdzekļu 
apjomu atjaunojamās enerģijas 
tehnoloģiju pētniecībai un izstrādei.  
Acīmredzams finanšu avots ir ienākumi 
no Emisiju tirdzniecības shēmas. Turklāt 
Eiropas Tehnoloģijas institūtam vajadzētu 
piešķirt lielu prioritāti atjaunojamās 
enerģijas tehnoloģiju pētniecībai un 
izstrādei.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Johannes Lebech

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ir jāparedz skaidri noteikumi 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvara 
aprēķināšanai.

(14) Ir jāparedz pārredzami un skaidri 
noteikumi atjaunojamo enerģijas avotu 
īpatsvara aprēķināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Roberto Musacchio

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Ir jānosaka precīzs veids, kā 
novērtēt aizstāšanas ietekmi, ko rada 
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biodegvielas kā naftas bāzes degvielas 
aizstājējas veicināšana. Šajā nolūkā ir 
būtiski ieviest neto enerģijas jēdzienu jeb 
EROI (ieguldītās enerģijas atdeve), ko 
nosaka, pamatojoties uz enerģijas aprites 
cikla analīzi.

Or. it

Pamatojums

Novērtējums par transporta nozares izmantotās enerģijas ietekmi uz biodegvielas kopējām 
izmaksām cita starpā ļaus novērst pārliecīgu importu no jaunattīstības valstīm, kas 
nelabvēlīgi ietekmē pārtikas ražošanu šajās valstīs. Šādi novērtējumi arī sekmēs vietējā 
mērogā ražotas biomasas izmantošanu, kas ir vienīgais veids, kā nodrošināt patiesi labvēlīgu 
ietekmi uz vidi un izvairīties no ētiskām problēmām.

Grozījums Nr. 100
Johannes Lebech

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Aprēķinot hidroenerģijas ieguldījumu, 
klimata svārstību ietekme ir jānormalizē, 
izmantojot normalizācijas formulu.

(15) Aprēķinot hidroenerģijas un vēja 
enerģijas ieguldījumu, klimata svārstību 
ietekme ir jānormalizē, izmantojot 
normalizācijas formulu.

Or. en

Pamatojums

Vēja enerģijas ražošana būtiski svārstās atkarībā no klimata svārstībām, tādēļ tai vajadzētu 
piemērot normalizācijas formulu. 
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Grozījums Nr. 101
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Ir vajadzīga saskaņota pieeja, lai 
izstrādātu pienācīgus apmācības kursus un 
sertifikācijas sistēmas maza izmēra 
atjaunojamo energoresursu aprīkojuma 
uzstādīšanas speciālistiem, lai novērstu 
tirgus traucējumus un patērētājus 
nodrošinātu ar kvalitatīviem produktiem un 
pakalpojumiem. Dalībvalstīm savstarpēji 
jāatzīst pārējās valstīs spēkā esošās 
sertifikācijas sistēmas, un tādējādi to 
pamatā jābūt saskaņotu principu 
minimumam, ņemot vērā Eiropas 
tehnoloģiju standartus, kā arī pašreizējos 
apmācības kursus un kvalifikācijas 
sistēmas, kas paredzētas atjaunojamo 
enerģijas avotu aprīkojuma uzstādīšanas 
speciālistiem. Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2005. gada 7. septembra 
Direktīva 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu aizvien jāattiecina 
uz jautājumiem, kas nav ietverti šajā 
direktīvā, piemēram, to aprīkojuma 
uzstādīšanas speciālistu profesionālās 
kvalifikācijas atzīšana, kas nav sertificēti 
kādā dalībvalstī. 

(28) Ir vajadzīga saskaņota pieeja, lai 
izstrādātu pienācīgus apmācības kursus un 
sertifikācijas sistēmas maza izmēra 
atjaunojamo energoresursu aprīkojuma 
uzstādīšanas speciālistiem, lai novērstu 
tirgus traucējumus un patērētājus 
nodrošinātu ar kvalitatīviem produktiem un 
pakalpojumiem. Dalībvalstīm savstarpēji 
jāatzīst pārējās valstīs spēkā esošās 
sertifikācijas sistēmas, un tādējādi to 
pamatā jābūt saskaņotu principu 
minimumam, ņemot vērā Eiropas 
tehnoloģiju standartus, kā arī pašreizējos 
apmācības kursus un kvalifikācijas 
sistēmas, kas paredzētas atjaunojamo 
enerģijas avotu aprīkojuma uzstādīšanas 
speciālistiem. Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2005. gada 7. septembra 
Direktīva 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu joprojām reglamentē 
reglamentētu profesiju profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanu. Kas attiecas uz 
uzstādītāju ienākšanu darba tirgū vai 
profesionālo pienākumu pildīšanu, 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanai 
nepieciešamie priekšnoteikumi ir minēti 
Direktīvā 2005/36/EK; šos 
priekšnoteikumus vajadzētu piemērot arī 
dalībvalstīs sertificētiem uzstādītājiem.

Or. de

Pamatojums

Direktīva 2005/36/EK ir noteikti visaptveroši un galīgi noteikumi par reglamentētu profesiju 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Tie ir jāturpina piemērot uzstādītājiem, kas ir brīvprātīgā 
kārtā sertificējušiem saskaņā ar direktīvu par atjaunojamiem enerģijas avotiem. Iekārtu 
uzstādīšana, izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus, ir tikai daļa no, piemēram, 
siltumtehniķu vai jumiķu, darba pienākumiem.
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Grozījums Nr. 102
Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Tādām izmaksām, kas rodas, lai 
jaunus ražotājus, kas ražo elektroenerģiju 
no atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
iekļautu elektroapgādes tīkla, jābūt 
objektīvām, atklātām un 
nediskriminējošām, un pienācīgi jāņem 
vērā ieguvums, ko tīklam dod tajā iekļautie 
ražotāji.

(30) Tādām izmaksām, kas rodas, lai 
jaunus ražotājus, kas ražo elektroenerģiju 
no atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
iekļautu elektroapgādes tīklā, jābūt 
objektīvām, pārredzamām un 
nediskriminējošām, un pienācīgi jāņem 
vērā ieguvums, ko tīklam dod tajā iekļautie 
ražotāji. Izmaksām, kas rodas, lai jaunus 
ražotājus, kas ražo gāzi no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, iekļautu gāzes tīklā, 
jābūt objektīvām, pārredzamām un 
nediskriminējošām

Or. en

Pamatojums

Ir jāparedz noteikumi ne tikai elektrības, bet arī gāzes ražošanai.

Grozījums Nr. 103
Roberto Musacchio

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Biodegvielas ražošanai jābūt saudzīgai 
pret vidi. Biodegvielai, ko izmanto šajā 
direktīvā noteikto mērķu izpildei un par 
kuru saņem līdzekļus no valsts atbalsta 
shēmām, jāatbilst vides ilgtspējības 
kritērijiem.

(30) Biodegvielas ražošanai jābūt saudzīgai 
pret vidi un saskaņā ar darba tiesību 
aktiem. Biodegvielai, kuru izmanto šajā 
direktīvā noteikto mērķu izpildei un par 
kuru saņem līdzekļus no valsts atbalsta 
shēmām, jāatbilst vides ilgtspējības 
kritērijiem un Starptautiskās Darba 
organizācijas konvencijām par darba 
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ņēmēju tiesībām un darba apstākļiem.

Or. it

Pamatojums

Būtiskam kritērijam vajadzētu būt atbilstībai darba tiesību aktiem un vides ilgtspējībai, kā arī 
vajadzētu pārbaudīt, vai ir ratificēti un tiek īstenoti SDO noteiktie darba pamatstandarti.

Grozījums Nr. 104
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai uzņēmējiem nevajadzētu veikt
lieku un apgrūtinošu izpēti un lai 
nepieļautu ar oglekli piesātinātas augsnes 
pārveidošanu, kas vēlāk izrādītos 
neatbilstoša biodegvielas un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā izejvielu ražošanai, 
biodegvielu un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā ražošanai nav jāpārveido
augsne, kurā, ņemot vērā steidzamos 
pasākumus cīņā ar klimata pārmaiņām, 
oglekļa koncentrācijas samazināšanos 
nevar saprātīgā laikposmā kompensēt ar 
siltumnīcefekta gāzu ietaupījumu, ko 
iegūst izmantojot biodegvielu un 
bioloģisko šķidro kurināmo. Ņemot vērā 
oglekļa krājumu rezerves visā pasaulē, ir 
secināts, ka šajā kategorijā jāietver mitrāji 
un pastāvīgas mežaudzes. 

(38) Lai nepieļautu konkurenci ar 
pārtikas un barības jomu un ņemot vērā 
steidzamos pasākumus cīņā ar klimata 
pārmaiņām, kā arī siltumnīcefekta gāzu 
iespējamo nelabvēlīgo ietekmi, ko netieši 
radītu zemes platības izmantojuma 
izmaiņas, transporta degvielas ražošanai 
nav jāpārveido augsne, kuru izmanto 
pārtikas vai barības ražošanai.  
Transporta degvielas ražošanu no 
biomasas ir jāatļauj tikai neizmantojamās, 
noplicinātās vai mazauglīgās zemes 
platībās bez augstas saglabāšanas 
vērtības, kurās tiešas zemes platības 
izmantojuma izmaiņas sniedz tīru oglekļa 
ieguvumu un kurās netiek radīta 
ievērojama nelabvēlīga ietekme uz vidi vai 
citām jomām. Ņemot vērā oglekļa krājumu 
rezerves visā pasaulē, ir secināts, ka no 
biomasas ražošanas platībām ir jāizslēdz 
mitrāji un pastāvīgas mežaudzes.

Or. en
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Grozījums Nr. 105
Struan Stevenson

Direktīvas priekšlikums
38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38a) Ar oglekli bagātīgu augsni vai augu 
segu arī nevajadzētu izmantot citiem 
atjaunojamās enerģijas projektiem, 
piemēram, lai būvētu vēja ģeneratorus un 
pie tiem pievedošos ceļus, tostarp 
„peldošos ceļus”, un citu infrastruktūru. 
Šādu projektu ietekme uz kūdrājiem 
neizbēgami radītu to izsusēšanu lielās 
platībās un uzkrātā oglekļa izmešanu 
atmosfērā, kas izraisītu oglekļa dioksīda 
veidošanos. 

Or. en

Pamatojums

Kūdrāji ir oglekļa krātuves. Vēja enerģijas saimniecību, „peldošo ceļu” un citas 
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. 106
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Aprēķinot siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, ko radījusi degvielas ražošana un 
izmantošana, jāņem vērā blakusprodukti. 
Politikas analīzes nolūkos piemērota ir 
aizstāšanas metode. Aizstāšanas metode 
neatbilst tā regulējuma mērķiem, kas 
attiecas uz individuāliem uzņēmējiem un 
individuāliem degvielas sūtījumiem. Šajos 
gadījumos vispiemērotākā metode 

(44) Aprēķinot siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, ko radījusi degvielas ražošana un 
izmantošana, jāņem vērā blakusprodukti. 
Politikas analīzes nolūkos piemērota ir 
aizstāšanas metode. Aizstāšanas metode 
neatbilst tā regulējuma mērķiem, kas 
attiecas uz individuāliem uzņēmējiem un 
individuāliem degvielas sūtījumiem. Šajos 
gadījumos vispiemērotākā metode ir 
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enerģijas piešķiršanas metode, jo to ir 
viegli īstenot, prognozēt laika gaitā, tā 
samazina neproduktīvus atvieglojumus un 
sniedz rezultātus, kuri kopumā ir 
salīdzināmi ar to rezultātu virkni, ko sniedz 
aizstāšanas metode. Politikas analīzes 
vajadzībām Komisijai ziņojumā jāietver arī 
tie rezultāti, kas iegūti, izmantojot 
aizstāšanas metodi.

enerģijas piešķiršanas metode, jo to ir 
viegli īstenot, prognozēt laika gaitā, tā 
samazina neproduktīvus atvieglojumus un 
sniedz rezultātus, kuri kopumā ir 
salīdzināmi ar to rezultātu virkni, ko sniedz 
aizstāšanas metode. Tomēr, ja enerģijas 
piešķiršanas metode neizrādīsies pati 
piemērotākā, to vajadzētu aizstāt ar masas 
piešķiršanas metodi, kas pamatojas uz 
sausnas saturu. Politikas analīzes 
vajadzībām Komisijai ziņojumā jāietver arī 
tie rezultāti, kas iegūti, izmantojot 
aizstāšanas metodi.

Or. fr

Pamatojums

Ar enerģijas piešķiršanas metodi nav iespējams ņemt vērā blakusproduktus ar augstu 
proteīna līmeni, kuri nav paredzēti enerģijas iegūšanai. Tādēļ attiecībā uz izmantoto metožu 
izvēli  ir jāparedz zināms elastīgums, lai gadījumā, ja enerģijas piešķiršanas metode 
neizrādās pati piemērotākā, to var aizstāt ar masas piešķiršanas metodi, kas pamatojas uz 
sausnas saturu. Tas ir svarīgi, jo biodegvielas ražošanas blakusprodukti ar augstu proteīna 
līmeni var aizstāt importētos proteīnaugus.

Grozījums Nr. 107
Gyula Hegyi

Direktīvas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Lai neveicinātu izejvielu audzēšanu 
biodegvielai un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam vietās, kur tas izraisītu liela 
apjoma siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
standartvērtību izmantošana audzēšanā ir 
jāizmanto tikai tajos reģionos, kur šādas 
sekas ir izslēgtas.

(46) Lai neveicinātu izejvielu audzēšanu 
biodegvielai un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam vietās, kur tas izraisītu liela 
apjoma siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
standartvērtību izmantošana audzēšanā ir 
jāizmanto tikai tajos reģionos, kur šādas 
sekas ir izslēgtas. ES vajadzētu balstīties 
galvenokārt uz iekšzemes biodegvielas 
ražošanu no lauksaimniecības 
pārpalikuma, jo viens no biodegvielas 
ražošanas mērķiem ir mazināt atkarību no 
fosilā kurināmā importa.
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Or. en

Pamatojums

Lai samazinātu importētā fosilā kurināmā īpatsvaru un nodrošinātu vides mērķu sasniegšanu, 
ES galvenokārt vajadzētu izmantot ES ražotu biodegvielu.

Grozījums Nr. 108
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

To nosaka Degvielas kvalitātes direktīva.

Grozījums Nr. 109
Roberto Musacchio

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. xm
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Pamatojums

Saskaņā ar principiem, ka nevajadzētu izmantot vienīgi biodegvielu un ka prioritāti vajadzētu 
piešķirt plašākam atjaunojamo enerģijas avotu spektram.

Grozījums Nr. 110
Gyula Hegyi

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.

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

Or. en

Pamatojums

10% biodegvielas īpatsvaru varēs sasniegt vienīgi tad, ja būs plaši pieejama otrās paaudzes 
biodegviela.

Grozījums Nr. 111
Matthias Groote

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.

(48) Lai līdz 2020. gadam transporta 
nozarē sasniegtu no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 10% 
īpatsvaru, jānodrošina, ka tirgū tiek laista 
dīzeļdegviela ar augstāku biodīzeļdegvielas 
piemaisījumu, nekā noteikts standartā 
EN590/2004.

Or. en
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Grozījums Nr. 112
Johannes Lebech

Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Izstrādājot atbalsta shēmas, 
dalībvalstis var veicināt tās biodegvielas 
izmantošanu, kura sniedz papildu 
ieguvumus, tostarp ieguvumus no 
dažādošanas, ko nodrošina, no vienas 
puses, biodegviela, kas ražota no 
atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
celulozes materiāla un lignocelulozes 
materiāla, pienācīgi ņemot vērā dažādas 
izmaksas, ko radījusi enerģijas ražošana no 
tradicionālajām biodegvielām un, no otras 
puses, no biodegvielas, kas nodrošina 
papildu ieguvumus. Dalībvalstis var
veicināt ieguldījumus atjaunojamās 
enerģijas tehnoloģiju attīstībā, kurām 
vajadzīgs laiks, lai tās kļūtu 
konkurētspējīgas. 

(52) Izstrādājot atbalsta shēmas, 
dalībvalstis var veicināt tās biodegvielas 
izmantošanu, kura sniedz papildu 
ieguvumus, tostarp ieguvumus no 
dažādošanas, ko nodrošina, no vienas 
puses, biodegviela, kas ražota no 
atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
celulozes materiāla un lignocelulozes 
materiāla, pienācīgi ņemot vērā dažādas 
izmaksas, ko radījusi enerģijas ražošana no 
tradicionālajām biodegvielām un, no otras 
puses, no biodegvielas, kas nodrošina 
papildu ieguvumus. Dalībvalstīm 
vajadzētu arī veicināt ieguldījumus citu 
atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju 
pētniecībā un izstrādē, kurām vajadzīgs 
laiks, lai tās kļūtu konkurētspējīgas. 

Or. en

Grozījums Nr. 113
Roberto Musacchio

Direktīvas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Tā kā šajā direktīvā 15. līdz 17. pantā 
paredzēto pasākumu sākotnējais mērķis ir 
nodrošināt pareizu iekšējā tirgus darbību, 
saskaņojot noteikumus par ilgtspējību, kuri 
jāizpilda attiecībā uz biodegvielu un 
bioloģisko šķidro kurināmo konkrētu 
iemeslu dēļ, un tādējādi dalībvalstu starpā 
atvieglojot tās biodegvielas un bioloģiskā 

(53) Tā kā šajā direktīvā 15. līdz 17. pantā 
paredzēto pasākumu sākotnējais mērķis ir 
nodrošināt pareizu iekšējā tirgus darbību 
un pašreizējo vides un darba tiesību aktu 
īstenošanu, saskaņojot noteikumus par 
ilgtspējību, kuri jāizpilda attiecībā uz 
biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo 
konkrētu iemeslu dēļ, un paredzot, ka 
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šķidrā kurināmā tirdzniecību, kuri atbilst 
minētajiem noteikumiem, to pamatā jābūt 
Līguma 95. pantam. Tā kā visu citu šajā 
direktīvā noteikto pasākumu sākotnējais 
mērķis ir vides aizsardzība, to pamatā ir 
Līguma 175. panta 1. punkts.

tirdzniecībai dalībvalstu starpā ir jāatbilst
īpašiem noteikumiem, to pamatā jābūt 
Līguma 95. pantam. Tā kā visu citu šajā 
direktīvā noteikto pasākumu sākotnējais 
mērķis ir vides aizsardzība, to pamatā ir 
Līguma 175. panta 1. punkts.

Or. it

Pamatojums

Atsaucoties uz atbilstību tirgus nosacījumiem un to saskaņošanu atbilstīgi Līguma 
95. pantam, būtu jāmin arī atbilstība Kopienas tiesību aktiem vides un nodarbinātības jomā. 
Līguma 175. pants paredz detalizētu juridisko pamatu direktīvas vides aspektiem kopumā.

Grozījums Nr. 114
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Tā kā dalībvalstis pašas nevar pilnībā 
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 
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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. 115
Roberto Musacchio

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

Tā kā dalībvalstis pašas nevar pilnībā 
sasniegt vispārīgos mērķus, proti, 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru 
Kopienas kopējā energopatēriņā un 8%
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru 
katras dalībvalsts transporta nozarē 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. it

Pamatojums

Ievērojot principu, ka nevajadzētu izmantot vienīgi biodegvielu un ka vajadzētu veicināt 
plašāku atjaunojamo enerģijas avotu spektru.
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Grozījums Nr. 116
Matthias Groote

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

Tā kā dalībvalstis pašas nevar pilnībā 
sasniegt vispārīgos mērķus, proti, saistošo 
mērķi par 20% atjaunojamo enerģijas 
avotu īpatsvaru Kopienas kopējā galīgajā 
energopatēriņā un 10% no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūto enerģijas 
īpatsvaru katras dalībvalsts transporta 
nozarē 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

Grozījums Nr. 117
Riitta Myller

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 

Tā kā dalībvalstis pašas nevar pilnībā 
sasniegt vispārīgos mērķus, proti, 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru 
Kopienas kopējā energopatēriņā un 10%
atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanas īpatsvaru katrā dalībvalstī
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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Līguma 5. pantā. 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. fi

Grozījums Nr. 118
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
57.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57a) Lai sekmētu atjaunojamās enerģijas 
infrastruktūras sekmīgu attīstību, ir 
svarīgi nodrošināt pilnīgu atbilstību 
Direktīvai 2000/60/EK, 79/409/EEK, 
92/43/EEK. 

Or. en

Pamatojums

Atjaunojamās enerģijas infrastruktūru vajadzētu attīstīt pēc iespējas ātrāk un vienmērīgāk. 
Atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju izvēli bieži vien nosaka vietējie apstākļi, tādēļ ir svarīgi 
iekārtām paredzēt piemērotu atrašanās vietu.

Grozījums Nr. 119
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo direktīvu izveido vienotu sistēmu no
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanas veicināšanai. Tajā 
paredz obligātos mērķus no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas kopējā 
īpatsvara sasniegšanai elektroenerģijas 
patēriņā, kā arī mērķi šādas enerģijas 

Ar šo direktīvu izveido vienotu sistēmu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanas veicināšanai, kas 
stiprina pašreizējās dalībvalstu atbalsta 
shēmas un ļauj tām sasniegt attīstības 
mērķus. Tajā paredz obligātos mērķus no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
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īpatsvaram transporta nozarē. Tajā izklāsta 
noteikumus par izcelsmes 
apliecinājumiem, administratīvajām 
procedūrām un pieslēgumu elektrotīklam 
saistībā ar enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem. Tajā 
nosaka vides ilgtspējības kritērijus 
biodegvielām un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam.

enerģijas kopējā īpatsvara sasniegšanai 
elektroenerģijas patēriņā, kā arī mērķi 
šādas enerģijas īpatsvaram transporta 
nozarē. Tajā izklāsta noteikumus par 
izcelsmes apliecinājumiem, 
administratīvajām procedūrām un 
pieslēgumu elektrotīklam saistībā ar 
enerģiju, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem. Tajā nosaka vides 
ilgtspējības kritērijus biodegvielām un 
bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam un 
ļauj vairākām dalībvalstīm kopīgi sasniegt 
saistošos attīstības mērķus.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par savu attīstības mērķu sasniegšanu. Tāpēc ar direktīvu tām tāpat 
kā līdz šim ir jāatļauj šos mērķus sasniegt ar piemērotiem pasākumiem. 

Grozījums Nr. 120
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo direktīvu izveido vienotu sistēmu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanas veicināšanai. Tajā 
paredz obligātos mērķus no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas kopējā 
īpatsvara sasniegšanai elektroenerģijas 
patēriņā, kā arī mērķi šādas enerģijas 
īpatsvaram transporta nozarē. Tajā 
izklāsta noteikumus par izcelsmes 
apliecinājumiem, administratīvajām 
procedūrām un pieslēgumu elektrotīklam 
saistībā ar enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem. Tajā 
nosaka vides ilgtspējības kritērijus 
biodegvielām un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam.

Ar šo direktīvu izveido vienotu sistēmu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanas veicināšanai. Tajā 
ES un dalībvalstīm paredz obligātos 
mērķus no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas kopējā īpatsvara 
sasniegšanai elektroenerģijas patēriņā. Tajā 
izklāsta noteikumus par izcelsmes 
apliecinājumiem, administratīvajām 
procedūrām un pieslēgumu elektrotīklam 
saistībā ar enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem. 
Ilgtspējības kritēriji no biomasas iegūtai 
enerģijai.
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Or. en

Pamatojums

Ilgtspējības kritērijā ir arī jāiekļauj sociālie apstākļi.

Grozījums Nr. 121
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo direktīvu izveido vienotu sistēmu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanas veicināšanai. Tajā 
paredz obligātos mērķus no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas kopējā 
īpatsvara sasniegšanai elektroenerģijas 
patēriņā, kā arī mērķi šādas enerģijas 
īpatsvaram transporta nozarē. Tajā izklāsta 
noteikumus par izcelsmes 
apliecinājumiem, administratīvajām 
procedūrām un pieslēgumu elektrotīklam 
saistībā ar enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem. Tajā 
nosaka vides ilgtspējības kritērijus 
biodegvielām un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam.

Ar šo direktīvu izveido vienotu sistēmu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanas veicināšanai. Tajā 
paredz indikatīvos mērķus no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas kopējā īpatsvara sasniegšanai 
elektroenerģijas patēriņā, kā arī mērķi 
šādas enerģijas īpatsvaram transporta 
nozarē. Tajā izklāsta noteikumus par 
izcelsmes apliecinājumiem, 
administratīvajām procedūrām un 
pieslēgumu elektrotīklam saistībā ar 
enerģiju, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem. Tajā nosaka vides 
ilgtspējības kritērijus biodegvielām un 
bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam.

Or. en

Pamatojums

Ir steidzami jāpalielina atjaunojamo enerģijas avotu ģenerētas enerģijas īpatsvars kopējā 
energopatēriņā, tomēr nevar pārsteidzīgi noteikt obligātus mērķus, kurus nevar ilgtspējīgi 
sasniegt paredzētajā termiņā.
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Grozījums Nr. 122
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem” ir atjaunojamie 
nefosilie enerģijas avoti: vēja, saules, 
ģeotermālā, viļņu, plūdmaiņu enerģija, 
hidroenerģija un biomasas enerģija; 
atkritumu poligonu un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu gāzes un biogāzes.

(a) „enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem” ir atjaunojamie 
nefosilie enerģijas avoti: vēja, saules, 
ģeotermālā, viļņu, plūdmaiņu enerģija, 
hidroenerģija un biomasas enerģija; 
atkritumu poligonu un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu gāzes un biogāzes, jo 
īpaši apkures un dzesēšanas vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem” ir atjaunojamie 
nefosilie enerģijas avoti: vēja, saules, 
ģeotermālā, viļņu, plūdmaiņu enerģija, 
hidroenerģija un biomasas enerģija; 
atkritumu poligonu un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu gāzes un biogāzes.

a) „enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem” ir atjaunojamie 
nefosilie enerģijas avoti: vēja, saules, 
ģeotermālā, viļņu, plūdmaiņu enerģija, 
hidroenerģija un biomasas enerģija; 
atkritumu poligonu un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu gāzes, kanalizācijas 
dūņas  un biogāzes.

Or. en

Pamatojums

Atjaunojamās enerģijas definīcijā pašlaik ietilpst atkritumu poligonu gāzes, notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu gāzes un biogāzes, tomēr netiek ņemtas vērā kanalizācijas dūņas, kas arī ir 
atjaunojamais enerģijas avots.
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Grozījums Nr. 124
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
2. pants – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) Komisija, rīkojoties saskaņā ar 
21. panta 3. punktā minēto procedūru, 
definīciju var pielāgot atbilstīgi tehnikas 
attīstībai.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Atjaunojamās elektroenerģijas direktīvu 2001/77 atjaunojamās enerģijas 
definīcijā nav iekļauti vairāki avoti un tehnoloģijas, piemēram, kanalizācijas dūņas. Lai 
ņemtu vērā jauno tehnoloģiju iespējamo attīstību, Komisijai vajadzētu būt tiesīgai grozīt 
definīciju, izmantojot komitoloģijas procedūru. 

Grozījums Nr. 125
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
2. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„biomasa" ir lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un ar to saistīto nozaru 
produktu, atkritumu un atlieku bioloģiski 
noārdāmās frakcijas (tostarp augu un 
dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī 
bioloģiski noārdāmās rūpniecības un 
sadzīves atkritumu frakcijas;

„biomasa” ir bioloģisks materiāls, kas nav 
pilnībā sadalījies vai pārakmeņojies;

Or. en

Pamatojums

Biomasas definīcija ir pārāk šaura un neattiecas uz noteiktiem/jauniem atjaunojamiem 
enerģijas avotiem (piemēram, aļģēm). Plašāka definīcija ļautu pamanīt dažādus biomasas 
veidus. Ekoloģijā biomasu definē kā organisku vielu.
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Grozījums Nr. 126
Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) „biomasa" ir lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un ar to saistīto nozaru 
produktu, atkritumu un atlieku bioloģiski 
noārdāmās frakcijas (tostarp augu un 
dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī 
bioloģiski noārdāmās rūpniecības un 
sadzīves atkritumu frakcijas;

(b) „biomasa" ir lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un ar to saistīto nozaru 
produktu, atkritumu un atlieku bioloģiski 
noārdāmās frakcijas (tostarp augu un 
dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī 
bioloģiski noārdāmās rūpniecības un 
sadzīves atkritumu frakcijas un frakcijas, 
kuras, apstrādājot augstā temperatūrā, 
var pārveidot gāzē;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
2. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) „biomasa" ir lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un ar to saistīto nozaru 
produktu, atkritumu un atlieku bioloģiski 
noārdāmās frakcijas (tostarp augu un 
dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī 
bioloģiski noārdāmās rūpniecības un 
sadzīves atkritumu frakcijas;

(b) „biomasa” ir lauksaimniecības un 
akvakultūras, mežsaimniecības un ar to 
saistīto nozaru produktu, atkritumu un 
atlieku bioloģiski noārdāmās frakcijas 
(tostarp augu un dzīvnieku izcelsmes 
vielas), kā arī atsevišķi savāktas bioloģiski 
noārdāmās rūpniecības un sadzīves 
atkritumu frakcijas;

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā definīcijā nav iekļauta akvakultūras produktu biomasa, piemēram, aļģes. Turklāt 
bioloģiski noārdāmos atkritumus parasti ir daudz labāk pārstrādāt vai kompostēt, kaut gan, 
protams, enerģijas ražošanai var izmantot procesu gāzes. Un vēl — bioloģiski noārdāmām 
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sadzīves un rūpniecības atkritumu frakcijām parasti ir zems enerģijas neto ieguvums, tāpēc ar 
šo direktīvu jāveicina šādu veidu atkritumu šķirošana.

Grozījums Nr. 128
Daciana Octavia Sârbu

Direktīvas priekšlikums
2. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) „galīgais elektroenerģijas patēriņš” ir 
energoresursi, ko elektroenerģijas 
izmantošanas nolūkos piegādā ražošanas 
nozarei, transporta nozarei, 
mājsaimniecībām, pakalpojumu, 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
zivsaimniecības nozarei; tostarp 
elektroenerģijas un apkures patēriņš, kas 
enerģētikas nozarē izmantots 
elektroenerģijas un apkures ražošanai, kā 
arī elektroenerģijas padeves pārtraukumi 
un apkures sadale;

(c) „galīgais elektroenerģijas patēriņš” ir 
energoresursi, ko elektroenerģijas 
izmantošanas nolūkos piegādā ražošanas
nozarei, transporta nozarei, 
mājsaimniecībām, privātuzņēmumiem un 
pakalpojumu, lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un zivsaimniecības 
nozarei; tostarp elektroenerģijas un apkures 
patēriņš, kas enerģētikas nozarē izmantots 
elektroenerģijas un apkures ražošanai, kā 
arī elektroenerģijas padeves pārtraukumi 
un apkures sadale;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
2. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) „centralizētā siltumapgāde vai 
dzesēšana” ir termiskās elektroenerģijas 
sadale tvaika, karsta ūdens vai atdzesētu 
šķidrumu veidā, izmantojot tīklu, no 
centrālā elektroenerģijas ražošanas avota 
uz daudzām ēkām telpu vai rūpnieciskai 
apkurei vai dzesēšanai;

(d) „centralizētā siltumapgāde vai 
dzesēšana” ir termiskās elektroenerģijas 
sadale tvaika, karsta ūdens vai atdzesētu 
šķidrumu veidā, izmantojot tīklu, no 
centrālā elektroenerģijas ražošanas avota 
uz daudzām ēkām telpu vai rūpnieciskai 
apkurei vai dzesēšanai, kurā izmanto 
atjaunojamos enerģijas avotus;

Or. en
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Grozījums Nr. 130
Daciana Octavia Sârbu

Direktīvas priekšlikums
2. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) „centralizētā siltumapgāde vai 
dzesēšana” ir termiskās elektroenerģijas 
sadale tvaika, karsta ūdens vai atdzesētu 
šķidrumu veidā, izmantojot tīklu, no 
centrālā elektroenerģijas ražošanas avota 
uz daudzām ēkām telpu vai rūpnieciskai 
apkurei vai dzesēšanai;

(d) „centralizētā siltumapgāde vai 
dzesēšana” ir termiskās elektroenerģijas 
sadale tvaika, karsta ūdens vai atdzesētu 
šķidrumu veidā, izmantojot tīklu, no 
centrālā elektroenerģijas ražošanas avota 
uz daudzām ēkām vai rūpnieciskajiem 
patērētājiem telpu vai rūpnieciskai apkurei 
vai dzesēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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.
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Grozījums Nr. 132
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Pamatojums

Horizontāls grozījums, lai terminu „biodegvielas” aizstātu ar piemērotāku un precīzāku 
terminu, t.i., „transporta degvielas no biomasas”. Termins „biodegviela” maldina 
patērētājus, jo vārda daļa „bio” daudzās valstīs tiek saistīta ar bioloģisko ražošanu un videi 
nekaitīgiem produktiem.

Grozījums Nr. 133
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
2. pants – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) „mitrāji” ir zemes platība, kuru klāj 
ūdens vai kura nepārtraukti vai 
ievērojamu gada laikposmu ir piesātināta 
ar ūdeni;

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā mitrāji ir jādefinē. Mitrāji ir svarīgas oglekļa krātuves, un, tos pārveidojot, var 
izdalīties liels siltumnīcefekta gāzu daudzums. Katrā ziņā šajā definīcijā nav iekļauti 
nosusināti kūdrāji, tostarp tīrs kūdrājs.
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Grozījums Nr. 134
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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. 
Saskaņā ar Kioto protokolu ir panākta vienošanās, ka 1990. gads ir gads, kad pārtrauc mežu 
izciršanu.

Grozījums Nr. 135
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
2. pants – fc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fc) „agrodegvielas” ir degvielas no 
biomasas, kas audzēta aramzemē un kas 
attiecībā uz aramzemi konkurē ar pārtikas 
vai lopbarības kultūrām;

Or. en
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Grozījums Nr. 136
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
2. pants – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) „mērķa uzskaites sertifikāts” (MUS) 
ir īpaši marķēts elektroniska formāta 
dokuments, kas pierāda to, ka noteikts 
enerģijas apjoms ir iegūts no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, un ko 
var ieskaitīt izsniedzējas dalībvalsts vai 
citas dalībvalsts saistošajos mērķos;

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par savu attīstības mērķu sasniegšanu. Tāpēc ar direktīvu tām tāpat 
kā līdz šim ir jāatļauj šos mērķus sasniegt ar piemērotiem pasākumiem. 

Grozījums Nr. 137
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
2. pants – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) „atbalsta shēma” ir shēma, kas 
radusies dalībvalsts tirgus intervences 
rezultātā, kas palīdz enerģijai, kas iegūta 
no atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
iegūt tirgus daļu, samazinot šādas 
enerģijas ražošanas izmaksas, palielinot 
tās pārdošanas cenu vai šādas enerģijas 
iegādes apjomu, izmantojot atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas pienākumu vai 
citā veidā;

(h) „atbalsta shēma” ir shēma, kas rada vai 
pastiprina stimulus no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
turpmākai attīstībai un izmantošanai. 
Šādās valstu atbalsta shēmās jo īpaši 
ietilpst zaļie sertifikāti, ieguldījumu 
dotācijas, nodokļu atbrīvojumi vai 
koncesijas, nodokļu atvieglojumi un tiešās 
cenu atbalsta sistēmas, jo īpaši valsts 
atbalsta un piemaksu sistēmas;

Or. de
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Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par savu attīstības mērķu sasniegšanu. Tāpēc ar direktīvu tām tāpat 
kā līdz šim ir jāatļauj šos mērķus sasniegt ar piemērotiem pasākumiem. 

Grozījums Nr. 138
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) Vismaz šādi ražojumi ir uzskatāmi 
par biodegvielu:
(a) „bioetanols” ir etanols, kas iekļauts 
kombinētās nomenklatūras apakšpozīcijā 
2207 10 00 un satur vismaz 99 tilp.% 
spirta, un ko iegūst no biomasas un/vai 
bioloģiski noārdāmas atkritumu frakcijas, 
kura īpašības atbilst vismaz Eiropas 
standarta 15376 prasībām un kas 
paredzēts izmantošanai kā biodegviela;
(b) „biodīzeļdegviela” ir no augu vai 
dzīvnieku izcelsmes taukiem iegūts 
metilesteris, kam ir dīzeļdegvielas īpašības 
un kuru izmanto kā biodegvielu;
(c) „biogāze” ir gāzdegviela, ko iegūst no 
biomasas un/vai bioloģiski noārdāmas 
atkritumu frakcijas, kas attīrīta līdz tādai 
kvalitātei, kas līdzvērtīga dabas gāzei un 
izmantota par biodegvielu vai koksnes 
gāzģeneratora gāze;
(d) „biometanols” ir metanols, ko iegūst 
no biomasas un kas paredzēts 
izmantošanai kā biodegviela;
(e) „biodimetilēteris” ir dimetilēteris, ko 
iegūst no biomasas un ko izmanto par 
biodegvielu;
(f) „bio-ETBE (etil-terc-butilēteris)” ir 
ETBE, ko iegūst no bioetanola; bio-
ETBE satur 47 tilp.% biodegvielas;
(g) „bio-MTBE (metil-terc-butilēteris)” ir 
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no biometanola iegūta degviela; bio-
MTBE satur 36 tilp.% biodegvielas;
(h) „sintētiskā biodegviela” ir sintētiskie 
ogļūdeņraži vai sintētisko ogļūdeņražu 
maisījums, ko iegūst no biomasas;
(i) „bioūdeņradis” ir ūdeņradis, ko iegūst 
no biomasas un/vai atkritumu bioloģiski 
noārdāmas frakcijas un kas paredzēts 
izmantošanai kā biodegviela;
(j) „tīra augu eļļa” ir augu eļļa, ko 
spiežot, ekstrahējot vai tamlīdzīgi iegūst 
no eļļas augiem, nerafinēta vai rafinēta, 
tomēr ķīmiski nemodificēta, ja vien tā ir 
piemērota attiecīgiem dzinējiem un atbilst 
prasībām attiecībā uz gāzu emisiju. 

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu nepārtrauktību un juridisku skaidrību, ir jāpārņem Direktīvas 2003/30/EK 
2. pantā iekļautās definīcijas. Biometanola definīcija jāpiemēro spēkā esošajai 
nomenklatūrai.

Grozījums Nr. 139
Matthias Groote

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vismaz šādi ražojumi ir uzskatāmi par 
biodegvielu:
(a) „bioetanols” ir no biomasas un/vai 
bioloģiski noārdāmas atkritumu frakcijas 
iegūts etanols, ko paredzēts izmantot kā 
biodegvielu;
(b) „biodīzeļdegviela” ir no augu vai 
dzīvnieku izcelsmes taukiem iegūts 
metilesteris, kas pēc kvalitātes atbilst 
dīzeļdegvielai un ir paredzēts 
izmantošanai kā biodegviela;
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(c) „biogāze” ir gāzdegviela, ko iegūst no 
biomasas un/vai bioloģiski noārdāmas 
atkritumu frakcijas un ko iespējams 
attīrīt, lai tā atbilstu pēc kvalitātes 
dabasgāzei, un kas paredzēta 
izmantošanai kā biodegviela vai koksnes 
ģeneratorgāze;
(d) „biometanols” ir metanols, ko iegūst 
no biomasas un kas paredzēts 
izmantošanai kā biodegviela;
(e) „biodimetilēteris” ir dimetilēteris, ko 
iegūst no biomasas un ko izmanto par 
biodegvielu;
(f) „bio-ETBE (etil-terc-butilēteris)” ir 
ETBE, ko iegūst no bioetanola. Par 
biodegvielu uzskatāms bio-ETBE, kura 
saturs tilpuma procentos ir 47%;
(g) „bio-MTBE (metil-terc-butilēteris)” ir 
no biometanola iegūta degviela. Par 
biodegvielu uzskatāms bio-MTBE, kura 
saturs tilpuma procentos ir 36%;
(h) „sintētiskā biodegviela” ir sintētiskie 
ogļūdeņraži vai sintētisko ogļūdeņražu 
maisījums, ko iegūst no biomasas;
(i) „bioūdeņradis” ir ūdeņradis, ko iegūst 
no biomasas un/vai atkritumu bioloģiski 
noārdāmas frakcijas un kas paredzēts 
izmantošanai kā biodegviela;
(j) „tīra augu eļļa” ir augu eļļa, ko 
spiežot, ekstrahējot vai tamlīdzīgi iegūst 
no eļļas augiem, nerafinēta vai rafinēta, 
tomēr ķīmiski nemodificēta, ja vien tā ir 
piemērota attiecīgiem dzinējiem un atbilst 
prasībām attiecībā uz gāzu emisiju. 
(k) „celulozes biodegviela” ir biodegviela, 
ko iegūst no jebkāda veida celulozes vai 
lignīna, kas iegūti no atjaunojamās 
biomasas;

Or. en
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Pamatojums

Šīs definīcijas ir atrodamas Direktīvā 2003/30/EK. Tās papildinātas ar celulozes biodegvielas 
definīciju.

Grozījums Nr. 140
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Divas vai vairākas dalībvalstis var 
kopīgi īstenot I pielikuma A daļā minētos 
mērķus, lai izmantotu šādas darbības 
sinerģisko ietekmi:
(a) šajā nolūkā dalībvalstis var izmantot 
sistēmu, kas ļauj personām nodot trešām 
personām „mērķa uzskaites sertifikātus” 
(MUS), kurus atbilstīgi 10. pantam var 
ieskaitīt savos valsts mērķos;
(b) divas vai vairākas dalībvalstis var 
vienoties statistiski nodot viena otrai vai 
cita citai no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtu enerģiju, lai šos datus 
ieskaitītu savos valsts mērķos;
(c) dalībvalstis var piekrist īstenot kopīgus 
projektus, kuros viena vai vairākas 
dalībvalstis atbalsta projektus 
atjaunojamo enerģijas avotu veicināšanai 
citā dalībvalstī, lai iegūto atjaunojamo 
enerģiju proporcionāli ieskaitītu savos 
mērķos;
(d) divas vai vairākas dalībvalstis var 
piekrist kopīgi īstenot minētos mērķus, jo 
īpaši izveidojot pārrobežu atbalsta shēmas 
vai paredzot savas valsts shēmas arī 
enerģijai no citām dalībvalstīm. Šādā 
gadījumā tām savā galapatēriņā ir kopīgi 
jāpierāda atjaunojamās enerģijas 
īpatsvars, ko tās panāktu, ja savus mērķus 
īstenotu individuāli.
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Or. de

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par savu attīstības mērķu sasniegšanu. Tāpēc ar direktīvu tām tāpat 
kā līdz šim ir jāatļauj šos mērķus sasniegt ar piemērotiem pasākumiem. 

Grozījums Nr. 141
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtās enerģijas 
īpatsvars ir vienāds vai lielāks par to, kas
norādīts I pielikuma B daļas indikatīvajā 
līknē.

2. Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtās enerģijas 
īpatsvars ir vienāds vai lielāks par
obligātajiem minimālajiem starpposma 
mērķiem, kas norādīti I pielikuma B daļā.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka vispārējie 2020. gadam noteiktie EK un dalībvalstu mērķi tiek sasniegti, 
ir jāpieņem arī obligātie starpposma mērķi. I pielikuma B daļā norādītās indikatīvās līknes 
sākumpunkts ir ļoti zems, un atjaunojamo enerģijas avotu lielākais pieaugums ir paredzēts 
pēdējos gados pirms 2020. gada. Ja dalībvalstis šīs prasības neievēro, tām būs ļoti grūti 
sasniegt 2020. gada mērķi. Tāpēc šis mērķis ir jāuzskata par absolūti nepieciešamo 
minimumu.

Grozījums Nr. 142
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
3. pants  – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra dalībvalsts nodrošina, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 

svītrots
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enerģijas īpatsvars transporta nozarē 
2020. gadā ir vismaz 10% no galīgā 
enerģijas patēriņa transporta nozarē 
attiecīgajā dalībvalstī.
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%.

Grozījums Nr. 143
Anja Weisgerber

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.

3. Ja trūkst Eiropas atbalsta sistēmas 
enerģijai no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, dažādām valstu atbalsta 
sistēmām ir efektīvi jāstrādā, lai sasniegtu 
šīs direktīvas mērķus, jo īpaši:

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

– sasniegtu valstu un Eiropas attīstības 
mērķus,

– sasniegtu vides aizsardzības mērķus, uz 
kuriem valstu atbalsta sistēmas balstās
tādā veidā, kāds vislabāk atbilst valsts 
iespējām un attiecīgajai valsts situācijai, 
un
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– nodrošinātu drošu un līdzsvarotu 
energoapgādi.
Lai patiešām sasniegtu šajā direktīvā 
noteiktos mērķus, dalībvalstīm ir jādod 
iespēja izlemt, vai tās no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtai enerģijai, kas 
ražota citā dalībvalstī, piemēro 
priekšrocības un kādā mērā tās šādas 
priekšrocības piemēro. Nepieciešamības 
gadījumā var pat noteikt tirdzniecības 
ierobežojumus.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par savu attīstības mērķu sasniegšanu. Tāpēc ar direktīvu tām tāpat 
kā līdz šim ir jāatļauj šos mērķus sasniegt ar piemērotiem pasākumiem. 

Grozījums Nr. 144
Riitta Myller

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.

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, taču tikai ar 
nosacījumu, ka no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtā enerģija 
transporta nozarē nodrošina atbilstību 
15. pantā noteiktajiem vides ilgtspējības 
un sociālajiem kritērijiem. No 2012. gada 
mērķi pārskata regulāri ik pēc trijiem 
gadiem, pamatojoties uz komitejas 
ziņojumiem atbilstīgi 20. pantam.

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



AM\727647LV.doc 53/156 PE407.817v01-00

LV

dīzeļdegviela. 

Or. fi

Grozījums Nr. 145
Péter Olajos

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.

3. Katra dalībvalsts nodrošina, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē no 
galīgā enerģijas patēriņa transporta nozarē 
attiecīgajā dalībvalstī ir vismaz šāds:

- 6% 2012. gadā,
- 8% 2016. gadā,
- 10% 2020. gadā.

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

Or. en

Pamatojums

Obligāti vidusposma mērķi par atjaunojamu enerģijas avotu izmantošanu transporta nozarē 
desmit gadu laikā līdz 2020. gadam nodrošinās, ka dalībvalstis veicinās Eiropas tirgus 
pakāpenisku attīstību un ļaus izvairīties no nevajadzīgiem tirgus traucējumiem šī laikposma 
beigās. Nodrošinot to, ka šie obligātie vidusposma mērķi sakrīt ar 19. pantā noteikto 
dalībvalstu parasto ziņošanas pienākumu, šie mērķi dod Komisijai drošības tīklu, lai izvērtētu 
visas negatīvās sekas 2020. gada mērķa sasniegšanā un vajadzības gadījumā ierosinātu 
labošanas pasākumus.
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Grozījums Nr. 146
Matthias Groote

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 vismaz 10% no galīgā 
enerģijas patēriņa transporta nozarē 
attiecīgajā dalībvalstī, un attiecībā uz 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo, kuri atbilst šim mērķim, ievēro 
15. pantā noteikto ilgtspējības kritēriju. 
Līdz 2015. gada beigām dalībvalstis var 
noteikt mērķi attiecībā uz celulozes 
biodegvielu vismaz 1% apjomā no galīgā 
enerģijas patēriņa transporta nozarē.
Katra dalībvalsts nodrošina, ka celulozes 
biodegvielas īpatsvars transporta nozarē 
2020. gadā ir vismaz 2% no galīgā 
enerģijas patēriņa transporta nozarē 
attiecīgajā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Johannes Lebech

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 vismaz 10% no galīgā 
enerģijas patēriņa transporta nozarē 
attiecīgajā dalībvalstī. No atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtā enerģija 
transporta nozarē atbilst mērķim tikai tad, 
ja tā atbilst 15. pantā noteiktajiem vides 
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ilgtspējības kritērijiem. Dalībvalstis 20% 
no transporta nozarē noteiktā 10% mērķa 
cenšas izpildīt ar citiem atjaunojamās 
enerģijas avotiem, ne tikai biomasu. Šo 
vispārējo mērķi, sākot no 2012. gada, reizi 
trijos gados regulāri pārskatīs, 
pamatojoties uz 20. pantā noteikto 
Komisijas ziņošanas pienākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Dorette Corbey

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 vismaz 10% no galīgā 
enerģijas patēriņa transporta nozarē 
attiecīgajā dalībvalstī. Vismaz 30% no šī 
mērķa sasniedz, izmantojot elektrību vai 
ūdeņradi no atjaunojamiem 
energoavotiem, vai arī enerģiju, kuru 
iegūst no lignocelulozes biomasas vai 
aļģēm.

Or. en

Pamatojums

Mērķi par atjaunojamo enerģiju 10% apmērā no patēriņa transporta nozarē var sasniegt, 
izmantojot tādus enerģijas avotus kā biomasa, elektrība vai ūdeņradis. Perfektā tirgū 
tehnoloģijas izvēli var atstāt tirgus dalībnieku ziņā. Tomēr tirgū parasti izvēlas tās iespējas, 
kuras nes visdrīzāko peļņu no ieguldījumiem. Lai veicinātu daudzsološas iespējas, piemēram, 
elektrību un ūdeņradi, ir nepieciešami apakšmērķi. Turklāt par mērķi rodas vispārējas bažas, 
un, piemēram, Eiropas Vides aģentūra jaunākajā ziņojumā ieteica tā saucamo pirmās 
paaudzes biodegvielu patēriņa īpatsvaru saglabāt zem 10%.
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Grozījums Nr. 149
Gyula Hegyi

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 vismaz 10% no galīgā 
enerģijas patēriņa transporta nozarē 
attiecīgajā dalībvalstī, ja otrās paaudzes 
biodegviela ir plaši pieejama un ES ir 
pietiekama lauksaimniecības pārpalikuma 
iespēja.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu biodegvielas mērķu radīto labumu videi un Eiropas tautsaimniecībai, mums 
ir jānodrošina, ka Eiropā ir pietiekama lauksaimniecības pārpalikuma iespēja un ka otrās 
paaudzes biodegviela ir plaši pieejama.

Grozījums Nr. 150
Eija-Riitta Korhola

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 un ilgtspējīgiem kūdras
resursiem iegūtas enerģijas īpatsvars 
transporta nozarē 2020. gadā ir vismaz 
10% no galīgā enerģijas patēriņa transporta 
nozarē attiecīgajā dalībvalstī. 

Or. en
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Pamatojums

Kūdra ir biomasa, kas atjaunojas lēni. Kūdra, kura atbilst ilgtspējas kritērijiem (apstiprināta 
kūdras ieguve meliorētos meža purvos un purvainiem apgabaliem), ir jāiekļauj biodegvielas 
mērķī. Kūdras iekļaušana daļēji atjaunīgo resursu kategorijā virzītu ES tuvāk tās mērķiem.

Grozījums Nr. 151
Henrik Lax, Kyösti Virrankoski

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 un 
ilgtspējīgiem kūdras resursiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē 
2020. gadā ir vismaz 8% no galīgā 
enerģijas patēriņa transporta nozarē 
attiecīgajā dalībvalstī, taču tikai ar 
nosacījumu, ka no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtā enerģija transporta nozarē 
nodrošina atbilstību 15. pantā noteiktajiem 
vides ilgtspējības kritērijiem. Šo mērķi, 
sākot no 2012. gada, reizi trijos gados 
regulāri pārskatīs, pamatojoties uz 
20. pantā noteikto Komisijas ziņošanas 
pienākumu. 

Or. en

Grozījums Nr. 152
Dorette Corbey, Johannes Lebech

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija līdz 2010. gada 1. janvārim 
nosaka metodes, kā aprēķināt 
atjaunojamās elektrības un ūdeņraža 
īpatsvaru kopējā degvielas patēriņā.
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Šo pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu 
nebūtiskus šā panta elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar regulatīvo 
kontroles procedūru, kas minēta 21. panta 
3. punktā.

Or. en

Pamatojums

Pastāv lielas bažas par to, vai šāds 10% mērķis ir vēlams. Eiropas Vides aģentūra jaunākajā 
ziņojumā ieteica tā saucamo pirmās paaudzes biodegvielu patēriņa īpatsvaru saglabāt zem 
10%. Elektrībai un ūdeņradim ir jābūt daļai no risinājuma. Lai gan pašlaik ir sarežģīti 
izmērīt šo degvielu īpatsvaru kopējā degvielas patēriņā. Lai atvieglotu elektrības vai 
ūdeņraža kā transporta degvielu izmantošanu, ir jāievieš aprēķina metodes.

Grozījums Nr. 153
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Koksnes pieejamība, lai to izmantotu 
kā rūpniecības izejvielu, veicinot 
atjaunīgo enerģiju, ir jāuzrauga. Lai 
izvairītos no konfliktiem starp pārstrādes 
rūpniecību un enerģētikas nozari, 
nedrīkst būt subsīdijas, kuras veicinātu 
koksnes kā izejmateriāla izmantošanu 
enerģijas ražošanā. 

Or. en

Pamatojums

Koksnes pieejamība, lai to izmantotu kā rūpniecības izejvielu, veicinot atjaunīgo enerģiju, ir 
jāuzrauga, jo: koksnes produktu apstrāde dod 13 reizes vairāk darba vietu un 8 reizes lielāku 
pievienoto vērtību, nekā tieša enerģijas izmantošana; dabas resursu izmantošanā un 
bioenerģijas ražošanā ir jāizmanto efektivitātes princips (apstrāde — otrreizēja pārstrāde —
enerģijas izmantošana); lai izvairītos no konfliktiem starp pārstrādes rūpniecību un 
enerģētikas nozari, nedrīkst būt subsīdijas, kuras veicinātu koksnes kā izejmateriāla 
izmantošanu enerģijas ražošanā un ir jāveicina koksnes un mežizstrādes atlieku mobilizācija.
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Grozījums Nr. 154
Daciana Octavia Sârbu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts pieņem valsts rīcības 
plānu.

1. Katra dalībvalsts sadarbībā ar 
reģionālajām iestādēm pieņem valsts 
rīcības plānu.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts, kuras no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvars iepriekšējo pēdējo divu gadu 
laikā ir zemāks, nekā norādīts 1. pielikuma 
B daļā minētajā orientējošajā shēmā, 
vēlākais līdz nākamā gada 30. jūnijam 
iesniedz Komisijai jaunu valsts rīcības 
plānu, kurā izklāstīti atbilstoši pasākumi, 
lai nodrošinātu, ka nākotnē no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars būtu vienāds vai lielāks 
par to, kas norādīts I pielikuma B daļas 
indikatīvajā līknē.

3. Dalībvalsts, kuras no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvars iepriekšējo pēdējo divu gadu 
laikā ir mazāks, nekā 1. pielikuma B daļā
noteiktie saistošie vidusposma mērķi, 
vēlākais līdz nākamā gada 30. jūnijam 
iesniedz Komisijai jaunu valsts rīcības 
plānu, kurā izklāstīti atbilstoši pasākumi, 
lai nodrošinātu, ka nākotnē no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars būtu vienāds vai lielāks 
par to, kas norādīts I pielikuma B daļas 
indikatīvajā līknē.

Or. de
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Grozījums Nr. 156
Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstīm ir jā rada veicināšanas 
pasākumi gāzveida degvielas uzpildīšanas 
iekārtu izveidei transportlīdzekļiem, kā arī 
īstermiņā un vidējā termiņā — stimulus 
šādu transportlīdzekļu iespējamiem 
lietotājiem, lai veicinātu plašu tirgu un 
radītu nepieciešamos apstākļus, kas 
nodrošina plašas pārvietošanās iespējas.

Or. en

Pamatojums

Visās valstīs, kurās veiksmīgi ieviesti transportlīdzekļi, kas izmanto alternatīvu gāzveida 
degvielu, izšķirīga nozīme bija valsts un daudzos gadījumos arī vietējo pašvaldību atbalstam. 
Bez valsts īstermiņa un vidēja termiņa atbalsta ir grūti izveidot plašu tirgu šiem 
transportlīdzekļiem.

Grozījums Nr. 157
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a līdz c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūtas elektroenerģijas galīgais patēriņš;

(a) no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūtas elektroenerģijas fiziskais galīgais 
patēriņš;

(b) apkurei un dzesēšanai izmantotās no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas galīgais patēriņš;

(b) apkurei un dzesēšanai izmantotās no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas fiziskais galīgais patēriņš; un

(c) no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūtas enerģijas galīgais patēriņš 
transporta nozarē.

(c) no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūtas enerģijas fiziskais galīgais patēriņš 
transporta nozarē.

Or. de
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Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par savu attīstības mērķu sasniegšanu. Tāpēc ar direktīvu tām tāpat 
kā līdz šim ir jāatļauj šos mērķus sasniegt ar piemērotiem pasākumiem. 

Grozījums Nr. 158
Daciana Octavia Sârbu

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā ņem 
vērā termālo enerģiju, ko ražo 
siltumsūkņi, izmantojot atkritumsiltumu 
vai citu termālo siltumu no atjaunīgajiem 
avotiem.

Or. en

Pamatojums

Siltumsūkņus izmanto, lai uzlabotu enerģijas atgūšanu no dūmvadu gāzēm un citiem 
atkritumsiltuma avotiem, un tie ražo siltumenerģiju komunālajai apkurei un dzesēšanai.

Grozījums Nr. 159
Matthias Groote

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Elektroenerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem trešās 
valstīs, ņem vērā tikai tādēļ, lai novērtētu 
atbilstību šīs direktīvas prasībām attiecībā 
uz valstu mērķiem, ja:

9. Elektroenerģiju un transporta nozarē 
izmantojamo enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem trešās 
valstīs, ņem vērā, lai novērtētu atbilstību 
šīs direktīvas prasībām attiecībā uz valsts
mērķiem, tikai tad, ja:

(a) to patērē Kopienas teritorijā; (a) to fiziski ieved un patērē Kopienas 
teritorijā;

(b) elektroenerģiju ražo iekārta, ko sāka (b) tās ražo iekārta, ko sāka ekspluatēt pēc 
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ekspluatēt pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas; un

šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas; un

(c) par to izsniedz tādu izcelsmes 
apliecinājumu, kas ietilpst izcelsmes 
apliecinājumu sistēmā, kura ir līdzvērtīga 
šajā direktīvā noteiktajai sistēmai.

(c) par tām izsniedz tādu izcelsmes 
apliecinājumu, kas ietilpst izcelsmes 
apliecinājumu sistēmā, kura ir līdzvērtīga 
šajā direktīvā noteiktajai sistēmai.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Elektroenerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem trešās 
valstīs, ņem vērā tikai tādēļ, lai novērtētu 
atbilstību šīs direktīvas prasībām attiecībā 
uz valstu mērķiem, ja:

9. Elektroenerģiju un transporta nozarē 
izmantojamo enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem trešās 
valstīs, ņem vērā, lai novērtētu atbilstību 
šīs direktīvas prasībām attiecībā uz valsts
mērķiem, tikai tad, ja:

(a) to patērē Kopienas teritorijā; (a) tās fiziski ieved un patērē Kopienas 
teritorijā;

(b) elektroenerģiju ražo iekārta, ko sāka 
ekspluatēt pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas; and

(b) tās ražo iekārta, ko sāka ekspluatēt pēc 
šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas; un

(c) par to izsniedz tādu izcelsmes 
apliecinājumu, kas ietilpst izcelsmes 
apliecinājumu sistēmā, kura ir līdzvērtīga 
šajā direktīvā noteiktajai sistēmai.

(c) par tām izsniedz tādu izcelsmes 
apliecinājumu, kas ietilpst izcelsmes 
apliecinājumu sistēmā, kura ir līdzvērtīga 
šajā direktīvā noteiktajai sistēmai.

Or. de

Pamatojums

Par biodegvielām ir vajadzīgi tādi noteikumi, kuri atbilst 5. panta 9. punkta prasībām par 
elektroenerģijas, kas ievesta no trešajām valstīm, atzīšanu, lai nodrošinātu atjaunīgās 
enerģija attīstību šajās valstīs.
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Grozījums Nr. 161
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 9. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) no atjaunīgiem enerģijas avotiem 
iegūtās enerģijas īpatsvaru kopējā trešajā 
valstī saražotajā enerģijā nesamazina uz 
enerģijas ievešanas Kopienā rēķina; un

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par savu attīstības mērķu sasniegšanu. Tāpēc ar direktīvu tām tāpat 
kā līdz šim ir jāatļauj šos mērķus sasniegt ar piemērotiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 162
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Kā alternatīvu izcelsmes 
apliecinājumiem dalībvalstis var 
brīvprātīgi izdot mērķa uzskaites 
sertifikātus (MUS), par kuriem šajā 
direktīvā nav paredzētas juridiskas 
tiesības. Dalībvalstis nodrošina, ka mērķa 
uzskaites sertifikāti (MUS) atbilst 1. līdz 
4. punktam. Turklāt dalībvalstis 
nodrošina, ka mērķa uzskaites sertifikātus 
(MUS) skaidri norāda un tos atceļ 
elektroniski.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par savu attīstības mērķu sasniegšanu. Tāpēc ar direktīvu tām tāpat 
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kā līdz šim ir jāatļauj šos mērķus sasniegt ar piemērotiem pasākumiem. 

Grozījums Nr. 163
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Izcelsmes apliecinājumi (IA) un 
mērķa uzskaites sertifikāti (MUS) nevar 
dot nekādu pamatu tiesībām saņemt 
atbalstu no valsts atbalsta plāniem.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par savu attīstības mērķu sasniegšanu. Tāpēc ar direktīvu tām tāpat 
kā līdz šim ir jāatļauj šos mērķus sasniegt ar piemērotiem pasākumiem. 

Grozījums Nr. 164
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
7. pants – virsraksts un 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes un izcelsmes 
apliecinājumu reģistri

Kompetentās iestādes un mērķa uzskaites 
sertifikātu (MUS) reģistri

1. Katra dalībvalsts izraugās atsevišķu 
kompetento iestādi, kas veic šādus 
uzdevumus:

1. Katra dalībvalsts izraugās atsevišķu 
kompetento iestādi, kas veic šādus 
uzdevumus:
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(a) izveido un pastāvīgi atjaunina izcelsmes 
apliecinājumu valsts reģistru;

(a) izveido un pastāvīgi atjaunina mērķa 
uzskaites sertifikātu (MUS) valsts reģistru;

(b) izsniedz izcelsmes apliecinājumus; (b) izsniedz mērķa uzskaites sertifikātus 
(MUS);

(c) reģistrē visus izcelsmes apliecinājumu
nodošanas gadījumus;

(c) reģistrē visus mērķa uzskaites 
sertifikātu (MUS) nodošanas gadījumus;

(d) atceļ izcelsmes apliecinājumus; (d) atceļ mērķa uzskaites sertifikātus 
(MUS);

(e) publicē gada pārskatu par izsniegto
izcelsmes apliecinājumu skaitu, par to 
izcelsmes apliecinājumu skaitu, kas nodots 
vai saņemts no katras atsevišķas citas 
kompetentās iestādes, kā arī par atcelto 
izcelsmes apliecinājumu skaitu.

(e) publicē gada pārskatu par izsniegto
mērķa uzskaites sertifikātu (MUS) skaitu, 
par to izcelsmes apliecinājumu skaitu, kas 
nodots vai saņemts no katras atsevišķas 
citas kompetentās iestādes, kā arī par 
atcelto izcelsmes apliecinājumu skaitu.
(Horizontāls grozījums; visā direktīvā termins 
„izcelsmes apliecinājumi” ir jāaizstāj ar 
terminu „mērķa uzskaites sertifikāti (MUS)”.)

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par savu attīstības mērķu sasniegšanu. Tāpēc ar direktīvu tām tāpat 
kā līdz šim ir jāatļauj šos mērķus sasniegt ar piemērotiem pasākumiem. 

Grozījums Nr. 165
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izcelsmes apliecinājumu valsts reģistrā 
ietver izcelsmes apliecinājumus, kas 
pieder katrai personai. Izcelsmes 
apliecinājums vienlaikus var būt reģistrēts
tikai vienā reģistrā.

3. Mērķa uzskaites sertifikātu (MUS)
valsts reģistrā ietver mērķa uzskaites 
sertifikātus (MUS), kas pieder katrai 
personai. Mērķa uzskaites sertifikāti 
(MUS) vienlaikus var būt reģistrēti tikai 
vienā reģistrā.

Or. de
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Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par savu attīstības mērķu sasniegšanu. Tāpēc ar direktīvu tām tāpat 
kā līdz šim ir jāatļauj šos mērķus sasniegt ar piemērotiem pasākumiem. 

Grozījums Nr. 166
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Kompetentā iestāde ir vienīgā, kas 
atbild par visām iekārtām, kuras darbojas 
attiecīgajā dalībvalstī. Tā neatbild par 
mērķa uzskaites sertifikātu (MUS) 
izdošanu no iekārtām, kuras darbojas citā 
dalībvalstī. Dalībvalsts nodrošina, ka 
netiek pārkāptas pilnvaras, kuras ar šo 
direktīvu ir piešķirtas kompetentajām 
iestādēm citā dalībvalstī.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par savu attīstības mērķu sasniegšanu. Tāpēc ar direktīvu tām tāpat 
kā līdz šim ir jāatļauj šos mērķus sasniegt ar piemērotiem pasākumiem. 

Grozījums Nr. 167
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis, kuras neizdod nekādus 
mērķa uzskaites sertifikātus (MUS), var 
pieņemt lēmumu, ka saskaņā ar 1. punktu 
ir jāatceļ citā dalībvalstī izdotie mērķa 
uzskaites sertifikāti (MUS). Šādā 
gadījumā dalībvalstis izraugās atsevišķu 
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kompetento iestādi, kura uzņemas 
atbildību.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par savu attīstības mērķu sasniegšanu. Tāpēc ar direktīvu tām tāpat 
kā līdz šim ir jāatļauj šos mērķus sasniegt ar piemērotiem pasākumiem. 

Grozījums Nr. 168
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
10. pants – virsraksts un ievads

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izcelsmes apliecinājumu atcelšanas sekas Mērķa uzskaites sertifikātu (MAC)
atcelšanas sekas

1. Dalībvalstis, kuras izdod mērķa 
uzskaites sertifikātus (MAC), var savas 
valsts mērķu labad atzīt citas dalībvalsts 
izdotus mērķa uzskaites sertifikātus 
(MAC) saskaņā ar 2. punktu.

Ja kompetentā iestāde atceļ izcelsmes 
apliecinājumu, ko tā pati nav izsniegusi, 
tad, lai novērtētu atbilstību šīs direktīvas 
prasībām attiecībā uz valstu mērķiem, 
ekvivalentu enerģijas daudzumu, kas iegūts 
no atjaunojamiem enerģijas avotiem:

2. Ja kompetentā iestāde anulē mērķa 
uzskaites sertifikātus (MUS), ko tā pati 
nav izsniegusi, tad, lai novērtētu atbilstību 
šīs direktīvas prasībām attiecībā uz valstu 
mērķiem, ekvivalentu enerģijas daudzumu, 
kas iegūts no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem:

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par savu attīstības mērķu sasniegšanu. Tāpēc ar direktīvu tām tāpat 
kā līdz šim ir jāatļauj šos mērķus sasniegt ar piemērotiem pasākumiem. 
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Grozījums Nr. 169
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Tiešo sankciju mehānisms

1. Lai nodrošinātu, ka dalībvalstis cieši un 
nelokāmi īsteno šīs direktīvas mērķus, 
Komisija izveido dalībvalstīm 
piemērojamu tiešu sankciju mehānismu.
2. Komisija piemēro tiešas sankcijas 
dalībvalstīm, kuras nav sasniegušas šīs 
direktīvas mērķus, nespējot sasniegt 
I pielikuma B daļā norādītos obligātos 
starpposma mērķus iepriekšējā divu gadu 
posmā, un kuras nevar pierādīt, ka ir 
saņēmušas mērķa uzskaites sertifikātus 
no citas dalībvalsts (kas ir pārsniegusi 
savus mērķus) saskaņā ar 3. un 9. pantu. 
Ja tiek īstenots kopprojekts vai divu vai 
vairāku dalībvalstu kopīgs plāns mērķu 
sasniegšanai, Komisija piemēro sankcijas 
solidāri tām dalībvalstīm, kas piedalās 
attiecīgajā kopprojektā vai kopīgā plāna 
īstenošanā un kas nav spējušas sasniegt 
obligātos indikatīvajai līknei atbilstošos 
mērķus.
3. Komisija pieņem vajadzīgos 
pasākumus, lai īstenotu 1. punktu un 
vēlākais līdz 2010. gada beigām izstrādātu 
vajadzīgās pamatnostādnes un metodes 
sodu par neatbilstību aprēķināšanai un
iekasēšanai, kā arī lai pieņemtu 
detalizētus noteikumus par tāda īpaša 
fonda izveidi un administratīvu 
pārvaldību, kurā uzkrās minētos 
ieņēmumus, saskaņā ar Padomes 
2002. gada 25. jūnija Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu 
regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu 
vispārējam budžetam, 18. panta 2. punktu 
(piešķirtie ieņēmumi). Šajos īstenošanas 
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pasākumos jāiekļauj arī noteikumi par to, 
kā pārvaldīt un izmantot minēto fondu, lai 
sniegtu atbalstu atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanas projektiem 
dalībvalstīs, kuras ir pārsniegušas savus 
mērķus, un kopumā sekmēt un atbalstīt 
pētniecību atjaunojamās enerģijas jomā 
un šādas enerģijas ražošanu, kā arī 
palielināt energoefektivitāti Eiropas 
Savienībā.
4. Komisija uzsāk tiešu sankciju 
procedūru tūlīt pēc dalībvalsts ziņojuma 
izvērtēšanas, ja tā dati liecina, ka minētā 
dalībvalsts nav spējusi izpildīt savas 
saistības, vai arī jebkurā brīdī, kad ir 
apkopoti jebkādi pierādījumi, ka minētās 
saistības nav izpildītas.
5. Sodu aprēķina, ņemot vērā dalībvalsts 
neizpildītās saistības, kas izteiktas 
atjaunojamās enerģijas MWh un 
salīdzinātas ar obligātā mērķa rādītāju, 
un nosaka tādā apmērā, lai nodrošinātu 
efektīvu stimulu dalībvalstij ieguldīt 
atjaunojamās enerģijas jomā nolūkā 
sasniegt un pat pārsniegt noteiktos valsts 
mērķus.
6. Pasākumus šīs direktīvas nebūtisku 
elementu grozīšanai, cita starpā to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā 
paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.
7. Soda naudas samaksa neatbrīvo 
dalībvalsti no pienākuma izpildīt tās 
obligātos starpposma mērķus, kas noteikti 
I pielikuma B daļā, un vispārējo mērķi, 
kas noteikts I pielikuma trešajā slejā. Šajā 
gadījumā piemēro arī 4. panta 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

EK tiesībās kā regulējošu mehānismu jau sen izmanto kvotas un nodevas; šajā gadījumā 
saskaņā ar vides politiku sodi ir jāpiemēro, lai nodrošinātu dalībvalstu mērķu izpildi. Sodi 
jāaprēķina, lai nodrošinātu dalībvalstīm spēcīgu stimulu veikt ieguldījumus atjaunojamo 
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enerģijas avotu izmantošanas jomā nolūkā sasniegt un pat pārsniegt savus saistošos mērķus. 
Saskaņā ar pašreizējiem ekonomikas apsvērumiem EUR 90 par neizpildītu atjaunojamās 
enerģijas MWh ir uzskatāma par piemērotu soda naudas pamatsummu.

Grozījums Nr. 170
Guido Sacconi

Direktīvas priekšlikums
12. pants –1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) tiek panākta atbilstība novērtēšanas, 
plānošanas un licencēšanas procedūrām 
atbilstīgi dažādajiem spēkā esošajiem ES 
tiesību aktiem vides jomā;

Or. en

Pamatojums

Procedūras seku izvērtēšanai un licenču izsniegšanai ir noteiktas lielā skaitā ES direktīvu. Lai 
nodrošinātu atjaunīgo enerģijas avotu līdzsvarotu attīstību, jaunās atjaunojamo enerģijas 
avotu direktīvas procedūrām ir jāatbilst spēkā esošajiem noteikumiem un procedūrām.

Grozījums Nr. 171
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis skaidri definē visas 
tehniskās specifikācijas, kuras jāievēro 
attiecībā uz atjaunojamās enerģijas 
aprīkojumu un sistēmām, lai gūtu labumu 
no atbalsta shēmām. Ja ir noteikti Eiropas 
standarti, tostarp ekomarķējums, enerģijas 
etiķetes un citas tehniskās atsauces 
sistēmas, ko izveidojušas Eiropas 
standartizācijas iestādes, šādas tehniskās 
specifikācijas nosaka, ņemot vērā minētos 
standartus. Šādās tehniskajās specifikācijās 

2. Dalībvalstis skaidri definē visas 
tehniskās specifikācijas, kuras jāievēro 
attiecībā uz atjaunojamās enerģijas 
aprīkojumu un sistēmām, lai gūtu labumu 
no atbalsta shēmām. Ja ir noteikti Eiropas 
standarti, tostarp ekomarķējums, enerģijas 
etiķetes un citas tehniskās atsauces 
sistēmas, ko izveidojušas Eiropas 
standartizācijas iestādes, šādas tehniskās 
specifikācijas nosaka, ņemot vērā minētos 
standartus. Šādās tehniskajās specifikācijās 
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neparedz konkrētu vietu, kur sertificē 
aprīkojumu un sistēmas.

neparedz konkrētu vietu, kur sertificē 
aprīkojumu un sistēmas, un ar tām 
neparedz īpašus nosacījumus attiecīgās 
valsts tirgum.

Or. de

Pamatojums

Valsts tehniskās specifikācijas nedrīkstētu izmantot valsts tirgus aizsardzībai. Iekšējā tirgū 
pastāvošie ierobežojumi jau šobrīd kavē atjaunīgo enerģijas avotu attīstību.

Grozījums Nr. 172
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – ievads

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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:

Dalībvalstu noteiktajos būvniecības 
noteikumos un kodeksos tās pieprasa visās 
jaunajās 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:

Or. de

Pamatojums

Turpmāk īpašnieki, kuri vēlēsies atjaunot ēkas, sastapsies ar ārkārtīgām prasībām, jo iznāk, 
ka tās divkāršosies, un pastāv bažas, ka šīs ārkārtīgi augstās prasības novedīs pie tā, ka 
nebūs vērts veikt atjaunošanas darbus. Primkārt, pašreizējā priekšlikumā ir prasība izmantot 
obligātu atjaunīgās enerģijas apjomu un, otrkārt, pastāv prasība ievērot noteikumus par 
atjaunotu ēku kopējo energoefektivitāti, kurus ieviesīs ar gaidāmo grozījumu Direktīvā 
2002/91/EK par ēku energoefektivitāti, kā arī valstu tiesību aktiem. Dalībvalstīm ir jābūt 
iespējai brīvi izlemt, vai pieprasīt atjaunīgās enerģijas izmantošanu ēkās, vai arī šīs enerģijas 
izmantošanu veicināt citos racionālos veidos.
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Grozījums Nr. 173
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) termoelektrocentrālēs ražota siltuma 
izmantošanu, ja šīs centrāles ir ar augstu 
efektivitāti, kā to paredz ES Direktīva 
2004/8/EK.

Or. de

Pamatojums

Komunālā apkure, kuru nodrošina termoelektrocentrāles, ir ievērojams ieguldījums efektīvā 
izejmateriālu izmantošanā un CO2 emisiju samazināšanā. Tā kā siltumu nevar piegādāt lielā 
attālumā, maksimāli jāizmanto visi esošie komunālās apkures tīkli. Tāpēc komunālās apkures 
izmantošanu nedrīkst ierobežot, prasot izmantot atjaunīgos enerģijas avotus. 

Grozījums Nr. 174
Justas Vincas Paleckis

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – a, b apakšpunkts, ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

(b) vietējiem ierobežojumiem attiecībā uz 
atjaunojamo enerģijas avotu pieejamību; 
vai 
(ba) noteikumiem par ekonomisko 
efektivitāti un tehniskas īstenošanas 
iespējām.

Or. lt
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Grozījums Nr. 175
Riitta Myller

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Eiropas Savienība un dalībvalstis 
visiem iespējamiem līdzekļiem nodrošina 
to, ka ievērojami samazinās enerģijas 
patēriņš transporta nozarē. Galvenajos 
pasākumos kopējā enerģijas patēriņa 
samazināšanai transporta nozarē ietilpst 
transporta plānošana, atbalsts 
sabiedriskajam transportam, elektrisko 
automašīnu daļas palielināšana ražošanā 
un tādu mašīnu ražošana, kuras ir 
mazākas gan izmēra, gan dzinēja jaudas 
ziņā. 

Or. fi

Grozījums Nr. 176
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis neaizliedz, neierobežo vai 
nekavē tādu atjaunīgās enerģijas 
tehnoloģiju laišanu tirgū un/vai nodošanu 
ekspluatācijā, kuras atbilst direktīvām par 
CE atbilstības marķējumu vai Eiropas 
Tehniskajiem standartiem vai kuras ir 
likumīgi laistas tirgū citā ES dalībvalstī.

Or. en
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Grozījums Nr. 177
Peter Liese

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 nodrošina, ka maza izmēra 
biomasas katlu un krāšņu, saules 
fotoelektrisko un termālo sistēmu un 
siltumsūkņu uzstādītājiem ir pieejamas 
sertificēšanas shēmas vai līdzīgas 
kategorizācijas sistēmas. Sertifikācijas
shēmu pamatā ir IV pielikumā noteiktie 
kritēriji. Katra dalībvalsts atzīst 
sertifikāciju, par ko citas dalībvalstis 
vienojušās saskaņā ar minētajiem 
kritērijiem; tas notiek, neskarot Direktīvu 
2005/36/EK.

Or. de

Grozījums Nr. 178
Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
14. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieeja elektrotīklam Piekļuve tīklam

Or. en

Pamatojums

Atbalsta shēmas enerģijas un siltuma koģenerēšanai, izmantojot biogāzi, ir jāsaskaņo ar 
finansiāli neitrālām atbalsta shēmām tāda biometāna ražošanai, kas piemērots 
transportēšanai cauruļvados un izmantošanai transportlīdzekļos.
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Grozījums Nr. 179
Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
14. pants –1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgās darbības, lai
izstrādātu elektrotīkla infrastruktūru, 
ņemot vērā no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas elektroenerģijas turpmāku 
izstrādi, kā arī dalībvalstu 
starpsavienojumus.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgās darbības, lai
izveidotu elektrotīkla infrastruktūru, ņemot 
vērā no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūtas elektroenerģijas un 
transportlīdzekļiem paredzētas gāzveida 
degvielas (piemēram, biogāzes/biometāna)
turpmāku izstrādi, kā arī dalībvalstu 
starpsavienojumus vajadzības gadījumā.

Or. en

Pamatojums

Atbalsta shēmas enerģijas un siltuma koģenerēšanai, izmantojot biogāzi, ir jāsaskaņo ar 
finansiāli neitrālām atbalsta shēmām tāda biometāna ražošanai, kas piemērots 
transportēšanai cauruļvados un izmantošanai transportlīdzekļos.

Grozījums Nr. 180
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
14. pants –1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgās darbības, lai 
izstrādātu elektrotīkla infrastruktūru, ņemot 
vērā no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūtas elektroenerģijas turpmāku izstrādi, 
kā arī dalībvalstu starpsavienojumus.

1. Dalībvalstis veic visas vajadzīgās 
darbības, lai izstrādātu elektrotīkla 
infrastruktūru, ņemot vērā no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
elektroenerģijas turpmāku izstrādi.

Or. de



PE407.817v01-00 76/156 AM\727647LV.doc

LV

Pamatojums

Dalībvalstis veic visas vajadzīgās darbības, lai izstrādātu turpmākus pasākumus 
elektroenerģijas nozarē, galvenokārt palielinot atjaunīgo enerģijas avotu izmantojumu.

Grozījums Nr. 181
Daciana Octavia Sârbu

Direktīvas priekšlikums
14. pants –1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgās darbības, lai 
izstrādātu elektrotīkla infrastruktūru,
ņemot vērā no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas elektroenerģijas turpmāku 
izstrādi, kā arī dalībvalstu 
starpsavienojumus.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgās darbības, lai 
izstrādātu elektrotīkla infrastruktūru, kas 
ļautu ņemt vērā no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas elektroenerģijas
un komunālās apkures un/vai dzesēšanas
turpmāku izstrādi, kā arī dalībvalstu 
starpsavienojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Anja Weisgerber

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 

2. Neskarot elektrotīkla izturības un 
drošības uzturēšanu, dalībvalstis nodrošina, 
ka pārvades sistēmu operatori un sadales 
sistēmu operatori savā teritorijā garantē
prioritāru piekļuvi tīkliem un 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 
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enerģijas avotus. tādām, kuras izmanto atjaunojamos 
enerģijas avotus.

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz prioritāru piekļuvi tīkliem ir jāsasniedz mērķis par 20% atjaunīgo enerģijas 
avotu izmantojuma, un šīs piekļuves pamatā ir tas, ka elektronereģijas tirgū pastāv 
diskriminācija attiecībā uz atjaunīgo enerģiju. Vēja enerģijai ir labvēlīga ietekme uz 
enerģijas cenām, jo no vēja ražotai elektrībai ir zemas robežizmaksas. Šī priekšrocība 
2006. gadā elektroenerģijas patērētājiem Vācijā veidoja 4,98 miljardus EUR (Vācijas Vides 
ministrijas pētījums http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/39649/). 

Grozījums Nr. 183
Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
1. Dalībvalstis veic vajadzīgās darbības, 
lai izstrādātu gāzes tīkla infrastruktūru, 
ņemot vērā no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas gāzes turpmāku izstrādi, 
kā arī dalībvalstu starpsavienojumus.
2. Neskarot gāzes tīkla izturības un 
drošības uzturēšanu, valstu iestādes 
nodrošina prioritāru piekļuvi no 
atjaunīgiem enerģijas avotiem ražotas 
gāzes uzņemšanai un sadalei.
3. Dalībvalstis prasa valstu gāzes tīkla 
iestādēm publicēt savus 
standartnoteikumus attiecībā uz 
ieguldījumiem nepieciešamajos 
tehniskajos pielāgojumos.
4. Dalībvalstis nodrošina, ka transporta 
un sadales izmaksu iekasēšana nenotiek 
diskriminējošā veidā attiecībā uz gāzi, 
kura ir ražota no atjaunīgiem enerģijas 
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avotiem, un ka šīs izmaksas atspoguļo 
iespējamās izmaksas un ieguvumus 
attiecībā uz ražotnēm, kuras ir pieslēgtas 
gāzes tīklam.

Or. en

Pamatojums

Ir jāplāno noteikums par gāzes, kā arī elektroenerģijas ražošanu.

Grozījums Nr. 184
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vides ilgtspējības kritēriji biodegvielām un 
bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam

Vides un sociālās ilgtspējības kritēriji no 
biomasas iegūtajai enerģijai

Or. en

Pamatojums

Papildus vides kritērijiem ir svarīgi arī sociālie kritēriji.

Grozījums Nr. 185
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ievads

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Biodegvielas un bioloģisko šķidro 
kurināmo ņem vērā turpmāk a), b) un 
c) apakšpunktos minētajos nolūkos tikai 
tādā gadījumā, ja tie atbilst 2. līdz
5. punktā noteiktajiem kritērijiem:

1. No biomasas iegūtu enerģiju ņem vērā 
turpmāk a), b) un c) apakšpunktos 
minētajos nolūkos tikai tādā gadījumā, ja tā
atbilst 2. līdz 8. punktā noteiktajiem 
kritērijiem:

Or. en



AM\727647LV.doc 79/156 PE407.817v01-00

LV

Pamatojums

Ilgtspējīga ražošana ir ne tikai vides ilgtspējības jautājums. Ar biodegvielas ražošanu 
saistītās sociālās problēmas un cilvēktiesību pārkāpumi, kas guvuši dokumentārus 
pierādījumus, liecina, ka ES biodegvielas ilgtspējības kritērijos ir jāiekļauj sociālie standarti. 

Grozījums Nr. 186
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) vērtējumam par autodegvielas 
atbilstību degvielas kvalitātes direktīvas 
prasībām;

Or. en

Pamatojums

Noteikumi par biodegvielu transporta nozarē ir jāsaskaņo gan ar atjaunīgās enerģijas 
izmantošanas direktīvu, gan degvielas kvalitātes direktīvu. Tādēļ ir nepieciešama savstarpēja 
norāde, lai pārliecinātos, ka vienu noteikumu kopumu piemēro attiecībā uz abām direktīvām.

Grozījums Nr. 187
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumi 
no biodegvielu un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā izmantošanas, ko ņem vērā 
1. punktā minētajos nolūkos, ir vismaz
35%.

2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumi, kurus nodrošina no biomasas 
iegūtas enerģijas izmantošana un ko ņem 
vērā 1. punktā minētajos nolūkos,
aprēķina, pamatojoties uz 17. panta 
1. punktu, un tie ir vismaz 60%.

Or. en
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Pamatojums

SEG slieksnim ir jābūt pietiekami augstam, lai nodrošinātu trūcīgo biomasas resursu efektīvu 
izmantošanu. Arī tad, ja aprēķināšanas metodes ievērojami uzlabo, SEG neizmestās vērtības 
risks tiek krietni pārvērtēts, maldinot patērētājus un radot nepamatotu politiku.

Grozījums Nr. 188
Riitta Myller

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumi 
no biodegvielu un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā izmantošanas, ko ņem vērā 
1. punktā minētajos nolūkos, ir vismaz
35%.

2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumi, kurus nodrošina no biomasas 
iegūtas enerģijas izmantošana un ko ņem 
vērā 1. punktā minētajos nolūkos,
aprēķina, pamatojoties uz 17. panta 
1. punktu, un tie ir vismaz 35%.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumi 
no biodegvielu un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā izmantošanas, ko ņem vērā 
1. punktā minētajos nolūkos, ir vismaz
35%.

2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumi, kurus nodrošina no biomasas 
iegūtas enerģijas izmantošana un ko ņem 
vērā 1. punktā minētajos nolūkos, ir vismaz
35%, un tie pieaugs par vismaz 50% 
2012. gada 1. janvārī un 60% 2017. gada 
1. janvārī.

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina no biomasas iegūtas enerģijas izmantošanā noteikt obligāto SEG emisiju 
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ietaupījumu 35% apmērā, kas ir pārāk maz, un SEG emisiju ietaupījumu ir nepieciešams 
noteikt vismaz 60% apmērā.

Grozījums Nr. 190
Anders Wijkman

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumi 
no biodegvielu un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā izmantošanas, ko ņem vērā 
1. punktā minētajos nolūkos, ir vismaz
35%.

2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumi, kurus nodrošina no biomasas 
iegūtas enerģijas izmantošana un ko ņem 
vērā 1. punktā minētajos nolūkos,
aprēķina, pamatojoties uz 17. panta 
1. punktu, un tie ir vismaz 50%.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais SEG emisiju 35% ietaupījums nav pietiekami vērienīgs. Nosakot tik zemu mērķi, 
atbilstīgs būs vairums biodegvielas veidu, un tas var radīt risku, ka netiks pilnveidots 
neefektīvs ražošanas process, kas nenodrošina maksimālu ieguvumu klimata pārmaiņu 
novēršanai un kam var būt ievērojamas sekas zemes netiešas izmantošanas ziņā. Turklāt, 
ierosinot samazināt SEG emisiju slieksni tikai par 35%, tiek mazinātas vērā ņemamas 
iespējas efektīvas biodegvielas ražošanai tropu zemēs.

Grozījums Nr. 191
Eluned Morgan

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju
ietaupījumi no biodegvielu un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā izmantošanas, ko ņem 
vērā 1. punktā minētajos nolūkos, ir vismaz
35%.

2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju
ietaupījumus no bioenerģijas
izmantošanas, ko ņem vērā 1. punktā 
minētajos nolūkos, aprēķina, pamatojoties 
uz 17. panta 1. punktu un izmantojot 
pilna dzīves cikla analīzi, kuras pamatā ir
jaunākie zinātniskie dati, un šie 



PE407.817v01-00 82/156 AM\727647LV.doc

LV

ietaupījumi ir vismaz 60%.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz visu bioenerģiju, ne tikai uz biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo, jānosaka 
siltumnīcefekta gāzu obligātais ietaupījums vismaz 60% apmērā salīdzinājumā ar fosilo 
kurināmo, dodot skaidru tirgus signālu par siltumnīcefekta gāzu ietaupījumu izdevīgumu. Kā 
atjaunīgās enerģijas mērķa daļu ir jāpieņem tikai tās bioenerģijas ražotnes, kuras var 
nodrošināt ievērojamu siltumnīcefekta gāzu samazinājumu. Šī sliekšņa ievērošanas aprēķinu 
pamatā ir jābūt jaunākajiem zinātniskajiem datiem, kuri ir regulāri jāpārskata un 
jāatjaunina.

Grozījums Nr. 192
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

SEG slieksnim ir jābūt pietiekami augstam, lai nodrošinātu trūcīgo biomasas resursu efektīvu 
izmantošanu. Arī tad, ja aprēķināšanas metodes ievērojami uzlabo, SEG samazināšanas 
vērtības risks tiek krietni pārvērtēts, maldinot patērētājus un radot nepamatotu politiku.
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Grozījums Nr. 193
Riitta Myller

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.

No 2015. gada 1. janvāra siltumnīcefekta 
gāzu emisiju ietaupījumi no biodegvielu 
un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
izmantošanas, ko ņem vērā 1. punktā 
minētajos nolūkos, ir vismaz 50%, un šī 
aprēķina pamatā ir Eiropas Komisijas 
2013. gada pārskats, kuru tā pēc tam 
iesniedz ik pēc diviem gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Dorette Corbey

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 enerģiju, kas iegūta no 
biomasas un kas ražota iekārtās, kuras 
atradās ekspluatācijā 2008. gada janvārī, šā 
panta pirmo daļu piemēro no 2013. gada 
1. aprīļa.

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina no biomasas iegūtas enerģijas izmantošanā noteikt obligāto SEG emisiju 
ietaupījumu 35% apmērā, kas ir pārāk maz, un SEG emisiju ietaupījumu ir nepieciešams 
noteikt vismaz 60% apmērā.
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Grozījums Nr. 195
Anders Wijkman

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 enerģiju, kas iegūta no 
biomasas un kas ražota iekārtās, kuras 
atradās ekspluatācijā 2008. gada janvārī, šā 
panta pirmo daļu piemēro no 2013. gada 
1. aprīļa.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais SEG emisiju 35% ietaupījums nav pietiekami vērienīgs. Nosakot tik zemu mērķi, 
atbilstīgs būs vairums biodegvielas veidu, un tas var radīt risku, ka netiks pilnveidots 
neefektīvs ražošanas process, kas nenodrošina maksimālu ieguvumu klimata pārmaiņu 
novēršanai un kam var būt ievērojamas sekas zemes netiešas izmantošanas ziņā. Turklāt, 
ierosinot samazināt SEG emisiju slieksni tikai par 35%, tiek mazinātas vērā ņemamas 
iespējas efektīvas biodegvielas ražošanai tropu zemēs.

Grozījums Nr. 196
Matthias Groote

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1.a un 1.b. daļa (jaunas)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2016. gada 1. janvāra siltumnīcefekta 
gāzu emisiju ietaupījumi no biodegvielu 
un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
izmantošanas, ko ņem vērā 1. punktā 
minētajos nolūkos, ir vismaz 50%.
Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu 
no biodegvielu un cita bioloģiskā šķidrā 
kurināmā izmantošanas aprēķina saskaņā 
ar 17. panta 1. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 197
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2015. gada 1. janvāra siltumnīcefekta 
gāzu emisiju ietaupījumi no biodegvielu 
un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
izmantošanas, ko ņem vērā 1. punktā 
minētajos nolūkos, ir vismaz 45%.
No 2020. gada 1. janvāra siltumnīcefekta 
gāzu emisiju ietaupījumi no biodegvielu 
un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
izmantošanas, ko ņem vērā 1. punktā 
minētajos nolūkos, ir vismaz 55%.

Or. de

Pamatojums

Ierosinātais siltumnīcefekta gāzu samazināšanas mērķis nav pietiekami vērienīgs. Lai 
strādājošās ražotnes varētu veikt izmaiņas, siltumnīcefekta gāzu samazināšanas mērķis ir 
jāpalielina pakāpeniski.

Grozījums Nr. 198
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 
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tīrais oglekļa ieguvums attiecībā uz zemes 
izmantošanas emisijām, vairāk par 10 
gadiem;
(c)  no tādām izejvielām ražota degviela, 
kas nerada tiešas vai netiešas zemes 
izmantojuma maiņas emisijas. 

Or. en

Pamatojums

No biomasas ražota transporta degviela ir jāražo no izejvielām, neņemot vērā tiešās vai 
netiešās zemes izmantošanas maiņas emisijas. Iespēja uzlabot mazauglīgas vai noplicinātas 
zemes oglekļa piesaisti neīstenosies, iekams ES mērķiem atbilstīgu tirgu nevirzīs uz šīs 
iespējas īstenošanu.

Grozījums Nr. 199
Roberto Musacchio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ir kārtīgi jāizvērtē sekas, kādas ir 
biodegvielas aizstāšanai ar degvielu, 
kuras pamatā ir nafta. Šajā nolūkā ir 
būtiski ieviest neto enerģijas jēdzienu jeb 
EROI (ieguldītās enerģijas atdeve), ko 
nosaka, pamatojoties uz enerģijas aprites 
cikla analīzi. Precīzi izvērtējot transporta 
enerģiju, varēs izvairīties no pārmērīgas 
jaunattīstības valstu ieveduma 
izmantošanas, tajā pašā laikā samazinot 
negatīvās sekas, kuras šajās zemēs rodas 
pārtikas ražošanā. Šādi novērtējumi arī 
sekmēs vietējā mērogā ražotas biomasas 
izmantošanu, kas nodrošinās patiesi 
labvēlīgu ietekmi uz vidi un palīdzēs 
izvairīties no ētiskām problēmām.

Or. it
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Pamatojums

Lai būtu konsekvence ar priekšlikuma pamatmērķi, t.i., aizstāt fosilo kurināmo, ar grozījumu 
tirgu virzīs uz visefektīvākajiem enerģijas avotiem. Faktiskā biodegvielas tīrā enerģijas 
vērtība kopumā ir relatīvi zema. No kukurūzas ražota etanola tīrā enerģētiskā vērtība ir 2:1 
(t.i., divreiz vairāk enerģijas iztērē ražošanā) pretstatā rādītājam 20:1, kāds tas ir no naftas 
ražotai degvielai. Tas nozīmē, ka ieguldījumu izmaksas piedāvātajam aizvietotājam ir 20:1.

Grozījums Nr. 200
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ievaddaļa

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:

Or. en

Pamatojums

No biomasas ražota transporta degviela ir jāražo no izejvielām, neņemot vērā tiešu vai 
netiešu zemes izmantošanu un tad, ja var pierādīt oglekļa piesaistes uzlabojumu, biomasas 
izmantošana citos enerģijas veidos ir jāreglamentē, lai izvairītos no negatīvas ietekmes uz 
vidi.
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Grozījums Nr. 201
Eluned Morgan

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ievaddaļa

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. Bioenerģija, 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 maijā vai 
pēc tam, neatkarīgi no tā, vai zeme 
joprojām ir šādi klasificēta:

Or. en

Pamatojums

Komisijas teksts ir izdevīgs tiem, kuri spekulatīvā nolūkā ir izcirtuši mežus, gaidot pieaugumu 
Eiropas tirgū, piemēram, Dienvidaustrumu Āzijas valstīm. Turklāt daudz nopietnāks ir 
apstāklis, ka šādi neseni mežu izcrišanas datumi ir pretrunā Kioto protokolaT īras attīstības 
mehānismam, kas paredz, ka 1990. gads ir gads, kad pārtrauc mežu izciršanu. 2003. gads ir 
laika posms, no kura ES ir pieņēmusi tiesisko atbalstu biodegvielai.

Grozījums Nr. 202
Anja Weisgerber

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

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. 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 septembrī
vai pēc tam, neatkarīgi no tā, vai zeme 
joprojām ir šādi klasificēta:
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Or. de

Pamatojums

Zemes izmantojuma atsauces datumam ir jābūt vismaz tai diena, kurā stājas spēkā 
savstarpējās atbilstības prasības (2003. gada septembrī).

Grozījums Nr. 203
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) augstas saglabāšanas vērtības zeme;

Or. en

Pamatojums

No biomasas ražota transporta degviela ir jāražo no izejvielām, neņemot vērā tiešu vai 
netiešu zemes izmantošanu un tad, ja var pierādīt oglekļa piesaistes uzlabojumu, biomasas 
izmantošana citos enerģijas veidos ir jāreglamentē, lai izvairītos no negatīvas ietekmes uz 
vidi.

Grozījums Nr. 204
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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;

Or. sv
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Grozījums Nr. 205
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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; ja vien nav 
sniegti pierādījumi, kas liecina, ka cilvēka 
iejaukšanās ir notikusi un turpinās notikt 
tādā intensitātē un tik regulāri, ka pēc 
veiktās darbības tiks atjaunots dabiskais 
sugu sastāvs un dabas procesi;

Or. en

Pamatojums

No biomasas ražota transporta degviela ir jāražo no izejvielām, neņemot vērā tiešu vai 
netiešu zemes izmantošanu un tad, ja var pierādīt oglekļa piesaistes uzlabojumu, biomasas 
izmantošana citos enerģijas veidos ir jāreglamentē, lai izvairītos no negatīvas ietekmes uz 
vidi.

Grozījums Nr. 206
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) platības, kas paredzētas dabas 
aizsardzībai, tostarp tās, kuras ar 
starptautiskiem nolīgumiem ir paredzētas 
retu, izzūdošu vai apdraudētu ekosistēmu 
vai sugu aizsardzībai, ja vien nav 
pierādījumu, ka minēto izejvielu ražošana 



AM\727647LV.doc 91/156 PE407.817v01-00

LV

netraucēja šādam mērķim;

Or. en

Pamatojums

No biomasas ražota transporta degviela ir jāražo no izejvielām, neņemot vērā tiešu vai 
netiešu zemes izmantošanu un tad, ja var pierādīt oglekļa piesaistes uzlabojumu, biomasas 
izmantošana citos enerģijas veidos ir jāreglamentē, lai izvairītos no negatīvas ietekmes uz 
vidi.

Grozījums Nr. 207
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pļavas ar lielu bioloģisko dažādību, tas 
ir, pļavas, kura ir bagāta ar dažādām augu 
sugām, kuras nav mēslotas un 
noplicinātas.

(c) pļavas ar lielu bioloģisko dažādību, tas 
ir, pļavas, kurās ir saglabāts dabiskais 
sugu sastāvs, ekoloģiskās īpašības un 
procesi un kuras nav mēslotas.

Or. en

Pamatojums

No biomasas ražota transporta degviela ir jāražo no izejvielām, neņemot vērā tiešu vai 
netiešu zemes izmantošanu un tad, ja var pierādīt oglekļa piesaistes uzlabojumu, biomasas 
izmantošana citos enerģijas veidos ir jāreglamentē, lai izvairītos no negatīvas ietekmes uz 
vidi.

Grozījums Nr. 208
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nosaka kritērijus un ģeogrāfiskos 
apgabalus, lai noteiktu, uz kurām pļavām

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

apgabaliem attiecas -a) līdz
c) apakšpunkti. Šādu pasākumu, kas 
paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 
21. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

No biomasas ražota transporta degviela ir jāražo no izejvielām, neņemot vērā tiešu vai 
netiešu zemes izmantošanu un tad, ja var pierādīt oglekļa piesaistes uzlabojumu, biomasas 
izmantošana citos enerģijas veidos ir jāreglamentē, lai izvairītos no negatīvas ietekmes uz 
vidi.

Grozījums Nr. 209
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – ievaddaļa

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. Enerģijas ražošanai izmantotā 
biomasa, 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:

Or. en

Pamatojums

No biomasas ražota transporta degviela ir jāražo no izejvielām, neņemot vērā tiešu vai 
netiešu zemes izmantošanu un tad, ja var pierādīt oglekļa piesaistes uzlabojumu, biomasas 
izmantošana citos enerģijas veidos ir jāreglamentē, lai izvairītos no negatīvas ietekmes uz 
vidi.
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Grozījums Nr. 210
Eluned Morgan

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – ievaddaļa

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. Bioenerģija, 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 maijā un kura pašreiz 
vairs nav klasificēta kā:

Or. en

Pamatojums

Komisijas teksts ir izdevīgs tiem, kuri spekulatīvā nolūkā ir izcirtuši mežus, gaidot pieaugumu 
Eiropas tirgū, piemēram, Dienvidaustrumu Āzijas valstīm. Turklāt daudz nopietnāks ir 
apstāklis, ka šādi neseni mežu izcrišanas datumi ir pretrunā Kioto protokolaT īras attīstības 
mehānismam, kas paredz, ka 1990. gads ir gads, kad pārtrauc mežu izciršanu. 2003. gads ir 
laika posms, no kura ES ir pieņēmusi tiesisko atbalstu biodegvielai. 

Grozījums Nr. 211
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

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. 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 septembrī un kura pašreiz vairs 
nav klasificēta kā:

Or. de
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Pamatojums

Zemes izmantojuma atsauces datumam ir jābūt vismaz tai diena, kurā stājas spēkā 
savstarpējās atbilstības prasības (2003. gada septembrī).

Grozījums Nr. 212
Anders Wijkman

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – ievaddaļa

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. No biomasas ražota enerģija, 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 2005. gada
novembrī un kura pašreiz vairs nav 
klasificēta kā:

Or. en

Grozījums Nr. 213
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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,

Or. en

Pamatojums

No biomasas ražota transporta degviela ir jāražo no izejvielām, neņemot vērā tiešu vai 
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netiešu zemes izmantošanu un tad, ja var pierādīt oglekļa piesaistes uzlabojumu, biomasas 
izmantošana citos enerģijas veidos ir jāreglamentē, lai izvairītos no negatīvas ietekmes uz 
vidi.

Grozījums Nr. 214
Eluned Morgan

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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, tas ir, zemes platība, kuru 
nepārtraukti vai ievērojamu laikposmu 
gadā klāj ūdens vai kura ir piesātināta ar 
ūdeni, tostarp visi kūdrāji;

Or. en

Pamatojums

Degradēti (t.i., jau meliorēti) kūdrāji joprojām ir ievērojams oglekļa avots visā pasaulē. 
Degradētu kūdrāju atjaunošana rada daudz lielākus emisiju ietaupījumus, nekā to 
izmantošana biomasas audzēšanai. Audzēšanai ir nepieciešama turpmāka gruntsūdens 
pazemināšana, kura rada turpmāku degradāciju un tādējādi arī siltumnīcefekta gāzu izplūdi 
lielā apjomā.

Grozījums Nr. 215
Eluned Morgan

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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;

(ba) savannas vai krūmāju zemes, tas ir, 
jauktas zemes ar kokiem, krūmiem un 
zālaugu platībām. 
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(bb) pastāvīgas zālaugu platības, t.i., 
ganības, kurās vismaz pēdējos 20 gadus 
audzēti zālaugi un ganīti mājlopi, un 
kuras nav meži.

Or. en

Pamatojums

Pastāvīgu mežaudžu definīcijai ir jābūt saskaņā ar ANO Pārtikas un lauksaimniecības 
organizācijas (FAO) starptautiski atzītajām definīcijām un ANO Konvencijai par bioloģisko 
daudzveidību, jo abās šajās konvencijās ir definēti meži un teritorijas, kuras aizņem vairāk 
nekā 0,5 ha un kuru lapotnes segums ir vismaz 10%. 

„Jauktās ekosistēmas” starp mežiem un pļavām ir nozīmīgs, efektīvs un ievērojams oglekļa 
piesaistītājs (piemēram, Brazīlijas serado un Āfrikas savannas), un līdzšinējā formulējumā tās 
nav iekļautas.

Pastāvīgās zālaugu platības ir nozīmīgs, efektīvs un ievērojams oglekļa piesaistītāj, un 
saskaņā ar jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem zālaugu platību pārveidošanā radies 
oglekļa „parāds” var ilgt 90 gadus.

Grozījums Nr. 216
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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. 

(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.

Or. en
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Pamatojums

No biomasas ražota transporta degviela ir jāražo no izejvielām, neņemot vērā tiešu vai 
netiešu zemes izmantošanu un tad, ja var pierādīt oglekļa piesaistes uzlabojumu, biomasas 
izmantošana citos enerģijas veidos ir jāreglamentē, lai izvairītos no negatīvas ietekmes uz 
vidi.

Grozījums Nr. 217
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

No biomasas ražota transporta degviela ir jāražo no izejvielām, neņemot vērā tiešu vai 
netiešu zemes izmantošanu un tad, ja var pierādīt oglekļa piesaistes uzlabojumu, biomasas 
izmantošana citos enerģijas veidos ir jāreglamentē, lai izvairītos no negatīvas ietekmes uz 
vidi.

Grozījums Nr. 218
Eluned Morgan

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Komisijas teksts ir izdevīgs tiem, kuri spekulatīvā nolūkā ir izcirtuši mežus, gaidot pieaugumu 
Eiropas tirgū, piemēram, Dienvidaustrumu Āzijas valstīm. Turklāt daudz nopietnāks ir 
apstāklis, ka šādi neseni mežu izcrišanas datumi ir pretrunā Kioto protokolaT īras attīstības 
mehānismam, kas paredz, ka 1990. gads ir gads, kad pārtrauc mežu izciršanu. 2003. gads ir 
laika posms, no kura ES ir pieņēmusi tiesisko atbalstu biodegvielai.

Grozījums Nr. 219
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a 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 
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attiecīgo konvenciju un ieteikumu 
ievērošana; 
(e) līgumi ar sīksaimniecību īpašniekiem, 
kas ir pieņemami, pārredzami un tiek 
ievēroti. Jo īpaši:
– 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. 220
Erna Hennicot-Schoepges

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Enerģija, kas iegūta no biomasas 
neatkarīgi no tā, vai izejvielas ir vai nav 
audzētas Kopienas teritorijā, tiek ņemta 
vērā 1. punktā minētajos nolūkos tikai, ja 
ir veikti pasākumi, lai novērstu:
(a) ūdens, tostarp gruntsūdens, 
piesārņošanu;
(b) pārmērīgu ūdens patēriņu zonās ar 
trūcīgiem ūdens resursiem;
(c) gaisa piesārņojumu;
(d) augsnes kvalitātes pasliktināšanos.

Or. en
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Pamatojums

Ziņojumā jāiekļauj arī pilnīgs novērtējums par aizvien pieaugošā bioenerģijas pieprasījuma 
ietekmi uz vispārējo zemes izmantojumu un ar to saistītajām emisijām. Bez šāda novērtējuma 
nav iespējams pārliecināties, vai, īstenojot pieņemto politiku, emisiju daudzums patiešām 
samazinās.

Grozījums Nr. 221
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lauksaimniecības izejvielas, kas 
audzētas Kopienā un izmantotas 
biodegvielu un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā ražošanai, ko ņem vērā 
1. punktā minētajos nolūkos, iegūst 
saskaņā ar prasībām un standartiem, kas 
noteikti III pielikuma A punktā nodaļā 
„Vide” Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1782/20031, un saskaņā ar 
obligātajām prasībām par labiem 
lauksaimniecības un vides apstākļu 
noteikumiem, kas definēti saskaņā ar šīs 
Regulas 5. panta 1. punktu.

svītrots

_________

OV L 270, 21.10.2003., 56. lpp.

Or. en

Pamatojums

Gan ES, gan ārpuskopienas valstu lauksaimniecības praksē jāpiemēro vienādi kritēriji. Sk. 
7.a punktu (jauns) (grozījuma Nr. 33 referents) un šo pašu autoru grozījumu, kurš to 
papildina.
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Grozījums Nr. 222
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lauksaimniecības izejvielas, kas 
audzētas Kopienā un izmantotas 
biodegvielu un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanai, ko ņem vērā 1. punktā minētajos 
nolūkos, iegūst saskaņā ar prasībām un 
standartiem, kas noteikti III pielikuma 
A punktā nodaļā „Vide” Padomes Regulā 
(EK) Nr. 1782/2003, un saskaņā ar 
obligātajām prasībām par labiem 
lauksaimniecības un vides apstākļu 
noteikumiem, kas definēti saskaņā ar šīs 
Regulas 5. panta 1. punktu.

5. Lauksaimniecības izejvielas, kas 
audzētas Kopienā un izmantotas 
biodegvielu un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanai, ko ņem vērā 1. punktā minētajos 
nolūkos, iegūst saskaņā ar prasībām un 
standartiem, kas noteikti III pielikuma 
A punktā nodaļā „Vide” Padomes Regulā 
(EK) Nr. 1782/2003, un saskaņā ar 
obligātajām prasībām par labiem 
lauksaimniecības un vides apstākļu 
noteikumiem, kas definēti saskaņā ar šīs 
Regulas 5. panta 1. punktu. Uz Kopienā 
audzētiem izejmateriāliem neattiecas 3. un 
4. punkts.

Or. de

Pamatojums

Papildu standarti ražošanai ES ar 27 dalīvalstīm ir noteikti 15. pantā, jo papildus 3. un 
4. punktam, jāpievieno arī 5. punkts; turpretī uz ievestajām izejvielām attiecas tikai 3. un 
4. punkts. Spēkā esošie Eiropas vides un ūdens saglabāšanas pasākumi ietver atbilstīgas 
ilgstpējas prasības lauksaimniecībā. Tāpēc ir skaidri jāparāda, ka tikai 5. punkts attiecas 
tikai uz izejmateriāliem, kurus ražo 27 ES dalībvalstīs. Tas ietver arī pietiekamu skaitu 
noteikumu, kuri ir paredzēti 3. un 4. punktā.

Grozījums Nr. 223
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības izejvielas, kas nav 
audzētas Kopienā un izmantotas 
biodegvielu un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā ražošanai un ko ņem vērā 
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1. punktā minētajos nolūkos, iegūst 
saskaņā ar noteikumiem, kuri ir vienādi 
ar šā punkta 1. apakšpunkta 
noteikumiem, vai, ja šādus noteikumus 
nevar piemērot, saskaņā ar it īpaši šādām 
prasībām, kuras ietekmē pasaules dabas 
resursus:
(a) nedrīkst būt ievērojams emisiju 
pieaugums, kurš varētu izraisīt 
paskābināšanos vai eitrofikāciju, vai 
ozona slāņa noplicināšanos, vai kurš ir 
indīgs; 
(b) nedrīkst ievērojami bojāt augsnes 
funkcijas vai auglību (piemēram, 
organisko materiālu līmeņu saglabāšana, 
erozijas kontrole); 
(c) nedrīkst būtiski pasliktināties ūdens 
kvalitāte vai apgāde; 
(d) nedrīkst ievērojami pasliktināties 
bioloģiskā vai ekosistēmu daudzveidība 
un
(e) mēslojums un pesticīdi ir jāizmanto 
videi nekaitīgā veidā.

Or. xm

Pamatojums

Attiecībā uz trešās valstīs ražotiem izejmateriāliem ir nepieciešamas prasības, kuras atbilst 
vai ir vienādas ar savstarpējās atbilstības prasībām, lai nodrošinātu no tiem ražotas 
biodegvielas ilgtspēju.

Grozījums Nr. 224
Dorette Corbey

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 

svītrots
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pamatojumus par ilgtspējību.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jāļauj ES kritērijus papildināt ar saviem kritērijiem.

Grozījums Nr. 225
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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. 226
Eluned Morgan

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
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Pamatojums

Šis pants ir pretrunā ar EK līguma 174., 175. un 176. pantu, ar ko “neliedz dalībvalstīm 
uzturēt spēkā vai ieviest stingrākus aizsargpasākumus” vides aizsardzības jomā. Komisijas 
teksts nelabvēlīgi ietekmētu dalībvalstīs izstrādātās programmas par atjaunojamo veidu 
degvielu, piemēram, tās, ko pieņēmusi Apvienotā Karaliste un Nīderlande.

Grozījums Nr. 227
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija vēlākais līdz 2010. gada 
31. decembrim ziņo par prasībām 
attiecībā uz ilgtspējības shēmu, ar kuru 
paredz tādas biomasas enerģijas 
izmantošanu, kas nav biodegvielas un 
bioloģiskais šķidrais kurināmais.
Vajadzības gadījumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei 
iesniedzamajam ziņojumam pievieno 
priekšlikumus attiecībā uz ilgstpējības 
shēmu, ar kuru paredz cita veida 
biomasas enerģijas izmantošanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

No biomasas iegūtas enerģijas izmantošanas ilgstpējības kritēriji ir jānosaka ar šo direktīvu.

Grozījums Nr. 228
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija vēlākais līdz 2010. gada 
31. decembrim ziņo par prasībām attiecībā 

7. Komisija vēlākais līdz 2010. gada 
31. decembrim ziņo par prasībām attiecībā 
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uz ilgtspējības shēmu, ar kuru paredz tādas 
biomasas enerģijas izmantošanu, kas nav 
biodegvielas un bioloģiskais šķidrais 
kurināmais. Vajadzības gadījumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedzamajam 
ziņojumam pievieno priekšlikumus 
attiecībā uz ilgstpējības shēmu, ar kuru 
paredz cita veida biomasas enerģijas 
izmantošanu.

uz ilgtspējības shēmu, ar kuru paredz tādas 
biomasas enerģijas izmantošanu, kas nav 
biodegvielas un bioloģiskais šķidrais 
kurināmais. Ziņojumā ņem vērā 
ilgtspējīgas mežkopības jomā spēkā esošos 
noteikumus, standartus, principus un 
pašreizējo darbu šīs jomas standartu 
izstrādē. Vajadzības gadījumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedzamajam 
ziņojumam pievieno priekšlikumus 
attiecībā uz ilgstpējības shēmu, ar kuru 
paredz cita veida biomasas enerģijas 
izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Ja ilgtspējības kritērijus attiecina arī uz biomasu, ir jāņem vērā ilgtspējīgas mežkopības jomā 
spēkā esošie principi un noteikumi, kā arī pašreizējā standartu izstrāde. 

Grozījums Nr. 229
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a No biomasas iegūtu enerģiju neņem 
vērā 1. punktā minētajos nolūkos, ja vien 
nav veikti efektīvi pasākumi, lai novērstu:
(a) augsnes eroziju un gruntsūdeņu 
kvalitātes pasliktināšanos, ko rada 
piesārņojums un pārmērīgs mēslošanas 
līdzekļu daudzums;
(b) pārmērīgu ūdens patēriņu zonās ar 
trūcīgiem ūdens resursiem;
(c) gaisa piesārņojumu; 
(d) augsnes kvalitātes pasliktināšanos.
Lai nodrošinātu atbilstību 1. punktam, ne 
Kopienā, ne trešās valstīs biomasas 
izejvielu ražošanā neizmanto ģenētiski 



PE407.817v01-00 106/156 AM\727647LV.doc

LV

modificētus augus un to produktus.

Or. en

Pamatojums

Gan ES, gan ārpuskopienas valstu lauksaimniecības praksē jāpiemēro vienādi kritēriji. 
Grozījums izriet no referenta iesniegtā grozījuma Nr. 33, lai paplašinātu tā piemērošanas 
jomu.

Grozījums Nr. 230
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber, Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Neatkarīgi no tā, vai izejvielas 
audzētas Kopienas teritorijā vai ārpus tās, 
1. punktā minētie noteikumi neattiecas uz 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo, izņemot gadījumus, kad 
izejvielas to ražošanai ir audzētas saskaņā 
ar šādiem kritērijiem:
(a) atbilstība starptautiskajām normām 
par pamatiedzīvotāju un vietējo kopienu 
tiesībām izteikt viedokli un piedalīties 
apspriedēs un par bērnu aizsardzību, kas 
izriet no ANO struktūru darbības un 
konvencijām; 
(b) izejvielu ražošanas ciklā ievēro ANO 
noteiktās cilvēktiesību normas.    
Šā panta 8. punktā uzskaitīto kritēriju 
atbilstība ir jāpārbauda saskaņā ar 
16. pantu, jo īpaši piedaloties brīvprātīgās 
starptautiskās vai nacionālās 
programmās, ar kurām nosaka standartus 
ilgtspējīgas biodegvielas un citu 
bioloģiskā šķidrā kurināmā veidu 
ražošanai un izsniedz apliecinājumu, ka 
biodegvielas un citu bioloģiskā šķidrā 
kurināmā veidu ražošana atbilst šiem 
standartiem. 
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Or. en

Pamatojums

Ilgtspējīga ražošana ir ne tikai vides ilgtspējības jautājums. Ar biodegvielas ražošanu 
saistītās sociālās problēmas un cilvēktiesību pārkāpumi, kas guvuši dokumentārus 
pierādījumus, liecina, ka ES biodegvielas ilgtspējības kritērijos ir jāiekļauj sociālie standarti. 

Grozījums Nr. 231
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Eiropas Komisija ieceļ neatkarīgu 
ekspertu komiteju, kas izstrādā 
mehānismu, lai pienācīgi novērtētu un 
risinātu jautājumu par bioenerģijas 
netiešo ietekmi uz zemes izmantojuma 
izmaiņām un netiešo ietekmi uz dabiskā 
meža platību samazināšanos vai citu 
dabas ekosistēmu degradāciju, un šā 
mehānisma piemērošanas galīgais 
termiņš ir 2010. gada 31. decembris. 
Priekšnoteikums ir netiešās ietekmes 
aspektu iekļaušana.

Or. en

Pamatojums

Ilgtspējīga ražošana ir ne tikai vides ilgtspējības jautājums. Ar biodegvielas ražošanu 
saistītās sociālās problēmas un cilvēktiesību pārkāpumi, kas guvuši dokumentārus 
pierādījumus, liecina, ka ES biodegvielas ilgtspējības kritērijos ir jāiekļauj sociālie standarti. 
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Grozījums Nr. 232
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija 2010. un 2012. gadā ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
1. punktā aprakstītās masu bilances 
verificēšanas metodes darbību un par 
iespējām, kas ļautu izmantot citas 
verificēšanas metodes attiecībā uz dažiem 
vai visiem izejvielu vai biodegvielas 
veidiem. Komisija savā novērtējumā 
apsver minētās verificēšanas metodes, 
kurās informācija par ilgstpējības 
īpašībām nav fiziski jāsaista ar īpašiem 
sūtījumiem vai maisījumiem.
Novērtējumā ņem vērā vajadzību saglabāt 
verificēšanas sistēmas integritāti un 
efektivitāti, vienlaikus novēršot 
nesamērīgu slodzi nozarē. Vajadzības 
gadījumā Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedzamajam ziņojumam 
pievieno priekšlikumus par citu 
verificēšanas metožu ietveršanu.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 233
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var izlemt, ka divpusējie un 
daudzpusējie nolīgumi starp Kopienu un 
trešām valstīm pierāda, ka biodegvielas 
un bioloģiskais šķidrais kurināmais, ko 
ražo no izejvielām, kas audzētas minētajās 
valstīs, atbilst 15. panta 3. vai 4. punktā 
noteiktajiem vides ilgtspējības kritērijiem.

Komisija var izlemt, ka brīvprātīgās valstu 
vai starptautiskas shēmās, kurās noteikti 
standarti biomasas produktu ražošanai, 
ietverti precīzi dati 15. panta 2. punkta 
nolūkos vai pierādīt, ka biodegvielas 
sūtījumi atbilst 15. panta 3. vai 4. punktā 
minētajiem vides ilgtspējības kritērijiem.
Komisija var izlemt, ka valstu, 
daudznacionālās vai starptautiskās 
shēmās, kas mēra siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumus, ietver precīzus datus 
15. panta 2. punkta nolūkos.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Trešo valstu importam noteiktais režīms ir neatbilstīgs. Nav jāpiemēro nekādi kritēriji, ja ar 
trešām valstīm ir panākta vienošanās, jo īpaši attiecībā uz pierādījumu sniegšanu, izmantojot 
līdzsvarota apjoma metodi. Trešo valstu piegādātājiem būs ievērojamas konkurences 
priekšrocības pār ES piegādātājiem, ja prasība izmantot dārgo līdzsvarota apjoma metodi, 
lai sniegtu atbilstības apliecinājumu, tiks izvirzīta tikai ES piegādātājiem.

Tādi paši vai vismaz līdzvērtīgi kritēriji (līdzsvarota apjoma sistēma) ir jānosaka attiecībā uz 
atbilstību ilgtspējības prasībām, ja importē no trešām valstīm. Ir būtiski ES piemērojamos 
ilgtspējības kritērijus attiecināt uz trešo valstu piegādātājiem. Tas ir panākts, pievienojot 
15. panta 5. punktu (grozījums Nr. 4).
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Grozījums Nr. 234
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var izlemt, ka divpusējie un 
daudzpusējie nolīgumi starp Kopienu un 
trešām valstīm pierāda, ka biodegvielas 
un bioloģiskais šķidrais kurināmais, ko 
ražo no izejvielām, kas audzētas minētajās 
valstīs, atbilst 15. panta 3. vai 4. punktā 
noteiktajiem vides ilgtspējības kritērijiem.
Komisija var izlemt, ka brīvprātīgās valstu 
vai starptautiskas shēmās, kurās noteikti 
standarti biomasas produktu ražošanai, 
ietverti precīzi dati 15. panta 2. punkta 
nolūkos vai pierādīt, ka biodegvielas
sūtījumi atbilst 15. panta 3. vai 4. punktā
minētajiem vides ilgtspējības kritērijiem.

4. Komisija veicina, ka brīvprātīgās valstu 
vai starptautiskās shēmās, kurās noteikti 
standarti biomasas produktu ražošanai, 
ietverti precīzi dati 15. panta 2. punkta 
nolūkos vai pierādīts, ka enerģijas ieguvei 
nosūtītā biomasa atbilst 15. pantā
minētajiem vides ilgtspējības kritērijiem.

Komisija var izlemt, ka valstu, 
daudznacionālās vai starptautiskās shēmās, 
kas mēra siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumus, ietver precīzus datus 
15. panta 2. punkta nolūkos.

Komisija var izlemt, ka valstu, 
daudznacionālās vai starptautiskās shēmās, 
kas izstrādātas, lai mērītu siltumnīcefekta 
gāzu ietaupījumus, ietver precīzus datus 
15. panta nolūkos saskaņā ar 21. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 235
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var izlemt, ka divpusējie un 
daudzpusējie nolīgumi starp Kopienu un 
trešām valstīm pierāda, ka biodegvielas un 
bioloģiskais šķidrais kurināmais, ko ražo 
no izejvielām, kas audzētas minētajās 

4. Komisija noslēdz divpusējos un 
daudzpusējos nolīgumus starp Kopienu un 
trešām valstīm, lai nodrošinātu, ka 
enerģija, ko iegūst no biomasas, ko 
savukārt ražo no izejvielām, kas audzētas 
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valstīs, atbilst 15. panta 3. vai 4. punktā 
noteiktajiem vides ilgtspējības kritērijiem.

minētajās valstīs, atbilst 15. panta 3., 4., 
7.a un 8. punktā noteiktajiem vides 
ilgtspējības kritērijiem. Nolīgumos paredz 
pasākumus, lai nodrošinātu MVU 
līdzdalību.

Komisija var izlemt, ka brīvprātīgās valstu 
vai starptautiskas shēmās, kurās noteikti 
standarti biomasas produktu ražošanai, 
ietverti precīzi dati 15. panta 2. punkta 
nolūkos vai pierādīt, ka biodegvielas
sūtījumi atbilst 15. panta 3. vai 4. punktā 
minētajiem vides ilgtspējības kritērijiem.

Komisija var izlemt, ka brīvprātīgās valstu 
vai starptautiskās shēmās, kurās noteikti 
standarti biomasas produktu ražošanai, 
ietverti precīzi dati 15. panta 2. punkta 
nolūkos vai pierādīts, ka no biomasas 
ražotās enerģijas piegāde atbilst 15. panta 
3. vai 4. punktā minētajiem vides 
ilgtspējības kritērijiem.

Komisija var izlemt, ka valstu, 
daudznacionālās vai starptautiskās shēmās, 
kas mēra siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumus, ietver precīzus datus 
15. panta 2. punkta nolūkos.

Komisija var izlemt, ka valstu, 
daudznacionālās vai starptautiskās shēmās, 
kas mēra siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumus, ietver precīzus datus 
15. panta 2. punkta nolūkos.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar A.  Wijkman iesniegto grozījumu Nr. 33, ar ko 15. pantam pievieno 7.a punktu, un 
ar A. Wijkman, J. Bowis un D. Corbey iesniegto priekšlikumu par 15. panta 8. punkta 
grozījumu (jauns).

Grozījums Nr. 236
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija pieņem lēmumus tikai 
saskaņā ar 4. punktu, ja attiecīgais 
nolīgums vai shēma atbilst atbilstošiem 
ticamības, pārredzamības un neatkarīga 
audita standartiem. Ja shēmas izmanto, 
lai veiktu siltumnīcefekta gāzu 
mērījumus, šādas shēmas atbilst arī 
VII pielikumā noteiktajām metodiskajām 

svītrots
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prasībām.

Or. de

Pamatojums

Trešo valstu importam noteiktais režīms ir neatbilstīgs. Nav jāpiemēro nekādi kritēriji, ja ar 
trešām valstīm ir panākta vienošanās, jo īpaši attiecībā uz pierādījumu sniegšanu, izmantojot 
līdzsvarota apjoma metodi. Trešo valstu piegādātājiem būs ievērojamas konkurences 
priekšrocības pār ES piegādātājiem, ja prasība izmantot dārgo līdzsvarota apjoma metodi, 
lai sniegtu atbilstības apliecinājumu, tiks izvirzīta tikai ES piegādātājiem.

Tādi paši vai vismaz līdzvērtīgi kritēriji (līdzsvarota apjoma sistēma) ir jānosaka attiecībā uz 
atbilstību ilgtspējības prasībām, ja importē no trešām valstīm. Ir būtiski ES piemērojamos 
ilgtspējības kritērijus attiecināt uz trešo valstu piegādātājiem. Tas ir panākts, pievienojot 
15. panta 5. punktu (grozījums Nr. 4).

Grozījums Nr. 237
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lēmumus atbilstīgi 4. punktam 
pieņem saskaņā ar 21. panta 2. punktā 
minēto procedūru. Šādi lēmumi ir spēkā 
ne vairāk kā 5 gadus.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Trešo valstu importam noteiktais režīms ir neatbilstīgs. Nav jāpiemēro nekādi kritēriji, ja ar 
trešām valstīm ir panākta vienošanās, jo īpaši attiecībā uz pierādījumu sniegšanu, izmantojot 
līdzsvarota apjoma metodi. Trešo valstu piegādātājiem būs ievērojamas konkurences 
priekšrocības pār ES piegādātājiem, ja prasība izmantot dārgo līdzsvarota apjoma metodi, 
lai sniegtu atbilstības apliecinājumu, tiks izvirzīta tikai ES piegādātājiem.

Tādi paši vai vismaz līdzvērtīgi kritēriji (līdzsvarota apjoma sistēma) ir jānosaka attiecībā uz 
atbilstību ilgtspējības prasībām, ja importē no trešām valstīm. Ir būtiski ES piemērojamos 
ilgtspējības kritērijus attiecināt uz trešo valstu piegādātājiem. Tas ir panākts, pievienojot 
15. panta 5. punktu (grozījums Nr. 4).
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Grozījums Nr. 238
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lēmumus atbilstīgi 4. punktam pieņem 
saskaņā ar 21. panta 2. punktā minēto 
procedūru. Šādi lēmumi ir spēkā ne vairāk 
kā 5 gadus.

6. Lēmumus atbilstīgi 4. punktam pieņem 
saskaņā ar 21. panta 3. punktā minēto
regulatīvo kontroles procedūru. Šādi 
lēmumi ir spēkā ne vairāk kā 5 gadus un 
tos jebkurā brīdī var anulēt pēc Komisijas, 
21. panta 2. punktā minētās komitejas vai 
Eiropas Parlamenta ierosinājuma, ja 
shēma šķiet nepietiekami uzticama.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lēmumus atbilstīgi 4. punktam pieņem 
saskaņā ar 21. panta 2. punktā minēto 
procedūru. Šādi lēmumi ir spēkā ne vairāk 
kā 5 gadus.

6. Lēmumus atbilstīgi 4. punktam pieņem 
saskaņā ar 21. panta 2. punktā minēto 
procedūru. Šādi lēmumi ir spēkā ne vairāk 
kā 5 gadus. Šādus lēmumus var anulēt arī 
agrāk, ja pierādījumi liecina, ka ir 
pārkāpti ilgtspējības standarti, vai ja 
programmas un nolīgumi nenodrošina 
atbilstīgu uzticamības, pārredzamības un 
regulāras un pietiekami biežas 
neatkarīgas revīzijas standartu 
piemērošanu. 

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 16. panta 6. punktā paredzēts, ka lēmumi par starptautisko nolīgumu un 
programmu iekļaušanu ir spēkā ne ilgāk kā 5 gadus. Ir jāparedz iespēja šos lēmumus anulēt 
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agrāk, ja nolīgumi un programmas neatbilst vajadzīgajiem kritērijiem vai atbilstīgiem 
uzticamības, pārredzamības un neatkarīgas revīzijas standartiem.

Grozījums Nr. 240
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja uzņēmējs iesniedz pierādījumu vai 
informāciju, kas iegūta saskaņā ar 
nolīgumu vai shēmu, kurai piemēro 
lēmumu atbilstīgi 4. punktam, dalībvalsts 
nepieprasa piegādātājam nodrošināt 
turpmākus atbilstības pierādījumus par 
attiecīgo vides ilgtspējības kritēriju izpildi.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Trešo valstu importam noteiktais režīms ir neatbilstīgs. Nav jāpiemēro nekādi kritēriji, ja ar 
trešām valstīm ir panākta vienošanās, jo īpaši attiecībā uz pierādījumu sniegšanu, izmantojot 
līdzsvarota apjoma metodi. Trešo valstu piegādātājiem būs ievērojamas konkurences 
priekšrocības pār ES piegādātājiem, ja prasība izmantot dārgo līdzsvarota apjoma metodi, 
lai sniegtu atbilstības apliecinājumu, tiks izvirzīta tikai ES piegādātājiem.

Tādi paši vai vismaz līdzvērtīgi kritēriji (līdzsvarota apjoma sistēma) ir jānosaka attiecībā uz 
atbilstību ilgtspējības prasībām, ja importē no trešām valstīm. Ir būtiski ES piemērojamos 
ilgtspējības kritērijus attiecināt uz trešo valstu piegādātājiem. Tas ir panākts, pievienojot 
15. panta 5. punktu (grozījums Nr. 4).

Grozījums Nr. 241
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 8. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija, ievērojot minēto noteikumu, 
izlemj, ka izcelsmes avotu nedrīkst ņemt 
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vērā, tā nosaka atbilstīgu periodu, kas nav 
mazāks par vienu gadu, lai minētais 
lēmums varētu stāties spēkā.

Or. de

Pamatojums

Tūlītējs Komisijas aizliegums ņemt vērā biodegvielas izcelsmes avotu būtu pretrunā ar 
noslēgtajiem piegādes līgumiem. Tādēļ ir jāparedz pārejas periods, lai radītu līdzsvaru starp 
plānošanu un piegādes stabilitāti, no vienas puses, un atbilstību ilgtspējības kritērijiem, no 
otras puses.

Grozījums Nr. 242
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biodegvielu un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā siltumnīcefekta gāzu ietekmes 

aprēķināšana

No biomasas iegūtās enerģijas
siltumnīcefekta gāzu ietekmes 

aprēķināšana

Or. en

Pamatojums

Zemes izmantojuma netiešās izmaiņas notiek tad, ja zemi izmanto nevis pārtikas produktu 
audzēšanai, bet gan biodegvielas izelvielu ieguvei, un citviet pasaulē palielinās pārtikas 
ražošana uz tropisko mežu vai citu lauksaimniecībā neizmantotu zemju rēķina, lai izlīdzinātu 
pārtikas ražošanas jaudas samazināšanos. Tas nelabvēlīgi ietekmē SEG rašanos attiecībā uz 
biodegvielu, ko Komisija nav ņēmusi vērā. Tādēļ ir jāievieš koeficients, kas uzrāda zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmi, ko rada biodegvielas SEG standartvērtības vai 
faktiskās vērtības. Šis koeficients veicinās kultūraugu un zemes efektīvāku izmantošanu.
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Grozījums Nr. 243
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
17. pants –1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumu no biodegvielas un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā izmantošanas 15. panta 
2. punkta nolūkos aprēķina šādi:

1. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumu no biomasas iegūtās enerģijas
izmantošanas 15. panta 2. punkta nolūkos 
aprēķina šādi:

Or. en

Pamatojums

Zemes izmantojuma netiešās izmaiņas notiek tad, ja zemi izmanto nevis pārtikas produktu 
audzēšanai, bet gan biodegvielas izelvielu ieguvei, un citviet pasaulē palielinās pārtikas 
ražošana uz tropisko mežu vai citu lauksaimniecībā neizmantotu zemju rēķina, lai izlīdzinātu 
pārtikas ražošanas jaudas samazināšanos. Tas nelabvēlīgi ietekmē SEG rašanos attiecībā uz 
biodegvielu, ko Komisija nav ņēmusi vērā. Tādēļ ir jāievieš koeficients, kas uzrāda zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmi, ko rada biodegvielas SEG standartvērtības vai 
faktiskās vērtības. Šis koeficients veicinās kultūraugu un zemes efektīvāku izmantošanu.

Grozījums Nr. 244
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Pamatojums

Priekšroka jādod faktisko vērtību izmantošanai. Sadalītās standartvērtības var izmantot 
atsevišķos ražošanas procesa posmos.
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Grozījums Nr. 245
Dorette Corbey

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;

(a) attiecībā uz enerģiju, kas ražota no 
biomasas, un ja siltumnīcefekta gāzu 
emisiju ietaupījumu standartvērtība 
biodegvielas ražošanas metodei ir noteikta 
VII pielikuma A daļā, izmanto minēto 
standartvērtību, ko reizina ar zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu koeficientu;

Or. en

Pamatojums

Zemes izmantojuma netiešās izmaiņas notiek tad, ja zemi izmanto nevis pārtikas produktu 
audzēšanai, bet gan biodegvielas izelvielu ieguvei, un citviet pasaulē palielinās pārtikas 
ražošana uz tropisko mežu vai citu lauksaimniecībā neizmantotu zemju rēķina, lai izlīdzinātu 
pārtikas ražošanas jaudas samazināšanos. Tas nelabvēlīgi ietekmē SEG rašanos attiecībā uz 
biodegvielu, ko Komisija nav ņēmusi vērā. Tādēļ ir jāievieš koeficients, kas uzrāda zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmi, ko rada biodegvielas SEG standartvērtības vai 
faktiskās vērtības. Šis koeficients veicinās kultūraugu un zemes efektīvāku izmantošanu.

Grozījums Nr. 246
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
17. pants –1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izmantojot faktisko vērtību, kas 
aprēķināta saskaņā ar VII pielikuma B daļā 
noteikto metodi; vai

(b) izmantojot faktisko vērtību, kas 
aprēķināta saskaņā ar VII pielikuma B daļā 
noteikto metodi un ko reizina ar zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu koeficientu;
vai

Or. en
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Pamatojums

Zemes izmantojuma netiešās izmaiņas notiek tad, ja zemi izmanto nevis pārtikas produktu 
audzēšanai, bet gan biodegvielas izelvielu ieguvei, un citviet pasaulē palielinās pārtikas 
ražošana uz tropisko mežu vai citu lauksaimniecībā neizmantotu zemju rēķina, lai izlīdzinātu 
pārtikas ražošanas jaudas samazināšanos. Tas nelabvēlīgi ietekmē SEG rašanos attiecībā uz 
biodegvielu, ko Komisija nav ņēmusi vērā. Tādēļ ir jāievieš koeficients, kas uzrāda zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmi, ko rada biodegvielas SEG standartvērtības vai 
faktiskās vērtības. Šis koeficients veicinās kultūraugu un zemes efektīvāku izmantošanu.

Grozījums Nr. 247
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
17. pants –1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izmantojot vērtību, kas aprēķināta 
saskaņā ar VII pielikuma C daļā noteikto 
metodi, kā dažu ražošanas procesa posmu 
faktisko vērtību un citiem ražošanas 
procesa posmiem paredzēto VII pielikuma 
D vai E daļā noteikto sadalīto 
standartvērtību summu.

(c) izmantojot vērtību, kas aprēķināta 
saskaņā ar VII pielikuma C daļā noteikto 
metodi, kā dažu ražošanas procesa posmu 
faktisko vērtību un citiem ražošanas 
procesa posmiem paredzēto VII pielikuma 
D vai E daļā noteikto sadalīto 
standartvērtību summu. Aprēķināšanā 
ievēro nosacījumu, ka ražošanas process 
ir identisks ar to ražošanas procesu, kurā 
piemēro VII pielikuma D vai E daļā 
citiem ražošanas procesa posmiem 
noteiktās sadalītās standartvērtības. 

Or. de

Pamatojums

Vērtības acīmredzot nosaka, ņemot vērā lokalizāciju, ko ievēro attiecīgajā ražošanas procesā,
pamatojoties uz konkrētās iekārtas konfigurācijas un pārvēršanas faktoriem. Līdz ar to šīs 
vērtības var piemērot tikai identiskiem ražošanas procesiem un pārvēršanas iekārtām. Nav 
pieļaujama to piemērošana atšķirīgos apstākļos.
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Grozījums Nr. 248
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
17. pants –1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izmantojot vērtību, kas aprēķināta 
saskaņā ar VII pielikuma C daļā noteikto 
metodi, kā dažu ražošanas procesa posmu 
faktisko vērtību un citiem ražošanas 
procesa posmiem paredzēto VII pielikuma 
D vai E daļā noteikto sadalīto 
standartvērtību summu.

(c) izmantojot vērtību, kas aprēķināta 
saskaņā ar VII pielikuma C daļā noteikto 
metodi, kā dažu ražošanas procesa posmu 
faktisko vērtību un citiem ražošanas 
procesa posmiem paredzēto VII pielikuma 
D vai E daļā noteikto sadalīto 
standartvērtību summu, un visas vērtības 
reizinot ar zemes izmantojuma netiešo 
izmaiņu koeficientu.

Or. en

Pamatojums

Zemes izmantojuma netiešās izmaiņas notiek tad, ja zemi izmanto nevis pārtikas produktu 
audzēšanai, bet gan biodegvielas izelvielu ieguvei, un citviet pasaulē palielinās pārtikas 
ražošana uz tropisko mežu vai citu lauksaimniecībā neizmantotu zemju rēķina, lai izlīdzinātu 
pārtikas ražošanas jaudas samazināšanos. Tas nelabvēlīgi ietekmē SEG rašanos attiecībā uz 
biodegvielu, ko Komisija nav ņēmusi vērā. Tādēļ ir jāievieš koeficients, kas uzrāda zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmi, ko rada biodegvielas SEG standartvērtības vai 
faktiskās vērtības. Šis koeficients veicinās kultūraugu un zemes efektīvāku izmantošanu.

Grozījums Nr. 249
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
17. pants –1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) zemes izmantojuma netiešo izmaiņu 
koeficientu aprēķina ik pēc diviem 
gadiem, zemes izmantojuma pieauguma 
rādītāju, kas radies, ražojot enerģiju no 
pārtikas un bioloģiskām izejvielām, dalot 
ar zemes izmantojuma pieauguma 
rādītāju, kas radies, ražojot pārtiku un 
izejvielas, un pieskaitot zemes 
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izmantojuma pieauguma rādītāju, kas 
radies, ražojot enerģiju no biomasas.
Dienā, kad šī direktīva stāsies spēkā, 
noteiks, ka koeficients ir 1,0, un pirmo 
reizi to aprēķinās pēc diviem gadiem, 
pamatojoties uz datiem par kopējo zemes 
izmantojumu un zemes izmantojuma 
izmaiņām.
Līdz 2010. gadam Komisijai ir jāpublicē 
metodes, kā aprēķināt zemes izmantojuma 
netiešo izmaiņu koeficientu, ņemot vērā 
iespējamo vajadzību koeficienta 
aprēķināšanā neiekļaut noplicinātās 
zemes platības un noteikt paņēmienus, kā 
nošķirt dažādus zemes un zemes 
izmantošanas veidus.

Or. en

Pamatojums

Zemes izmantojuma netiešās izmaiņas notiek tad, ja zemi izmanto nevis pārtikas produktu 
audzēšanai, bet gan biodegvielas izelvielu ieguvei, un citviet pasaulē palielinās pārtikas 
ražošana uz tropisko mežu vai citu lauksaimniecībā neizmantotu zemju rēķina, lai izlīdzinātu 
pārtikas ražošanas jaudas samazināšanos. Tas nelabvēlīgi ietekmē SEG rašanos attiecībā uz 
biodegvielu, ko Komisija nav ņēmusi vērā. Tādēļ ir jāievieš koeficients, kas uzrāda zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmi, ko rada biodegvielas SEG standartvērtības vai 
faktiskās vērtības. Šis koeficients veicinās kultūraugu un zemes efektīvāku izmantošanu.

Grozījums Nr. 250
Anders Wijkman

Direktīvas priekšlikums
17. pants –1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) emisijas, kas rodas zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē, kā 
minēts VII pielikuma C daļā, iekļauj tad, 
ja ražo no tādām izejvielām, tostarp no 
atkritumiem, kuru ieguvei nav jāizmanto 
aramzeme, ganības vai ilggadīgo kultūru 
zeme.
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Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav ietvertas emisijas, kas rodas zemes izmantojuma netiešo izmaiņu 
ietekmē. Jaunākie pētījumi liecina, ka šo emisiju apjoms varētu būt iespaidīgs. Tādēļ šo 
emisiju īpatsvars ir jāiekļauj gan standartvērtībās, gan visās aprēķinātajās vērtībās.

Grozījums Nr. 251
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vēlākais līdz 2010. gada 31. martam
dalībvalstis iesniedz Komisijai ziņojumu, 
ietverot to teritorijā esošo administratīvo 
vienību sarakstu, kuras ietvertas NUTS 2 
līmeņa klasifikācijā Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulā (EK) Nr. 1059/2003, 
ja var paredzēt, ka tipiskas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, ko rada 
lauksaimniecības izejvielu audzēšana, ir 
zemākas par vai vienādas ar emisijām, par 
kurām ziņo VII pielikuma C daļas nodaļā 
par audzēšanu, pievienojot minētā saraksta 
izveidošanai izmantotās metodes aprakstu. 
Metode ņem vērā augsnes īpašības, klimatu 
un paredzamos izejvielu ieguvumus.

2. Vēlākais līdz 2009. gada 31. decembrim
dalībvalstis iesniedz Komisijai sarakstu, 
kurā uzskaitītas atmatā atstātas, 
noplicinātas un mazauglīgas zemes 
platības, kurās enerģijas kultūru 
audzēšana varētu samazināt oglekļa 
emisijas, pievienojot minētā saraksta 
izveidošanai izmantotās metodes un datu 
aprakstu. Piemērojot šo metodi, ņem vērā 
augsnes īpašības, klimatu un paredzamos 
izejvielu ieguvumus.

___________

OV L 154, 21.6.2003, 1. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 252
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Biodegvielām VII pielikuma A daļā 
noteiktās standartvērtības un
VII pielikuma D daļā noteiktās sadalītās 
standartvērtības biodegvielām un 
bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam 
piemēro tikai gadījumā, ja izejvielas audzē:

3. Direktīvas VII pielikuma D daļā 
noteiktās sadalītās standartvērtības
autodegvielai un šķidrajam kurināmajam, 
kas ražoti no biomasas, var piemērot tikai 
gadījumā, ja izejvielas audzē:

Or. en

Pamatojums

Aprēķinos jāizmanto faktiskās vērtības. Sadalītās standartvērtības uz audzēšanu jāattiecina 
tikai tad, ja izejvielu izcelsmes vieta ir trešās valstis un atmatā atstāta, mazauglīga un 
noplicināta zeme, kas atbilst 2. punktā minētajam raksturojumam.

Grozījums Nr. 253
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Emisijas, kas rodas zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē, 
iekļauj visu no biomasas ražotu 
autodegvielas veidu sarakstā, ja tās 
nesaista ar zemes izmantojuma tiešo 
izmaiņu ietekmi un ja ražo no tādām 
izejvielām, tostarp no atkritumiem, kuru 
ieguvei nav jāizmanto aramzeme, ganības 
vai ilggadīgo kultūru zeme.

Or. en
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Pamatojums

SEG emisijas, kas rodas zemes izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē, attiecina uz visiem no 
biomasas ražotiem autodegvielas veidiem, izņemot gadījumus, kad izejvielas audzētas atmatā 
atstātā, mazauglīgā vai noplicinātā zemē, ja ražotāji var pierādīt, ka zemes izmantojuma tiešo 
izmaiņu ietekmē ir samazinājušās oglekļa emisijas.

Grozījums Nr. 254
Anders Wijkman

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija vēlākais līdz 2012. gada 
31. decembrim ziņo par aprēķinātajām
tipiskajām vērtībām un standartvērtībām, 
kuras norādītas VII pielikuma B un E 
daļā, īpašu uzmanību veltot transporta un 
apstrādes emisijām, un vajadzības 
gadījumā var izlemt vērtībās ieviest 
korekcijas. Šādu pasākumu, kas paredzēts, 
lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar 21. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

4. Komisija vēlākais līdz 2010. gada 
31. decembrim un pēc tam reizi divos 
gados pārskata tipiskās vērtības un 
standartvērtības, kuras norādītas 
VII pielikumā, īpašu uzmanību veltot 
emisijām, ko rada izejvielu audzēšana.
Attiecībā uz tipiskajām vērtībām un 
standartvērtībām izejvielu audzēšanai 
Komisija līdz 2010. gada 31. decembrim 
iesniedz jaunu faktisko vērtību un 
standartvērtību sarakstu, kas raksturīgas 
reģionālajiem un klimatiskajiem 
apstākļiem. Veicot pārskatīšanu, tiek lūgts 
gan trešo valstu, gan Kopienas ražotāju 
viedoklis. Turklāt Komisija novērtē un 
vajadzības gadījumā ierosina tipiskās 
vērtības un standartvērtības izejvielu 
audzēšanai, izmantojot ilgtspējīgas lauku 
apsaimniekošanas un bioloģiskās 
lauksaimniecības metodes. Šādu 
pasākumu, kas paredzēts, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 21. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Pārskata un atkarībā no raksturīgajiem 
zemes izmantojuma un/vai izejvielu 
faktoriem pielāgo arī to emisiju vērtības, 
kas radušās zemes izmantojuma netiešo 
izmaiņu ietekmē, kā minēts VII pielikuma 
C daļā.   
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Or. en

Pamatojums

COM dokumentā attiecībā uz izejvielu audzēšanu ir ierosināts noteikt ļoti vispārīgas (kopējās 
vidējās) vērtības, kas pietiekami neatspoguļo faktisko lielo daudzveidību. Izejvielu audzēšanā 
radīto faktisko emisiju noteikšana uzņēmējiem ir sarežģīts un ļoti dārgs process. Tādēļ COM 
dokumentā ir jāiekļauj reģionalizētas ražošanas standartvērtības, kas precīzāk atspoguļo 
atšķirības. Turklāt emisiju vērtības, kas radušās zemes izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē, 
ir jāpielāgo zemes izmantojuma prasībām, kādas pastāv attiecībā uz atsevišķu izejvielu 
audzēšanu.

Grozījums Nr. 255
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ja faktora ieguldījums kopējā emisiju 
apjomā ir zems vai ja ir ierobežotas
atšķirības, vai ja faktisko vērtību 
noteikšana rada ievērojamas grūtības vai 
augstas izmaksas, normālam ražošanas 
procesam piemēro standartvērtības;

(a) ja faktora ieguldījums kopējā emisiju 
apjomā ir mazāks kā 5 % vai ja praktiski 
nepastāv atšķirības, normālam ražošanas 
procesam piemēro standartvērtības;

Or. en

Pamatojums

Ir jāparedz precīzāki norādījumi par standartvērtību pārskatīšanu komitoloģijas procedūrā.

Grozījums Nr. 256
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) visos citos gadījumos salīdzinājumā ar 
normāliem ražošanas procesiem 

(b) visos citos gadījumos standartvērtības
atbilst 90 % to vērtību procentilēm, kas 
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standartvērtības ir stabilas. noteiktas ražošanas procesiem.

Or. en

Pamatojums

Standartvērtības ir jānosaka saskaņā ar vienotiem noteikumiem un, lai neatbalstītu neefektīvu 
uzņēmējdarbību, tām jābūt stabilām.

Grozījums Nr. 257
Hanne Dahl

Direktīvas priekšlikums
18. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Dalībvalstis var biodegvielas 
izmantošanas mērķus pārcelt uz tādas 
atjaunojamās enerģijas jomu kā 
elektroenerģijas ražošanai izmantotā 
saules un vēja enerģija.

Or. da

Grozījums Nr. 258
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
18. pants –3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis veic pasākumus, lai 
nodrošinātu pietiekamas degvielas 
uzpildes iespējas nulles emisijas 
transportlīdzekļiem. 

Or. en
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Pamatojums

Nākotnes tehnoloģiju ieviešanu bieži vien kavē nepietiekami attīstīta infrastruktūra. Degvielas 
uzpildes iespēju trūkums ir viens no iemesliem, kas patērētājus attur iegādāties automobiļus 
ar ūdeņraža dzinēju un elektroautomobiļus.

Grozījums Nr. 259
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
18. pants –3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šā panta 2. un 3. punktu piemēro 
atbilstīgi benzīna veidiem, kas satur 
bioetanolu. 

Or. de

Pamatojums

Lai sasniegtu biodegvielas izmantošanas mērķus, priekšnoteikums ir neierobežota tāda 
benzīna pieejamība visās degvielas uzpildes stacijās, kas satur biodegvielu.

Grozījums Nr. 260
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai pierādītu, ka ir izpildīts 
atjaunojamās enerģijas izmantošanas 
pienākums, tādas biodegvielas 
ieguldījumu, ko ražo no atkritumiem, 
atlikumiem, nepārtikas celulozes 
materiāla un lignocelulozes materiāla, 
uzskata par divkāršu salīdzinājumā ar 
citu biodegvielu ieguldījumu.

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Nestandarta biodegvielas veidu dubults svērums ir paredzēts apsvērumā Nr. 49, lai uzlabotu 
šo degvielas veidu noieta iespējas. Rezultāts ir tāds, ka tiek reģistrēts fiktīvs emisiju 
samazinājums, piemēram, reģistrē 50 % emisiju samazinājumu, kas faktiski nepastāv. Šis 
dubultais svērums konkurencē starp fosilo un bioloģisko kurināmo rada būtiskas 
priekšrocības biodegvielai, tai piedēvējot lielāku emisiju samazinājumu. Uz nekonvencionālo 
biodegvielu neattiecina klimata pārmaiņu novēršanas uzdevumus. Dubultā svēruma 
piemērošana nekonvencionālajai biodegvielai, lai uzlabotu tās noietu, nav zinātniski 
pamatota. Klimata pārmaiņas var novērst tikai tad, ja panāk reālu emisiju samazinājumu. 
Noieta problēmas var atrisināt tikai ar ekonomiskiem līdzekļiem, tādiem kā nodokļu 
atvieglojumi vai ieguldījumu atbalsts. Maz ticams, ka dubulto svērumu iekļaus tiesību aktos, 
jo šādu iejaukšanos konkurencē, reģistrējot fiktīvu emisiju samazinājumu, uzskatīs par 
patvaļīgu lēmumu. Turklāt jebkāda dubulta svēruma piemērošana nav objektīvi attaisnojama 
no apgrozījuma viedokļa (kas atsevišķos gadījumos pat neattiecas uz noieta atšķirībām).

Grozījums Nr. 261
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai pierādītu, ka ir izpildīts 
atjaunojamās enerģijas izmantošanas 
pienākums, tādas biodegvielas 
ieguldījumu, ko ražo no atkritumiem, 
atlikumiem, nepārtikas celulozes materiāla 
un lignocelulozes materiāla, uzskata par 
divkāršu salīdzinājumā ar citu biodegvielu 
ieguldījumu.

4. Tādas biodegvielas ieguldījumu, ko ražo 
no atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
celulozes materiāla un lignocelulozes 
materiāla, kā arī tādas biodegvielas 
ieguldījumu, kuras izmantošana samazina 
SEG emisijas par vairāk nekā 50 % 
salīdzinājumā ar fosilo kurināmo un 
kuras īpašību dēļ to saskaņā ar Eiropas 
Standartizācijas komitejas normatīviem 
var jaukt ar benzīnu un dīzeļdegvielu 
koncentrācijā, kas pārsniedz bioetanola 
un biodīzeļdegvielas limitus, uzskata par 
divkāršu salīdzinājumā ar citu biodegvielu 
ieguldījumu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpaplašina jauno biodegielas veidu kategorija, lai iekļautu tos uzlabotos biodegvielu 
veidus, ko, salīdzinot ar tirgū pieejamiem biodegvielas veidiem (bioetanolu un 
biodīzeļdegvielu (taukskābes metilsteri)), var lielākā koncentrācijā jaukt ar parasto benzīnu 
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un dīzeļdegvielu, tādējādi veicinot biodegvielas izmantošanu pašreizējos transportlīdzekļu 
modeļos un samazinot vajadzību izvirzīt papildu prasības palīginfrastruktūras jomā.

Grozījums Nr. 262
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai pierādītu, ka ir izpildīts 
atjaunojamās enerģijas izmantošanas 
pienākums, tādas biodegvielas
ieguldījumu, ko ražo no atkritumiem, 
atlikumiem, nepārtikas celulozes materiāla 
un lignocelulozes materiāla, uzskata par 
divkāršu salīdzinājumā ar citu 
biodegvielu ieguldījumu.

4. Lai nodrošinātu 3. pantā un 
I pielikumā minēto atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanas mērķu sasniegšanu, 
dalībvalstis var atbalstīt autodegvielas
ražošanu no atkritumiem, atlikumiem, 
nepārtikas celulozes materiāla un 
lignocelulozes materiāla.

Or. en

Grozījums Nr. 263
Johannes Lebech

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ar atbalsta mehānismiem dalībvalstīs 
īpaši jāveicina tādu biodegvielas veidu 
izmantošana, kuru siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanas rādītājs ir lielāks 
par 15. panta 2. punktā paredzēto.

Or. en
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Grozījums Nr. 264
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija līdz 2009. gada 
31. decembrim ierosina piemērotus 
pasākumus, lai panāktu līdzsvaru starp 
vietējo ražošanu un importu.

Or. xm

Pamatojums

Tā kā pastāv subsidētas biodīzeļdegvielas dempings lielā mērogā un no vienas valsts importē 
bioetanolu, kas daudzuma ziņā pārsniedz 40 % no ES saražotā, pēc iespējas drīz ir jāparedz 
juridiski līdzekļi, lai paaugstinātu energoapgādes drošību. Ja saskaņā ar 20. panta 
ierosinājumu ir jāgaida līdz 2012. gadam, pastāv risks, ka nozarei tiks nodarīts smags 
strukturālais kaitējums. 

Grozījums Nr. 265
Johannes Lebech

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkta 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalsta shēmu un citu līdzekļu 
ieviešanu un darbību, lai veicinātu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanu, kā arī visas 
jaunākās tendences izmantotajos līdzekļos 
attiecībā uz dalībvalstu nacionālajos rīcības 
plānos noteiktajiem līdzekļiem;

(b) atbalsta shēmu un citu līdzekļu 
ieviešanu un darbību, lai veicinātu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanu, jo īpaši 
pasākumus, lai iedzīvotājus informētu par 
atjaunojamās enerģijas pieejamību, kā arī 
visas jaunākās tendences izmantotajos 
līdzekļos attiecībā uz dalībvalstu 
nacionālajos rīcības plānos noteiktajiem 
līdzekļiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 266
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkta 2. daļa– k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) paredzamos siltumnīcefekta gāzu neto 
ietaupījumus no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas izmantošanas.

(k) paredzamos siltumnīcefekta gāzu neto 
ietaupījumus no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas izmantošanas, 
tostarp ietekmi uz oglekļa koncentrāciju 
saistībā ar tiešajām vai netiešajām zemes 
izmantojuma izmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 267
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija turpina dialogu un 
informācijas apmaiņu ar trešām valstīm, 
biodegvielas ražotāju un patērētāju 
organizācijām attiecībā uz šajā direktīvā 
noteikto ar biodegvielām un bioloģisko 
šķidro kurināmo saistīto pasākumu kopīgu 
īstenošanu.

2. Komisija turpina dialogu un 
informācijas apmaiņu ar trešām valstīm, 
vides aizsardzības un sociālo jautājumu 
nevalstiskajām organizācijām, 
biodegvielas ražotāju un patērētāju 
organizācijām attiecībā uz šajā direktīvā 
noteikto ar enerģijas ieguvei ražotu 
biomasu saistīto pasākumu kopīgu 
īstenošanu.

Or. en



AM\727647LV.doc 131/156 PE407.817v01-00

LV

Grozījums Nr. 268
Johannes Lebech

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija turpina dialogu un 
informācijas apmaiņu ar trešām valstīm, 
biodegvielas ražotāju un patērētāju 
organizācijām attiecībā uz šajā direktīvā 
noteikto ar biodegvielām un bioloģisko 
šķidro kurināmo saistīto pasākumu kopīgu 
īstenošanu.

2. Komisija turpina dialogu un 
informācijas apmaiņu ar trešām valstīm, 
biomasas ražotāju un patērētāju 
organizācijām un sabiedrības interešu 
aizstāvības organizācijām attiecībā uz šajā 
direktīvā noteikto ar biomasu saistīto 
pasākumu kopīgu īstenošanu. 

Or. en

Grozījums Nr. 269
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecīgos dažādu biodegvielu
ieguvumus un izmaksas vides jomā, 
Kopienas importa politikas ietekmi, 
piegādes drošību un veidus, ar kuru 
palīdzību sasniegt līdzsvarotu pieeju starp 
iekšējo produkciju un importu;

(a) attiecīgos dažādu biodegvielas veidu 
radītos ieguvumus un izmaksas vides 
jomā, Kopienas importa politikas ietekmi;

Or. de

Pamatojums

Nav iemesla gaidīt līdz 2012. gadam, lai ziņotu par biodegvielas ietekmi uz piegādes 
pasūtījumu drošumu un par to, kā panākt līdzsvaru starp vietējo ražošanu un importu.
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Grozījums Nr. 270
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) ES biodegvielas politikas ietekmi uz 
zemes izmantojuma tiešām vai netiešām 
izmaiņām un ar tām saistīto oglekļa 
emisiju rādītājus, un 

Or. en

Grozījums Nr. 271
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) palielinātā pieprasījuma pēc biomasas
ietekmi uz nozarēm, kurās izmanto 
biomasu.

(d) ES biodegvielas politikas ietekmi uz 
konkurenci zemes izmantojuma jomā un 
iedzīvotāju pārvietošanos 
ekportētājvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Komisijas uzraudzības darbā nav ņemti vērā sociālās ietekmes aspekti. Turklāt, izvērtējot 
ietekmi uz pārtikas nodrošinājumu, ir būtiski izšķirt dažādus ietekmes aspektus, kas radušies 
valstīs, kuras biodegvielu ražo eksportēšanai uz ES, un trešās valstīs, kuras var ciest no plaša 
patēriņa preču cenu inflācijas.
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Grozījums Nr. 272
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) tādu biodegvielas veidu pieejamību 
un izstrādi, kas ražota no atkritumiem, 
atliekvielām, aļģēm, nepārtikas celulozes 
materiāla un lignocelulozes materiāla, un 
ar šo biodegvielas veidu izmantošanu 
saistītos ilgtspējības aspektus, vienlaikus 
ņemot vērā atkritumu hierarhiju. 

Or. en

 Pamatojums

Otrās paaudzes biodegviela var ietekmēt atsevišķus igtspējības jautājumus. Daudzi šīs 
biodegvielas veidi ir uzskaitīti kā invazīvi produkti vai arī tiem nepieciešams liels ūdens 
daudzums. Arī no atkritumiem ražota biodegviela var aktualizēt atsevišķus ilgtspējības 
jautājumus, piemēram, var notikt augsnes degradācija, jo atkritumus bieži vien izmanto, lai 
mēslotu zemi. Kā pamatprincips ir jāpiemēro atkritumu hierarhija, ar ko par prioritāru 
nosaka atkārtotu lietošanu un pārstrādi salīdzinājumā ar izmantošanu enerģijas ražošanai. 
Pašreiz ir ļoti niecīgas tehnoloģiskās iespējas biodegvielu ražot no atkritumiem, līdz ar to ir 
laiks noskaidrot, kādi atkritumi un atliekvielas ir jāņem vērā un kādi pasākumi jāveic, lai 
nodrošinātu šo materiālu ilgtspējīgu ieguvi.

Grozījums Nr. 273
Matthias Groote

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) tādu degvielas veidu pieejamību, ko 
ražo no visa veida celulozes, 
hemicelulozes un lignīna, kuru izcelsmes 
avots ir atjaunojamā biomasa.

Or. en
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Grozījums Nr. 274
Erna Hennicot-Schoepges

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) ES biodegvielas politikas ietekmi uz 
zemes izmantojuma tiešām vai netiešām 
izmaiņām un ar tām saistīto oglekļa 
emisiju rādītājus.

Or. en

Pamatojums

Ziņojumā jāiekļauj arī pilnīgs novērtējums par aizvien pieaugošā bioenerģijas pieprasījuma 
ietekmi uz vispārējo zemes izmantojumu un ar to saistītajām emisijām. Bez šāda novērtējuma 
nav iespējams pārliecināties, vai, īstenojot pieņemto politiku, emisiju daudzums patiešām 
samazinās.

Grozījums Nr. 275
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) netiešo ietekmi uz zemes 
izmantojuma izmaiņām (iepriekšējo zemes 
izmantošanas veidu pārcelšanu uz citu 
zemes platību ar augstu oglekļa 
koncentrāciju augsnē).

Or. de

Pamatojums

Aprēķina metodē pagaidām nevar iekļaut netiešo ietekmi uz zemes izmantojuma izmaiņām. 
Pirms tam ir jāveic zinātniskais darbs un jāorganizē apspriedes ar šīs jomas ekspertiem. 
Tomēr pagaidām šīs apspriedes nevar notikt līmenī, kurā būtu pieejama šīs jomas 
metodoloģija, kas ir pārliecinoša un pietiekami droša attiecībā uz tirdzniecības modeļu un 
zemes izmantojuma ietekmējumu.
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Grozījums Nr. 276
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzības gadījumā tā ierosina veikt 
korekcijas.

Ja tiek konstatēta nelabvēlīga ietekme uz 
vidi un sociālo jomu, Komisija 2 mēnešu 
laikā ierosina veikt korekcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzības gadījumā tā ierosina veikt 
korekcijas.

Ja konstatē nelabvēlīgu ietekmi, Komisija 
ierosina izlabošanas pasākumus, lai 
koriģētu 3. pantā minētos biomasas 
izmantošanas mērķus. Komisija 
nekavējoties aptur paredzētā mērķa 
īstenošanu, ja ES biodegvielas 
izmantošanas mērķi rada (c) apakšpunktā 
minēto nelabvēlīgu ietekmi. Pēc 
apspriešanās ar ANO Pārtikas un 
lauksaimniecības organizāciju Komisija 
publicē paziņojumu, norādot konkrētos 
apstākļus, kuru dēļ mērķu īstenošana ir 
apturēta.

Or. en

Pamatojums

Skaidri jānorāda, ka pārtikas ražošana ir svarīgāka par biodegvielas ražošanu.
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Grozījums Nr. 278
Hanne Dahl

Direktīvas priekšlikums
23. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. ES ievieš vienotu obligāto CO2 
nodevu, ko izlieto, lai finansētu izstrādi, 
pētniecību un pāreju uz tādiem 
atjaunojamiem enerģijas avotiem kā 
saules, vēja un viļņu enerģija.

Or. da

Grozījums Nr. 279
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
I Pielikums – B punkts – virsraksts un ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B. Indikatīvā līkne B. Obligāto pagaidu mērķu izpildes līkne

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

Direktīvas 3. panta 2. punktā minētajai
obligāto pagaidu mērķu izpildes līknei ir 
jāatspoguļo šāds no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtās enerģijas 
procentuālais daudzums:

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu EK un dalībvalstu vispārējo 2020. gada mērķu sasniegšanu, ir svarīgi 
pieņemt arī obligātos starpposma mērķus. 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.
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Grozījums Nr. 280
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
I Pielikums – B punkts –ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Direktīvas 3. panta 2. punktā minētajiem
obligātajiem starpposma mērķiem ir 
jāatspoguļo šāds no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtās enerģijas 
procentuālais daudzums:

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka vispārējie 2020. gadam noteiktie EK un dalībvalstu mērķi tiek sasniegti, 
ir jāpieņem arī obligātie starpposma mērķi. Direktīvas I pielikuma B daļā paredzētās 
indikatīvās līknes sākuma dati ir pārāk zemi, un nozīmīgākais atjaunojamās enerģijas avotu 
ieviešanas apjoms ir atstāts uz pēdējiem gadiem pirms 2020. gada. Ja dalībvalstis neizpildīs 
šīs prasības, tām būs ļoti grūti sasniegt savus 2020. gada mērķus. Tādēļ starpposma mērķi ir 
jāuzskata par absolūti nepieciešamu minimumu.

Grozījums Nr. 281
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
IV Pielikums – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 13. panta 3. punktā minētajiem 
kritērijiem ir šādi. 

Direktīvas 13. panta 3. punktā minētos
kritērijus piemēro tikai sertifikācijas 
sistēmām. 

Or. de

Pamatojums

Uzstādītāju sertifikācija, ko reglamentē IV pielikuma noteikumi, ir vajadzīga tikai tad, ja 
dalībvalstī nav pieejams attiecīgi kvalificēts personāls. Uzņēmēji uzskata, ka, ja turpmāk 
papildus profesionālajai izglītībai ieviesīs obligātu sertifikācijas sistēmu, kas ir sarežģīta 
satura ziņā un laikietilpīga, tas tikai radīs jaunus nevajadzīgus birokrātiskos šķēršļus. Ja ir 
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nepieciešama papildu kvalifikācija vai kvalifikācijas celšanas kursi, tos tirgū var piedāvāt kā 
brīvprātīgas apmācības kursus.

Grozījums Nr. 282
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
VII Pielikums – A daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VII pielikuma A daļa ir svītrota

Or. en

Pamatojums

SEG emisiju aprēķinu pamatā jābūt faktiskajām vērtībām, lai veicinātu inovāciju, kuras 
mērķis ir samazināt SEG daudzumu. Sadalītās vērtības var izmantot atsevišķos posmos 
atbilstīgi konkrētiem nosacījumiem.

Grozījums Nr. 283
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
VII Pielikums – B daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VII pielikuma B daļa ir svītrota

Or. en

Pamatojums

SEG emisiju aprēķinu pamatā jābūt faktiskajām vērtībām, jo īpaši attiecībā uz jaunās 
paaudzes šķidro kurināmo, ko iegūst no biomasas, lai veicinātu inovāciju nolūkā samazināt 
SEG daudzumu. Ir apstrīdāma vajadzība šajā direktīvā noteikt standartvērtības produktiem, 
kas tirdzniecībā nav pieejami, jo tas tikai pasliktinās situāciju un maldinās patērētājus un 
politikas īstenotājus.
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Grozījums Nr. 284
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
VII Pielikums – C. daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ražošanas un transporta degvielu, 
biodegvielu un citu bioloģisko šķidro 
kurināmo izmantojuma siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprēķina, izmantojot šādu 
formulu.

1. Ražošanas un transporta degvielu, 
biodegvielu un citu bioloģisko šķidro 
kurināmo izmantojuma siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprēķina, izmantojot šādu 
formulu.

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

kur kur
E = kopējā degvielas izmantojuma emisija; E = kopējā degvielas izmantojuma emisija;

eec = izejvielu ieguves vai audzēšanas 
emisija;

eec = izejvielu ieguves vai audzēšanas 
emisija;

el = gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma izmaiņu ietekmē mainoties 
oglekļa koncentrācijai;

el = gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma izmaiņu ietekmē mainoties 
oglekļa koncentrācijai;

eiluc = gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē 
mainoties oglekļa koncentrācijai;
esca = emisijas ietaupījums, ko rada 
oglekļa uzkrāšanās augsnē, izmantojot 
labākas lauku apsaimniekošanas 
metodes;

ep = apstrādes emisija; ep = apstrādes emisija;
etd = transportēšanas un tirdzniecības 
emisija;

etd = transportēšanas un tirdzniecības 
emisija;

eu = degvielas izmantojuma emisija; eu = degvielas izmantojuma emisija;

eccs = oglekļa uztveršanas un atdalīšanas 
radītais emisijas ietaupījums;
eccr = oglekļa uztveršanas un aizstāšanas 
radītais emisijas ietaupījums un
eee = koģenerācijas elektroenerģijas 
pārpalikuma radītais emisijas ietaupījums.

eee = koģenerācijas procesā saražotās
elektroenerģijas pārpalikuma radītais 
emisijas ietaupījums.

Or. en
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Grozījums Nr. 285
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
VII Pielikums – C. daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ražošanas un transporta degvielu, 
biodegvielu un citu bioloģisko šķidro 
kurināmo izmantojuma siltumnīcefekta gāzu 
emisiju aprēķina, izmantojot šādu formulu.

1. Ražošanas un transporta degvielu, 
biodegvielu un citu bioloģisko šķidro 
kurināmo izmantojuma siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprēķina, izmantojot šādu 
formulu.

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee –
eesea,

kur kur
E = kopējā degvielas izmantojuma emisija; E = kopējā degvielas izmantojuma emisija;

eec = izejvielu ieguves vai audzēšanas 
emisija;

eec = izejvielu ieguves vai audzēšanas 
emisija;

el = gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma izmaiņu ietekmē mainoties 
oglekļa koncentrācijai;

el = gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma izmaiņu ietekmē mainoties 
oglekļa koncentrācijai;

ep = apstrādes emisija;

ep = apstrādes emisija;

etd = transportēšanas un tirdzniecības 
emisija;

etd = transportēšanas un tirdzniecības emisija;

eu = degvielas izmantojuma emisija;
eu = degvielas izmantojuma emisija;

eccs = oglekļa uztveršanas un atdalīšanas 
radītais emisijas ietaupījums;eccs = oglekļa uztveršanas un atdalīšanas 

radītais emisijas ietaupījums;

eccr = oglekļa uztveršanas un aizstāšanas 
radītais emisijas ietaupījums un

eccr = oglekļa uztveršanas un aizstāšanas 
radītais emisijas ietaupījums;
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eee = koģenerācijas elektroenerģijas 
pārpalikuma radītais emisijas ietaupījums.

eee = koģenerācijas procesā saražotās
elektroenerģijas pārpalikuma radītais 
emisijas ietaupījums un

eesea= emisiju tirdzniecības sistēmas 
darbības rezultātā iegūtais emisijas 
ietaupījums.

Or. de

Pamatojums

Nav ņemts vērā emisijas ietaupījums, kas izriet no CO2 emisiju tirdzniecības sistēmas 
darbības. CO2 emisiju tirdzniecības sistēmas izslēgšana apliecina metodoloģijas 
nekonsekvenci. Nepastāv pamatoti iemesli, lai neņemtu vērā vajadzīgo CO2 emisiju 
samazināšanu, lai citai pusei nodotu CO2 emisiju kvotas. Turklāt nav izslēgta iespējamā 
emisiju ietaupījuma dubulta uzskaite, ja biodegvielas ražotāji un citi piegādātāji savas CO2 
emisiju kvotas nodod trešai valstij. 

Grozījums Nr. 286
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
VII Pielikums – C. daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ražošanas un transporta degvielu, 
biodegvielu un citu bioloģisko šķidro 
kurināmo izmantojuma siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprēķina, izmantojot šādu 
formulu.

1. Ražošanas un transporta degvielu, 
biodegvielu un citu bioloģisko šķidro 
kurināmo izmantojuma siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprēķina, izmantojot šādu 
formulu.

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc +  esca+ ep + etd + eu – eee  
kur kur

E = kopējā degvielas izmantojuma emisija; E = kopējā degvielas izmantojuma emisija;
eec = izejvielu ieguves vai audzēšanas 
emisija;

eec = izejvielu ieguves vai audzēšanas 
emisija;

el = gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma izmaiņu ietekmē mainoties 
oglekļa koncentrācijai;

el = gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma izmaiņu ietekmē mainoties 
oglekļa koncentrācijai;

esca = emisijas ietaupījums, ko rada 
oglekļa uzkrāšanās augsnē, izmantojot 
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labākas lauku apsaimniekošanas 
metodes;

ep = apstrādes emisija; ep = apstrādes emisija;
etd = transportēšanas un tirdzniecības 
emisija;

etd = transportēšanas un tirdzniecības 
emisija;

eu = degvielas izmantojuma emisija; eu = degvielas izmantojuma emisija;
eccs = oglekļa uztveršanas un atdalīšanas 
radītais emisijas ietaupījums;

eccs = oglekļa uztveršanas un atdalīšanas 
radītais emisijas ietaupījums;

eccr = oglekļa uztveršanas un aizstāšanas
radītais emisijas ietaupījums un

eccr = oglekļa uztveršanas un izmantošanas
radītais emisijas ietaupījums un

eee = koģenerācijas elektroenerģijas 
pārpalikuma radītais emisijas ietaupījums.

eee = koģenerācijas procesā saražotās
elektroenerģijas pārpalikuma radītais 
emisijas ietaupījums.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē augsnē uzkrātā oglekļa nozīme. Tas jo īpaši svarīgi ir tāpēc, ka atsevišķas 
ražošanas metodes, sevišķi daudzgadīgu kultūru audzēšana, var palielināt oglekļa uzkrāšanos 
augsnē. Noplicināta vai mazauglīga zeme šādas uzkrāšanās rezultātā varētu atkal kļūt par 
auglīgu zemi.

Grozījums Nr. 287
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
VII Pielikums – C. daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ražošanas un transporta degvielu, 
biodegvielu un citu bioloģisko šķidro 
kurināmo izmantojuma siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprēķina, izmantojot šādu 
formulu.

1. Ražošanas un transporta degvielu, 
biodegvielu un citu bioloģisko šķidro 
kurināmo izmantojuma siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprēķina, izmantojot šādu 
formulu.

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee –
eesea,

kur kur
E = kopējā degvielas izmantojuma emisija; E = kopējā degvielas izmantojuma emisija;
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eec = izejvielu ieguves vai audzēšanas 
emisija;

eec = izejvielu ieguves vai audzēšanas 
emisija;

el = gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma izmaiņu ietekmē mainoties 
oglekļa koncentrācijai;

el = gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma izmaiņu ietekmē mainoties 
oglekļa koncentrācijai;

ep = apstrādes emisija; ep = apstrādes emisija;
etd = transportēšanas un tirdzniecības 
emisija;

etd = transportēšanas un tirdzniecības 
emisija;

eu = degvielas izmantojuma emisija; eu = degvielas izmantojuma emisija;

eccs = oglekļa uztveršanas un atdalīšanas 
radītais emisijas ietaupījums;

eccs = oglekļa uztveršanas un atdalīšanas 
radītais emisijas ietaupījums;

eccr = oglekļa uztveršanas un aizstāšanas 
radītais emisijas ietaupījums un

eccr = oglekļa uztveršanas un aizstāšanas 
radītais emisijas ietaupījums un

eee = koģenerācijas elektroenerģijas 
pārpalikuma radītais emisijas ietaupījums.

eee = koģenerācijas procesā saražotās
elektroenerģijas pārpalikuma radītais 
emisijas ietaupījums.

Or. fr

Pamatojums

Dokumentā nav ņemts vērā siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums, kas izriet no CO2
emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas darbības. Komisijas priekšlikums izslēgt CO2 emisiju 
kvotu tirdzniecības sistēmu nav konstruktīvs. Turklāt pastāv reāla iespēja, ka siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazinājumu reģistrēs divreiz, ja biodegvielas ražotāji CO2 emisiju kvotas 
pārdos trešām valstīm. Tādēļ 1. daļā ir jāiekļauj papildu kategorija.

Grozījums Nr. 288
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
VII Pielikums – C. daļa – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieciskās ražošanas posmā N2O 
emisijas, ko rada slāpekli saturošu 
mēslošanas līdzekļu izmantošana, skaita 
kā 1 % daļu attiecībā uz tiešajām 
emisijām un 0,33 % daļu attiecībā uz 
netiešajām emisijām. Vispārīgākā nozīmē 
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un jo īpaši saistībā ar atmatā atstātas 
zemes apstrādes atsākšanu — enerģijas 
kultūras neiegūst no neapstrādātas zemes, 
bet ar tām aizstāj citas kultūras, kuras arī 
rada N2O emisijas. Līdz ar to enerģijas 
kultūras skaita tikai kā vienu N2O emisiju 
diferenciālo vērtību, ja diferenciālo 
vērtību piemēro.

Or. fr

Pamatojums

Nav sniegtas norādes par N2O emisiju aprēķināšanas metodi, kas būtu jāņem vērā dažādos 
ražošanas posmos, un nav sniegtas norādes par to, kas jāiekļauj šajos aprēķinos. Tāpēc ir 
jāizmanto Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes dokumentā „Pamatnostādnes par valsts 
siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaiti” izstrādātā metode. Ja atsāk atmatā atstātas zemes 
apstrādi, enerģijas kultūras skaita tikai kā vienu N2O emisiju diferenciālo vērtību, ja 
diferenciālo vērtību piemēro.

Grozījums Nr. 289
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
VII Pielikums – C. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Izejvielu ieguves vai audzēšanas emisijā 
(eec) iekļauj ieguves vai audzēšanas 
procesa radīto emisiju, izejvielu 
savākšanas, atkritumu un noplūdes, kā arī 
ieguvei vai audzēšanai izmantoto ķīmisko 
vielu vai produktu ražošanas radīto 
emisiju. Izejvielu audzēšanas uzkrāto CO2
neņem vērā. Atņem apstiprināto emisiju 
samazinājumu no lāpas kurtuvēm naftas 
ražotnēs jebkur pasaulē. Faktisko vērtību 
vietā audzēšanas radītās emisijas 
prognozēšanai var izmantot vidējās 
vērtības, kas iegūtas, veicot aprēķinus 
ģeogrāfiskajiem apvidiem, kuri ir mazāki 
par standartvērtību aprēķinam 
izmantotajiem apvidiem.

6. Izejvielu ieguves vai audzēšanas emisijā 
(eec) iekļauj ieguves vai audzēšanas 
procesa radīto emisiju, izejvielu 
savākšanas, atkritumu un noplūdes, kā arī 
ieguvei vai audzēšanai izmantoto ķīmisko 
vielu vai produktu ražošanas radīto 
emisiju. Izejvielu audzēšanas procesā 
uzkrāto CO2 ņem vērā augsekā. Atņem 
apstiprināto emisiju samazinājumu no 
lāpas kurtuvēm naftas ražotnēs jebkur 
pasaulē. Faktisko vērtību vietā audzēšanas 
radītās emisijas prognozēšanai var 
izmantot vidējās vērtības, kas iegūtas, 
veicot aprēķinus ģeogrāfiskajiem 
apvidiem, kuri ir mazāki par 
standartvērtību aprēķinam izmantotajiem 
apvidiem.
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Or. fr

Pamatojums

Ikgadējā augseka atstāj labvēlīgu ietekmi uz vidi, jo īpaši uz siltumnīcefekta gāzu uzskaiti, 
augsnes aizsardzību un bioloģisko daudzveidību. Tāpēc ietekme, ko rada enerģijas kultūru 
audzēšana, ir jāapsver saistībā ar augseku.

Grozījums Nr. 290
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
VII Pielikums – C. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Zemes izmantojuma izmaiņu ietekmē 
notiekošo oglekļa koncentrācijas izmaiņu 
radīto gada emisiju (el) aprēķina, kopējo 
emisiju vienādās daļās sadalot 20 gadu ilgā 
periodā. Minēto emisiju aprēķina, 
izmantojot šādu formulu.

7. Zemes izmantojuma izmaiņu ietekmē 
notiekošo oglekļa koncentrācijas izmaiņu 
radīto gada emisiju (el) aprēķina, kopējo 
emisiju vienādās daļās sadalot 10 gadu ilgā 
periodā. Minēto emisiju aprēķina, 
izmantojot šādu formulu.

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/10 x 
1/P,

kur kur
el = lauksaimniecības zemes izmantojuma 
izmaiņu ietekmē notiekošo oglekļa 
koncentrācijas izmaiņu radītā gada emisija 
(izteikta kā CO2 ekvivalenta masa vienā 
biodegvielas enerģijas vienībā);

el = lauksaimniecības zemes izmantojuma 
izmaiņu ietekmē notiekošo oglekļa 
koncentrācijas izmaiņu radītā gada emisija 
(izteikta kā CO2 ekvivalenta masa vienā 
no biomasas ražotā autodegvielas
enerģijas vienībā);

CSR = ar atsauces zemes izmantojumu 
saistītā oglekļa koncentrācija vienā platības 
vienībā (izteikta kā oglekļa masa vienā 
platības vienībā, iekļaujot augsni un 
veģetāciju). Atsauces zemes izmantojuma 
vērtība ir vai nu zemes izmantojums 
2008. gada janvārī, vai 20 gadus pirms 
izejvielu ieguves (izmanto tā datuma 
vērtību, kurš ir vēlāk); 

CSR = ar atsauces zemes izmantojumu 
saistītā oglekļa koncentrācija vienā platības 
vienībā (izteikta kā oglekļa masa vienā 
platības vienībā, iekļaujot virsaugsnes un 
zemaugsnes biomasu, pakaišus, 
nogulumus, sauseņus un mežizstrādes 
produktus saskaņā ar Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padomes 2006. gada 
dokumenta „Pamatnostādnes par valsts 
siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaiti” 
4. sējumu). Atsauces zemes izmantojuma 
vērtība ir zemes izmantojums 2008. gada 
janvārī.
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CSA = ar faktisko zemes izmantojumu 
saistītā oglekļa koncentrācija vienā platības 
vienībā (izteikta kā oglekļa masa vienā 
platības vienībā, iekļaujot augsni un 
veģetāciju). 

CSA = ar faktisko zemes izmantojumu 
saistītā oglekļa koncentrācija vienā platības 
vienībā (izteikta kā oglekļa masa vienā 
platības vienībā, iekļaujot virsaugsnes un 
zemaugsnes biomasu, pakaišus, 
nogulumus, sauseņus un mežizstrādes 
produktus saskaņā ar Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padomes 2006. gada 
dokumenta „Pamatnostādnes par valsts 
siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaiti” 
4. sējumu).

MWCO2 = CO2 molekulmasa = 44,010 
g/mol,

MWCO2 = CO2 molekulmasa = 44,010 
g/mol,

MWC = C molekulmasa = 12,011 g/mol un MWC = C molekulmasa = 12,011 g/mol un
P = kultūraugu ražība (biodegvielas vai 
cita bioloģiskā šķidrā kurināmā enerģija 
gadā vienā platības vienībā).

P = kultūraugu ražība (no biomasas 
ražotas autodegvielas un cita šķidrā 
kurināmā enerģija gadā vienā platības 
vienībā).

Or. en

Pamatojums

Nevajag vēlreiz izgudrot divriteni. Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 
2006. gada pamatnostādnēs par to, kā iesniegt ziņojumus par siltumnīcefekta gāzu emisijām, 
ir norādītas oglekļa koncentrācijas vērtības vienā platības vienībā. Dalībvalstis šīs vērtības 
izmanto saskaņā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām.

Grozījums Nr. 291
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
VII Pielikums – C. daļa – 8. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Šā pielikuma 7. punkta vajadzībām kā 
CSR un CSA vērtību var izmantot tabulā 
norādītās vērtības.

8. Šā pielikuma 7. punkta vajadzībām kā 
CSR un CSA vērtību var izmantot tabulā 
norādītās vērtības, izņemot gadījumus, kas 
attiecas uz zemes izmantojuma izmaiņām 
15. panta 3. un 4. punkta nozīmē.

Or. de
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Pamatojums

Komisijas ierosinātā kārtība ir paredzēta, lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā zemes 
izmantojuma izmaiņu nelabvēlīgās sekas. Tomēr šāda kārtība rada to, ka pastāvīgie oglekļa 
krājumi (piemēram, lietus mežos) ir pielīdzināti tiem, kas rodas audzējot viengadīgās vai 
daudzgadīgās kultūras. Tas nozīmē, ka attiecībā uz vienādu biomasas produkciju pastāvīgo 
oglekļa krājumu zudumi var tikt kompensēti vai pat pārsniegts to daudzums salīdzinājumā ar 
īslaicīgiem oglekļa krājumiem, ko veido viengadīgo vai daudzgadīgo kultūru audzēšana 
biomasas ieguvei. 

Tas novestu pie tā, piemēram, ka, pamatojoties uz 8. punktā minētajām vērtībām, eļļas palmu 
stādīšana lietus meža izcirtumā teorētiski palielinātu oglekļa krājumus no 82 t/ha uz 189 t/ha 
(sk. VII pielikuma C daļas 8. punktā minētās standartvērtības), un līdz ar to zemes 
izmantojuma maiņa no lietus meža uz eļļas palmu plantāciju saņemtu bonusa vērtību 133 g 
CO2eq/ MJ. Šāda priekšrocību piešķiršana biodegvielai, pamatojoties uz izejvielām, ko audzē 
lietus meža izcirtumos, nozīmē, ka palielināsies lietus mežu izciršana.

Ir jānovērš pastāvīgo oglekļa krājumu pielīdzināšana tiem, ko veido viengadīgo vai 
daudzgadīgo kultūru audzēšana. Vērā ir jāņem tikai pastāvīgie oglekļa krājumi.

Grozījums Nr. 292
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
VII Pielikums – C. daļa – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Emisijas, kas rodas zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē 
(eiluc), atbilst 0 vērtībai, ja ražo no tādām 
izejvielām, tostarp no atkritumiem, kuru 
ieguvei nav jāizmanto aramzeme, ganības 
vai ilggadīgo kultūru zeme, un visos 
pārējos gadījumos eiluc atbilst vērtībai 
120g CO2/MJ.

Or. en

Pamatojums

SEG emisijas, kas rodas zemes izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē, attiecina uz visiem no 
biomasas ražotiem autodegvielas veidiem, izņemot gadījumus, kad izejvielas audzētas atmatā 
atstātā, mazauglīgā vai noplicinātā zemē, ja ražotāji var pierādīt, ka zemes izmantojuma tiešo 
izmaiņu ietekmē ir samazinājušās oglekļa emisijas. Vērtība 120g CO2eg/MJ atbilst 
jaunākajiem zinātniskajiem atzinumiem. Šīs vērtības pamatā ir aprēķinātais pieprasījuma 
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pieaugums tikai ES un ASV, un līdz ar to, ja citviet pasaulē būtu pieņemta līdzīga politika, 
netiešā siltumnīcefekta gāzu ietekme būtu vēl lielāka. (Uzsvērtas izmaiņas referenta 
iesniegtajā grozījumā Nr. 62)

Grozījums Nr. 293
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
VII Pielikums – C. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Transportēšanas un tirdzniecības 
emisijā (etd) iekļauj izejvielu un 
pusfabrikātu transportēšanas un 
uzglabāšanas un gatavo izstrādājumu 
uzglabāšanas un tirdzniecības radīto 
emisiju. 

10. Transportēšanas un tirdzniecības 
emisijā (etd) iekļauj izejvielu un 
pusfabrikātu transportēšanas un 
uzglabāšanas un gatavo izstrādājumu 
uzglabāšanas un tirdzniecības radīto 
emisiju. Uz transporta un piegādes 
radītajām emisijām attiecina 6. punktu, 
un uz tām neattiecas 10. punkts.

Or. fr

Pamatojums

Transporta un piegādes radītās emisijas ietver arī emisijas, kas radušās izejvielu 
transportēšanas un uzglabāšanas rezultātā. Ar šādu formulējumu nav iespējams 
iepriekšminētās emisijas skaidri nošķirt no emisijām, kas radušās izejvielu ieguves vai 
audzēšanas procesā, uz ko attiecas 6. punkts. Lauksaimniecības izejvielu audzēšanas procesā 
radītās emisijas ir jāņem vērā tkai šajā attiecīgajā posmā, lai nodrošinātu, ka šīs emisijas 
nepieskaita divreiz.

Grozījums Nr. 294
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
VII Pielikums – C. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Transportēšanas un tirdzniecības 
emisijā (etd) iekļauj izejvielu un 
pusfabrikātu transportēšanas un 
uzglabāšanas un gatavo izstrādājumu 

10. Transportēšanas un tirdzniecības 
emisijā (etd) iekļauj izejvielu un 
pusfabrikātu transportēšanas un 
uzglabāšanas un gatavo izstrādājumu 
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uzglabāšanas un tirdzniecības radīto 
emisiju.

uzglabāšanas un tirdzniecības radīto 
emisiju, izņemot primārajā ražošanā 
radītās emisijas, uz kurām attiecas 
6. punkts.

Or. de

Pamatojums

Ar šo formulējumu pietiekami skaidri nenošķir tās emisijas, kas radušās izejmateriālu 
ražošanas procesā un uz kurām attiecas 6. punkts. Izejvielu lauksaimnieciskās ražošanas 
procesā radītās emisijas, piemēram, emisijas, kas radušās transportēšanas laikā, jāņem vērā 
tikai attiecīgajā ražošanas posmā, lai izslēgtu iespēju, ka šīs emisijas pieskaita divreiz.

Grozījums Nr. 295
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
VII Pielikums – C. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Oglekļa uztveršanas un atdalīšanas 
radītais emisijas ietaupījums (eccs) ir
uztverot un atdalot emitēto CO2 novērstā 
emisija, kas ir tieši saistīta ar degvielas 
ieguvi, transportēšanu, apstrādi un 
tirdzniecību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 296
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
VII Pielikums – C. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Oglekļa uztveršanas un aizstāšanas 
radītais emisijas ietaupījums (eccr) ir 
emisija, kas novērsta, uztverot CO2, kurā 

svītrots



PE407.817v01-00 150/156 AM\727647LV.doc

LV

oglekļa avots ir biomasa un ar kuru 
aizstāj CO2, kas rodas no fosilā kurināmā 
un kuru izmanto komercproduktos un 
pakalpojumos.

Or. en

Grozījums Nr. 297
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
VII Pielikums – C. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. Ja degvielas ražošanas procesā iegūst 
gan degvielu, kurai aprēķina emisiju, gan 
vienu vai vairākus citus produktus 
(blakusproduktus), tad degvielas vai tās 
starpproduktu un blakusproduktu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju sadala 
proporcionāli to siltumietilpībai (ja 
blakusprodukti nav elektroenerģija, to
nosaka mazākā siltumietilpība).

15. Ja degvielas ražošanas procesā iegūst 
gan degvielu, kurai aprēķina emisiju, gan 
vienu vai vairākus citus produktus 
(blakusproduktus), tad degvielas vai tās 
starpproduktu un blakusproduktu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju sadala,
pamatojoties uz aizstāšanas metodi.
Dalībvalstis nosaka tipisko 
blakusproduktu standartvērtības, ko 
regulāri pārskata.

Or. en

Pamatojums

Blakusproduktu SEG vērtībām ir jāatspoguļo blakusproduktu faktiskā tirgus vērtība vai 
lietderība, nevis tikai energoproduktu saturs.

Grozījums Nr. 298
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
VII Pielikums – C. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. Ja degvielas ražošanas procesā iegūst 
gan degvielu, kurai aprēķina emisiju, gan 
vienu vai vairākus citus produktus 

15. Ja degvielas ražošanas procesā iegūst 
gan degvielu, kurai aprēķina emisiju, gan 
vienu vai vairākus citus produktus 
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(blakusproduktus), tad degvielas vai tās 
starpproduktu un blakusproduktu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju sadala 
proporcionāli to siltumietilpībai (ja 
blakusprodukti nav elektroenerģija, to 
nosaka mazākā siltumietilpība). 

(blakusproduktus), tad degvielas vai tās 
starpproduktu un blakusproduktu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju pareizi sadala 
proporcionāli to siltumietilpībai (ja 
blakusprodukti nav elektroenerģija, to 
vienmēr nosaka mazākā siltumietilpība).

Or. de

Pamatojums

Dalījums pēc energoproduktu satura principā ir pareizs. Tomēr saistībā ar sistēmas 
ierobežojumiem, kurus var noteikt ievērojamu zaudējumu gadījumos, tas reizēm var būtiski 
izkropļot siltumnīcefekta gāzu samazināšanas rezultātus, jo kopējā emisiju sistēmā šīs 
emisijas nesadala atbilstīgi katram produktam tā, lai tās raksturotu katra produkta ražošanas 
procesu. Tāpēc dažos gadījumos nepieciešams (mitrie vai sausie destilācijas atlikumi) 
paredzēt objektīvas ieskaitīšanas iespēju, piemēram, pamatojoties uz īpašiem limitiem vai 
sausās masas daudzumu, kas atbilst pārtikas vērtībai.

Grozījums Nr. 299
Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. Šā pielikuma 15. punktā minēto 
aprēķinu vajadzībām emisiju sadala šādi: 
eec + el, + tā ep, etd un eee frakcija, kas rodas 
gan pirms apstrādes posma, kurā ražo 
blakusproduktu, gan arī tā laikā. Ja 
blakusproduktiem emisijas vērtība piešķirta 
kādā no iepriekšējiem ražošanas cikla 
posmiem, tad minēto emisiju kopsummas 
vietā aprēķinam izmanto to emisiju 
frakciju, kuru pēdējā minētās apstrādes 
posmā piešķir degvielas starpproduktam. 

16. Šā pielikuma 15. punktā minēto 
aprēķinu vajadzībām emisiju sadala šādi:
eec + el, + tā ep, etd un eee frakcija, kas rodas 
gan pirms apstrādes posma, kurā ražo 
blakusproduktu, gan arī tā laikā. Ja 
blakusproduktiem emisijas vērtība piešķirta 
kādā no iepriekšējiem ražošanas cikla 
posmiem, tad minēto emisiju kopsummas 
vietā aprēķinam izmanto to emisiju 
frakciju, kuru pēdējā minētās apstrādes 
posmā piešķir degvielas starpproduktam.

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 

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 
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14. punktu. Šā aprēķina vajadzībām 
pieņem, ka negatīvas siltumietilpības
blakusproduktu siltumietilpība ir vienādas 
ar nulli.

14. punktu. Ja biodegvielas ražošanas 
blakusproduktiem ir augsts proteīnu 
saturs, masas sadalījuma metodi, 
pamatojoties uz sausnas saturu, šā 
aprēķina vajadzībām minētajiem 
blakusproduktiem piemēro proporcionāli.

Pieņem, ka cilvēku uzturā vai dzīvnieku 
barībai neizmantojamu atkritumu, 
kultūraugu atlieku (tostarp salmu, 
izspaidu, sēnalu, kukurūzas vālīšu un 
riekstu čaumalu) un apstrādes procesu 
atlieku (izņemot biodegvielas apstrādes 
procesu atliekas) aprites cikla 
siltumnīcefekta gāzu emisija līdz to 
savākšanai ir vienāda ar nulli.

Kultūraugu atliekas (tostarp salmus, 
izspaidas, sēnalas, kukurūzas vālītes un 
riekstu čaumalas) un apstrādes procesu 
atliekas (izņemot biodegvielas apstrādes 
procesu atliekas), ko savāc no augsnes, 
ņem vērā, pamatojoties uz proporcionālu 
siltumnīcefekta gāzu samazinājumu, ko 
tās rada, jo turpmāk audzētajām kultūrām
var patērēt mazāk minerālmēslus.

Naftas pārstrādes iekārtās ražotā 
degviela — šā pielikuma 15. pantā minēto 
aprēķinu vajadzībām pieņem, ka analīzes 
vienība ir naftas pārstrādes iekārtu.

Naftas pārstrādes iekārtās ražotā 
degviela — šā pielikuma 15. pantā minēto 
aprēķinu vajadzībām pieņem, ka analīzes 
vienība ir naftas pārstrādes iekārtu.

Termina „blakusprodukts” definīcijai ir 
jāizriet no biodegvielas ražošanas procesa. 
„Blakusprodukts” ir jebkurš produkts, kas 
radies biodegvielas ražošanai 
nepieciešamo izejmateriālu sastāvdaļu 
ieguves procesā.

Or. fr

Pamatojums

Komisija uzskata, ka siltumnīcefekta gāzu emisijas, ko rada no atkritumiem un kultūraugu 
atliekām ražota biodegviela, arī ir vienādas ar nulli. Tomēr, ja tādi materiāli kā salmi ir 
iegūti, lai tos izmantotu kā izejvielu biodegvielas ražošanai, tos nevar uzskatīt par kultūraugu 
atliekām. Ir jāizmanto enerģijas sadales metode, lai lauksaimnieciskās ražošanas procesā tās 
emisijas, ko rada salmu ieguve, nošķirtu no graudu ieguvē radītajām emisijām. Komisijas 
piedāvātā termina „blakusprodukts” definīcija ir neskaidra. 
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Grozījums Nr. 300
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
VII Pielikums – C. daļa – 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, izņemot gadījumus, kad 
biodegviela ir ražota no minētajām 
kultūraugu atliekām.

Or. de

Pamatojums

Paredzētā kultūraugu atlieku izslēgšana no blakusproduktu klasifikācijas vai tām piešķirtā 
siltumnīcefekta gāzu emisiju vērtība, kas noteikta vienāda ar nulli, no metodoloģijas viedokļa 
šķiet pareiza, ja šīs kultūraugu atliekas iekļauj pastāvošajā sistēmā, piemēram, paredz to 
iearšanu zemē.

Tomēr, ja tādus kultūraugu produktus kā salmi audzē speciāli, lai tos izmantotu kā izejvielu 
biodegvielas ražošanai, tos nevar uzskatīt par kultūraugu atliekām. Šādā gadījumā salmi un 
labība, ko izmanto kā biodegvielas ražošanas izejvielu, ir jāiekļauj divās atsevišķās 
kategorijās.

Grozījums Nr. 301
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
VII Pielikums – C. daļa – 17. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. Biodegvielas — 4. punktā minēto 
aprēķinu vajadzībām pieņem, ka fosilā 
kurināmā komparators EF ir jaunākā 
pieejamā faktiskā vidējā Kopienā patērētā 

17. No biomasas iegūta autodegviela —
4. punktā minēto aprēķinu vajadzībām 
pieņem, ka fosilā kurināmā komparators EF
ir jaunākā pieejamā faktiskā vidējā 
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benzīna un dīzeļdegvielas emisijas vērtība, 
kas norādīta saskaņā ar
[Direktīvu 98/70/EK]. Ja minētie dati nav 
pieejami, pieņem, ka vērtība ir
83,8 gCO2eq/MJ.

Kopienā patērētā benzīna un dīzeļdegvielas 
emisijas vērtība, kas norādīta saskaņā ar 
[Direktīvu 98/70/EK], vai 83,8 gCO2eq/MJ,
atkarībā no tā, kura vērtība ir zemāka.

Or. en

Grozījums Nr. 302
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
VII Pielikums – C. daļa – 17. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. Biodegvielas — 4. punktā minēto 
aprēķinu vajadzībām pieņem, ka fosilā 
kurināmā komparators EF ir jaunākā 
pieejamā faktiskā vidējā Kopienā patērētā 
benzīna un dīzeļdegvielas emisijas vērtība, 
kas norādīta saskaņā ar 
[Direktīvu 98/70/EK]. Ja minētie dati nav 
pieejami, pieņem, ka vērtība ir 
83,8 gCO2eq/MJ.

17. Biodegvielas — 4. punktā minēto 
aprēķinu vajadzībām pieņem, ka fosilā 
kurināmā komparators EF ir jaunākā 
pieejamā faktiskā Kopienā patērētā benzīna 
un dīzeļdegvielas emisijas vērtība, kas 
norādīta saskaņā ar [Direktīvu 98/70/EK].
Ja minētie dati nav pieejami, pieņem, ka 
vērtība ir 83,8 gCO2eq/MJ. Ja minētie dati 
nav pieejami, pieņem, ka vērtība ir 
91gCO2eq/MJ.

Or. de

Pamatojums

Paredzētā kultūraugu atlieku izslēgšana no blakusproduktu klasifikācijas vai tām piešķirtā 
siltumnīcefekta gāzu emisiju vērtība, kas noteikta vienāda ar nulli, no metodoloģijas viedokļa 
šķiet pareiza, ja šīs kultūraugu atliekas iekļauj pastāvošajā sistēmā, piemēram, paredz to 
iearšanu zemē.

Tomēr, ja tādus kultūraugu produktus kā salmi audzē speciāli, lai tos izmantotu kā izejvielu 
biodegvielas ražošanai, tos nevar uzskatīt par kultūraugu atliekām. Šādā gadījumā salmi un 
labība, ko izmanto kā biodegvielas ražošanas izejvielu, ir jāiekļauj divās atsevišķās 
kategorijās.
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Grozījums Nr. 303
Roberto Musacchio

Direktīvas priekšlikums
VII a Pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VII a Pielikums
Noteikumi par enerģijas neto vērtības 
aprēķināšanu, lai izmērītu ietekmi, ko 

rada fosilās degvielas aizstāšana ar 
biodegvielu

Lai noteiktu faktiskās priekšrocības, ko 
rada pašreiz pieejamo fosilās degvielas 
veidu aizstāšana ar biodegvielu, izmanto 
šādu formulu:
NE = Ncv- Ef - Et,

kur
NE ir enerģijas neto vērtība;
Ncv ir neto siltumietilpība;

Ef ir katra izejvielas veida audzēšanā un 
pārstrādē izmantotā enerģija;

Et ir transporta operācijās izmantotā 
enerģija. 
Standarta Ef vērtības norāda atbilstīgā 
tabulā, lai ražotāji varētu noteikt zemāko 
vērtību, kas sasniegta, izmantojot 
konkrētas metodes. Jāņem vērā 
biodegvielas enerģijas faktiskās neto 
vērtības, kas pašreiz ir samērā zemas. 
Šādas degvielu aizstāšanas ieguldījumu 
izmaksas nosaka, salīdzinot peļņu un 
cenas.

Or. it

Pamatojums

Lai noteiktu biodegvielas veicināšanas radītās ieguldījumu izmaksas, ir jāņem vērā visas ar 
biodegvielas ražošanu saistītās izmaksas. Enerģijas neto vērtības aprēķināšanas formula 
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nodrošinās, ka tiks veicināta tikai efektīvāko tehnoloģiju attīstību, tādējādi novēršot 
biodegvielas veidu nekritisku izmantošanu neatkarīgi no to efektivitātes, lai nepieļautu 
nelabvēlīgu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un iedzīvotāju tiesībām uz pārtiku.

Grozījums Nr. 304
Henrik Lax, Kyösti Virrankoski

Direktīvas priekšlikums
VII a Pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VII a Pielikums
Ņem vērā īpašus aprēķināšanas faktorus 
attiecībā uz biodīzeļdegvielu, ko iegūst no 
kūdras, piemēram, emisiju samazināšanu, 
izmantojot nosusinātus kūdras purvus un 
emisiju piesaistes zonas, ko rada pēc 
kūdras iegūšanas pamestos kūdras purvos 
uzkrātā biomasa.

Or. en
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