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ĪSS PAMATOJUMS

Reģionālās attīstības komiteja savā atzinumā, ko tā sniegusi Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komitejai par 2007. gada Eiropas atjaunojamās enerģijas plānu, mudināja Eiropas 
Komisiju iespējami ātri nākt klajā ar priekšlikumu direktīvai par atjaunojamiem 
energoresursiem, paredzot instrumentus atbalstam, tehnoloģiju tālāknodošanai un 
paraugprakses izplatīšanai saistībā ar minētā potenciāla izmantošanu.

Vēl jāatgādina — komiteja atbalstīja mērķi, ka līdz 2020. gadam atjaunojamās enerģijas 
īpatsvaram jābūt vidēji 25 % apmērā, kā arī skaidrus un saistošus mērķus elektroenerģijas, 
transporta, apsildes un dzesēšanas jomā. Komiteja aicināja ES precizēt reģionālo un vietējo 
varas iestāžu lomu, tiesības un pienākumus šīs politikas īstenošanā saskaņā ar subsidiaritātes 
principu.

Jāatbalsta jaunā enerģētikas politika Eiropai”, jo tajā pilnībā atzītas dalībvalstu tiesības 
izvēlēties dažādus enerģijas veidus un to suverenitāte pār primārajiem energoresursiem, 
turklāt šī politika vienlaikus apliecina arī dalībvalstu solidaritāti, nodrošinot integrētu pieeju 
klimata pārmaiņām un vides ilgtspējības nodrošināšanas problēmām. Jāuzsver, ka 
atjaunojamo energoresursu izmantošana dod iespēju veidot decentralizētu enerģētikas 
politiku, ņemot vērā reģionu iespējas un vajadzības. Tāpēc kompetento iestāžu rīcībā ir jābūt 
līdzekļiem šo mērķu sasniegšanai. Svarīgi panākt, lai dalībvalstis apsver visas iespējamās 
atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas.

Jāpieprasa Komisijai, lai tā par obligātu noteiktu koģenerāciju, ja atjaunojamo enerģiju iegūst 
no biomasas un tas ir tehniski iespējams. Turklāt Komisijai ir jāizpēta koksnes krāšņu 
projektu ietekme uz mežsaimniecības nozares ilgtspējīgu attīstību vietējā līmenī, ņemot vērā 
to, ka šī nozare ir svarīgs faktors, kas nosaka reģionu attīstību un lauku ekonomikas dinamiku. 

Šajā sakarībā dalībvalstīm un reģioniem ir jāatbalsta visu to ieinteresēto personu iniciatīvas un 
darbība, kuras piedalās atjaunojamo energoresursu attīstībā — vietējās un reģionālās varas 
iestādes, lauksaimniekus un mežsaimniekus, uzņēmējus un plānotājus, augstskolas, 
zinātniekus un privātpersonas. Tiem arī jāsekmē publiskā un privātā sektora partnerība un 
jāuzlabo ražotās atjaunojamās enerģijas piegādes un tirdzniecības shēmas. 

Reģionālajām un vietējām varas iestādēm ir jābūt par piemēru Eiropas sabiedrībai, savā 
teritorijā ieviešot atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas, veicinot biodegvielas izmantošanu 
transportlīdzekļos un taupot enerģiju ar energoefektīvu iekārtu palīdzību.

Jāuzsver, ka atjaunojamo energoresursu izmantošana, kā arī iekārtu un mehānismu ražošana 
var pavērt attīstības iespējas daudziem reģioniem visā Eiropā, jo īpaši reģioniem ar 
ierobežotām iespējām radīt jaunas darbavietas.

Lai pilnībā izmantotu atjaunojamos energoresursus, vēl ir vajadzīgs liels pētniecības darbs, 
jaunas izstrādnes, informēšana un paraugprakses apmaiņa.

Īpaši jāuzsver atjaunojamo energoresursu vērtība no reģionu viedokļa. Tāpēc ir svarīgi, ka 
atjaunojamo enerģiju izmanto atbilstīgi mērķim, radot skaidri pierādāmu pievienoto vērtību. 
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GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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

Pamatojums

Vairākās ES dalībvalstīs ilgtspējīgi kūdras resursi ir svarīgs siltuma un enerģijas avots 
reģionālajā un vietējā līmenī, kas atbilst decentralizētu un diversificētu energosistēmu 
vajadzībām. Transportlīdzekļu degviela, kas iegūta no kūdras, atbilst prasībai samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisiju, tās labvēlīgā ietekme uz klimatu neatšķiras no citas biodegvielas 
ietekmes. Transportlīdzekļu degviela, kas iegūta no kūdras, arī palīdzēs komercializēt Fischer 
Tropsch otrās paaudzes degvielas tehnoloģiju. Transportlīdzekļu degviela, kas iegūta no 
kūdras, arī samazinās Eiropas Savienības atkarību no importa un naftas.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
4. pants  1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts pieņem valsts rīcības 
plānu. 

1. Katra dalībvalsts pieņem valsts rīcības 
plānu, kas balstīts uz rīcības plānu 
enerģētikas jomā, kurš izstrādāts vietējā 
un reģionālajā līmenī un saskaņots ar 
teritoriālplānojumu un zemes lietošanas 
politiku.
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Valstu rīcības plānos izklāsta dalībvalstu 
mērķus no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas īpatsvaram 
2020. gadā transporta, elektroenerģijas, 
apkures un dzesēšanas jomā, kā arī 
atbilstošus pasākumus, kuri jāveic, lai 
sasniegtu minētos mērķus, tostarp valstu
politikas, kurās jāparedz attīstīt pieejamos 
biomasas resursus un mobilizēt jaunus 
biomasas resursus dažādai lietošanai, kā arī 
pasākumus, kuri jāveic, lai izpildītu 12. 
līdz 17. pantā noteiktās prasības.

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

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
12. pants  1. punkts  ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) valsts tiesību akti un administratīvās 
procedūras pieļauj un atbalsta publiskā 
un privātā sektora partnerību, kā arī 
atbalsta uzņēmumu, publiskā sektora, 
skolu un augstskolu savstarpējas 
sadarbības iespējas, lai izveidotu 
reģionālas inovāciju kopas Lisabonas 
stratēģijas garā;

Or. en

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
13. pants  virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācija un apmācība Informācija, apmācība un pētniecība
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Or. en

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis atbalsta atjaunojamo 
energoresursu pētījumus un saites starp 
pētniecības centriem un ražotājiem 
nolūkā veicināt jaunu tehnoloģiju 
ieviešanu un jaunu izstrādņu radīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
15. pants  3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Biodegviela un šķidrais biokurināmais, 
ko ņem vērā 1. punktā minētajos nolūkos, 
nav ražots no izejvielām, kuras iegūtas no:

(a) mežs, ko nav traucējusi ievērojama 
cilvēku darbība, tas ir, mežs, kurā nav 
bijis ievērojamas cilvēku iejaukšanās vai 
pēdējā šāda iejaukšanā notikusi pirms 
pietiekami ilga laika, ļaujot atjaunoties 
dabīgajam sugu sastāvam un procesiem;
(b) platības, kas paredzētas dabas 
aizsardzībai, ja vien nav pierādījumu, ka 

(a) teritorijām, kas ar likumu paredzētas 
dabas aizsardzībai, ja vien nav 
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minēto izejvielu ražošana netraucēja
šādam mērķim; 

pierādījumu, ka minēto izejvielu iegūšana
ir pretrunā šādam mērķim;

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

(b) pļavām ar lielu bioloģisko 
daudzveidību, tas ir, pļavām, kas ir sugām 
bagātas, nav mēslotas un noplicinātas.

(c) teritorijām, kurās notikusi nelikumīga 
zemes lietojuma maiņa vai neskartu 
mitrāju iznīcināšana, kas var izraisīt 
augsnes oglekļa krājumu izsīkšanu.

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

Or. en

Pamatojums

Sākotnējā definīcija „mežs, ko nav skārusi ievērojama cilvēku darbība” 15. panta 3. punkta 
a) apakšpunktā ir neprecīza, un to galvenokārt izmanto statistikā; tā rada neskaidrības, kad 
konkrēti jālemj par to, kādi meži ir pieskaitāmi šai kategorijai. Dažreiz ilgtspējīgi 
apsaimniekotus mežus, kuros notiek normāla ekonomiskā darbība, var uzskatīt par neskartiem 
mežiem, ko raksturo bioloģiskā daudzveidība, un tie paliek neuzskaitīti saistībā ar mērķi 
sasniegt 10 % biodegvielas īpatsvaru.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
15. pants  4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Koksni saturošas izejvielas, kuras 
izmanto, ražojot biodegvielu un šķidro 
biokurināmo, ko ņem vērā 1. punktā 
minētajos nolūkos, iegūst no mežiem:
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pašreiz vairs nav klasificēta kā:
(a) mitrāji, tas ir, zemes platība, kuru 
nepārtraukti vai ievērojamu laikposmu 
gadā klāj ūdens vai kura ir piesātināta ar 
ūdeni, tostarp tīrs kūdrājs;

(a) kurus apsaimnieko un izstrādā 
saskaņā ar MCPFE meža ilgtspējīgas 
apsaimniekošanas kritērijiem vai 
tamlīdzīgiem kritērijiem, kas noteikti citos 
reģionālās meža politikas veidošanas 
procesos;

(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) attiecībā uz kuriem ir ievēroti valsts 
tiesību akti mežsaimniecības un vides 
jomā.

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

Or. en

Pamatojums

Ministru konferencē par Eiropas mežu aizsardzību (MCPFE) ir sagatavots visai garš to 
kritēriju un rādītāju saraksts, par kuriem ir jāziņo visiem parakstītājiem un pēc kuriem spriež 
par meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Šie kritēriji ir ieviesti arī dalībvalstīs, un pašlaik 
daudzās ES valstīs tie veido valsts tiesību aktu būtisku daļu mežsaimniecības jomā. Līdzīgi 
kritēriji un rādītāji ir izstrādāti arī citur pasaulē, un tie ir piemērojami ārpus Eiropas mežos 
iegūtām izejvielām.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) reģionu iesaistīšanos šajā procesā un 
pasākumus, kas veikti vietējā un 
reģionālajā līmenī;

Or. en
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Grozījums Nr. 9

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) salīdzinošos ieguvumus un izmaksas, 
ko vides jomā rada dažādas biodegvielas, 
īpaši aplūkojot to ietekmi uz ekonomisko 
stāvokli reģionos, kur ražo, piegādā un 
izmanto biodegvielu;

(aa) Kopienas importa politikas ietekmi, 
piegādes nodrošinājumu un veidus, kā 
samērot iekšzemes ražošanu ar importu;

Or. en
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