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ĪSS PAMATOJUMS

Fosilais kurināmais ilgi ir bijis sabiedrības pastāvēšanai nepieciešamais spēks. Tāda 
modernizācija, kādu esam piedzīvojuši, nebūtu iespējama bez bagātīgiem lētas naftas, ogļu un 
gāzes krājumiem. Taču šis periods drīz beigsies. Mūsu enerģētikas un transporta sistēmu 
pamatīga pārveidošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu energodrošību, bet galvenokārt —
klimata pārmaiņu dēļ.

Daudzus gadus klimata pārmaiņas tika uzskatītas galvenokārt par vides jautājumu. Taču 
mūsdienās ikviens atzīst, ka klimata pārmaiņas ietekmē visus sabiedrības slāņus un, ja tās 
enerģiski nerisinās, tad tās var novest pie katastrofālām sekām, no kurām cietīs sabiedrība.

ES krustcelēs
ES ir nonākusi krustcelēs attiecībā uz enerģijas nākotni. Nav radikāla enerģijas jautājumu un 
klimata pārmaiņu risinājuma. Jāizmanto vairāku atzaru pieeja, kuras galvenie pīlāri ir:

- uzlabota energoefektivitāte,
- pakāpeniska atteikšanās no fosilā kurināmā un
- lieli ieguldījumi alternatīvu enerģijas avotu izpētē, attīstībā un izvēršanā, galvenokārt 

attiecībā uz atjaunojamo enerģiju.
ES direktīvu par atjaunojamajiem enerģijas avotiem izstrādāja pēc Eiropas Padomes 
2007. gada martā pieņemtā lēmuma. Priekšlikuma mērķis ir noteikt vispārēju saistošu mērķi 
līdz 2020. gadam sasniegt 20 % atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru ES kopējā enerģijas 
patēriņā un līdz 2020. gadam sasniegt 10 % atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru 
transporta nozarē, kā arī saistošus valstu mērķus saskaņā ar vispārējo ES mērķi sasniegt 20 % 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru energopatēriņā.

Komisijas priekšlikums ir atzinīgi vērtējams. Vairākos nesenos ziņojumos Parlaments prasīja 
palielināt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru ES dažādajos enerģijas veidos un pat apsvēra 
noteikt saistošu mērķi 25 % apmērā.
Šis ENVI atzinums ir sagatavots, ņemot vērā nosacījumu par ciešāku sadarbību ar vadošo 
ITRE komiteju. Saskaņā ar vienošanos ar ITRE referentu ENVI atzinums galvenokārt vērsts 
uz ierosinātajiem ilgtspējīgas attīstības kritērijiem.

Bioenerģija — daļa no risinājuma
Līdzīgi kā citi atjaunojamie enerģijas avoti bioenerģija var dot ievērojamu ieguldījumu 
klimata pārmaiņu novēršanas un energodrošības jomā. Tai ir divas izšķirošas priekšrocības.
Pirmkārt, biomasa ir uzglabājama enerģija; līdzīgi kā fosilo kurināmo to var izmantot jebkurā 
laikā. Otrkārt, biomasa var ražot visus enerģijas nesējus vai veidus modernas valsts 
vajadzībām: elektrību, gāzi, šķidro kurināmo un siltumu. Bioenerģija nodrošina nodarbinātību 
lauksaimniecībā un var palielināt peļņu lauksaimniecības, pārtikas pārstrādes un 
mežsaimniecības nozarē. Biomasas stādījumi var palīdzēt atjaunot degradētu zemi, un koku, 
krūmu vai zālaugu audzēšana var mazināt kaitējumu augsnei, vienlaicīgi izmantojot 
energoražošanu un pārdošanu kā vērtīgu bonusu.

Tajā pašā laikā bioenerģijai ir raksturīga zemes platību intensitāte, kas nozīmīgi ietekmē vidi.
Bažas izraisa mežu izciršana, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, augsnes barības vielu 
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noplicināšana un pārmērīga ūdens izmantošana. Vērojama arī pozitīva ietekme uz apkārtējo 
vidi: degradētas zemes atjaunošana, zemes izmantošanas papildu iespēju radīšana un 
sinerģijas, lai nodrošinātu šķiedru un citus ar enerģiju nesaistītus izstrādājumus. Bioloģiskās 
pārstrādes modernā koncepcija ir augsti efektīvs agrorūpniecisks komplekss, kas rada 
vairākus produktus — pārtiku, barību, kurināmo, šķiedru, utt., tādā veidā palielinot zemes 
resursu un biotehnoloģijas materiālu vērtību.

Vairākas tehnoloģijas veiksmīgi pārvērš biomasu, it īpaši tas attiecas uz kurināmo un 
enerģiju. Biomasas izmantošana šādam nolūkam ir visumā atbalstāma, jo tā ir gan ekonomiski 
konkurētspējīgāka, gan videi labvēlīgāka.
Fakts, ka biomasu var efektīvāk izmantot kurināmā un elektrības ražošanā, neizslēdz tās 
izmantošanu transporta degvielas vajadzībām. Siltumnīcefekta gāzu emisijas no transporta 
līdzekļiem ir nopietna problēma ES, kas palielinās vairumā dalībvalstu. Emisijas no transporta 
līdzekļiem vairs nedrīkst pieaugt, jo ES kopīgais mērķis ir līdz 2020. gadam samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas par 30 % vai vairāk. Jāmeklē alternatīvas metodes, piemēram:

- uzlabot degvielas efektivitāti — pielikt lielākas pūles, lai izstrādātu elektriskus 
transportlīdzekļus, hibrīdtransportlīdzekļus, elektromobīļus un kurināmā elementu 
transportlīdzekļus, kurus darbina ar ūdeņradi — mainīt satiksmes veidu, reklamējot 
sabiedrisko transportu, dzelzceļa transportu, utt. un — izmantot biodegvielu.

Lai gan tādas alternatīvas metodes kā ūdeņradis, elektrība, hibrīdi utt. ir daudzsološi, tomēr 
šobrīd neviens nevar pateikt, kura no tehnoloģijām būs visefektīvākā atbilde uz enerģijas un 
klimata izaicinājumu. Visas iespējas jāpatur prātā.

Biodegviela arvien vairāk tiek apšaubīta
Tikai pirms dažiem gadiem biodegvielu uzskatīja par visu globālās enerģijas, vides un lauku 
attīstības problēmu risinājumu. Šobrīd šādu risinājumu ļoti apšauba gan no paredzamo 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma viedokļa, gan saskatītās negatīvās ietekmes 
kopuma dēļ. Šajā kopumā ir arī bailes, ka biodegvielas ražošanas intensifikācija palielinās 
augsnes, ūdens un bioloģiskās daudzveidības noslogotību. Izskanējušas arī bažas, ka 
biodegvielas ražošanas palielināšana negatīvi ietekmēs pārtikas drošību un paātrinās 
mūžamežu iznīcināšanu.

Šobrīd tikai 25 miljoni hektāru zemes vai aptuveni 0,5 % no pasaules 5 miljardiem 
lauksamniecības zemju tiek izmantoti biodegvielas kultūru audzēšanai. Pārtikas cenas ietekmē 
vairāku faktoru kopums, piemēram, nelabvēlīgi laika apstākļi, labības krājumu 
samazināšanās, tirdzniecības ierobežojumi, spekulatīvi ieguldījumi precēs, pieaugošs 
pieprasījums no strauji augošas ekonomikas, augstākas naftas cenas, kas noved pie augstākas 
lauksaimniecības izejvielu cenas utt. Vienīgā jūtamā ietekme uz pārtikas cenām saistībā ar 
biodegvielu līdz šim ir ļoti pretrunīgā graudu programma etanolam ASV.

Izvērtējot zemes pieejamību enerģijas kultūru audzēšanai, ir pieņemts vispārējs uzskats, ka 
pirmām kārtām ir jāapmierina pieprasījums pēc pārtikas un barības. Taču enerģijas kultūras 
nav jāaudzē aramzemē. Tās var audzēt degradētā zemē, tādējādi mazinot konfliktus saistībā ar 
zemes izmantošanu. Dažos gadījumos no vienas un tās pašas kultūras var iegūt vairākus 
produktus, starp tiem pārtiku, barību, degvielu, šķiedru izstrādājumus un citus produktus.
Tādēļ, ja vien iespējams, ekonomiska rakstura stimulos bioenerģijas kultūru audzēšanai 
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jāparedz degradētu, pamestu, marginālu zemes platību izmantošana un jāveicina vairāku 
produktu iegūšana.

Fakts, ka līdz šim biodegvielas ražošanai nav bijusi vispārēja negatīva ietekme uz pārtikas 
cenām nenozīmē, ka šādas problēmas nebūs nākotnē, ja biodegvielas ražošana sasniegtu 
lielāku apjomu un/vai izvērstos jutīgos reģionos. Turklāt, tā kā pasaule saskaras ar fosilā 
kurināmā izzušanu un/vai augstākām tā krājumu cenām apvienojumā ar pieaugošu iedzīvotāju 
skaitu un ēšanas paradumu izmaiņām, tad nenovēršami zeme pārdzīvos lielāku noslogotību.

Potenciālā spriedze, no vienas puses, starp pieaugošo biodegvielas ražošanu un, no otras 
puses, pārtikas ražošanu, bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un mežu izciršanu, ir
jāuztver nopietni. Jāpieņem smagi kompromisi. Īpaši grūti būs izvairīties no turpmākas mežu 
izciršanas. Nepareizas izvēles risks ir acīmredzams. Piemēram, ja augu izcelsmes eļļu arvien 
vairāk izmanto biodīzeļdegvielas ražošanā, tad mežu platības tropos nekavējoties piedāvā sevi 
kā alternatīvu. Vienīgais efektīvais veids, kā līdzsvarot šādu spiedienu, ir izmantot kādu 
kompensācijas shēmu tur, kur tiek pārtraukta mežu izciršana.

Galvenās iespējas tropiskajās valstīs

Biomasas kultūraugi, kurus audzē tropiskajos un subtropiskajos reģionos, enerģijas izteiksmē 
pret vienu zemes vienību ir vidēji 4–6 reizes produktīvāki nekā parastie kultūraugi, kurus 
audzē mērenā klimatā. Tropiskās valstis negatīvi ietekmē spēcīgi subsidētā lauksaimniecības 
nozare ESAO valstīs. Lauksaimniecības reforma varētu piedāvāt reālas iespējas modernizēt 
lauksaimniecības nozari, izmantojot biodegvielu kā virzītājspēku, ne tikai vismazāk 
attīstītajām valstīm.

Ziemeļu-Dienvidu bioenerģijas tirdzniecībai pakārtotā loģika izriet galvenokārt no lielās 
atšķirības produktivitātē un ražošanas izmaksās. Tādēļ ir tikai dabiski atzīt lielās iespējas 
efektīvai biodegvielas ražošanai, kādas piedāvā daudzas Āfrikas un Latīņamerikas valstis.
Importu no šiem kontinentiem vajadzētu uzskatīt par Eiropas Savienībai labvēlīgu iespēju, ar 
nosacījumu, ka ražošana norit saskaņā ar stingriem ilgtspējīgas attīstības kritērijiem. Taču, lai 
attīstītu biodegvielas rūpniecību, vairumam valstu ar maziem ienākumiem ir ļoti nepieciešama 
kapacitātes palielināšana. Lielisks instruments šim nolūkam ir nesenā Komisijas iniciatīva 
Pasaules klimata pārmaiņu alianse.

Ieteicama piesardzīga pieeja
Ziņojuma sagatavotājs uzskata, ka šī ziņojuma sagatavošana ir milzu atbildība. Steidzami 
nepieciešami ilgtspējīgas attīstības kritēriji biodegvielas ražošanai, bet tajā pašā laikā tos ir 
ārkārtīgi sarežģīti izstrādāt. Ja tiks izstrādāti pareizi kritēriji, tad biodegvielai vajadzētu 
nodrošināt pozitīvu ieguldījumu klimata pārmaiņu novēršanas un energodrošības jomā. Ja nē, 
tad pastāv acīmredzams risks, ka biodegvielas iniciatīva varētu izrādīties neveiksmīga.
Pašreiz mēs esam biodegvielas attīstības agrīnajā posmā. Pieņemtajai politikai ir jābūt cieši 
saistītai ar mēģinājumiem panākt paaugstinātu degvielas efektivitāti, kā arī elektrisko 
transportlīdzekļu, kurināmā elementu transportlīdzekļu utt. attīstīšanu. Turklāt politikai 
jānosaka spēcīgi atvieglojumi inovāciju jomā attiecībā uz veidu, kā biomasa tiek izmantota.
Lai gan pētījumi par nākamās paaudzes biodegvielām šķiet daudzsološi, lielākā problēma ir 
laiks. Vairums ekspertu apšauba, ka tehnoloģijas, kas pamatotas uz lignocelulozi būs 
komerciāli dzīvotspējīgas nākamo desmit līdz piecpadsmit gadu laikā. Ja šī prognoze ir 
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pareiza, tad ES saglabās 10 % saistošo mērķi — biodegvielas ražošana attīstīsies ātri, 
galvenokārt pamatojoties uz lauksaimniecībā ražotajām degvielām. Tam varētu būt nozīmīga 
ietekme uz pārtikas drošību, bioloģisko daudzveidību, kā arī uz mūžamežu iznīcināšanas 
tempu.

Vairāki nezināmi faktori gan attiecībā uz tehnoloģiju attīstību, gan izmaiņām zemes 
izmantošanā ir pietiekams arguments piesardzības ievērošanai un pakāpeniskai pieejai.
Ierosinātais 10 % saistošais mērķis šķiet pārāk optimistisks. Nevajadzētu censties sasniegt šo 
mērķi par katru cenu, drīzāk vajadzētu piemērot politiku, kas ir labvēlīga klimatam.

Komisijas priekšlikums — kritisks pārskats
Komisijas priekšlikums par ilgtspējīgas attīstības kritērijiem biodegvielai ir nepārprotami 
vērtīgs. Tomēr nepieciešamas nozīmīgas izmaiņas.
Sākumā ir jāpaskaidro svarīgs jautājums. Nosakot ilgtspējīgas attīstības kritērijus ES rada 
uzcenojumu tirgu transportlīdzekļu degvielai, kas pamatota uz atjaunojamo enerģiju. No tā 
dabiski izriet, ka ES vajadzētu būt visām tiesībām noteikt īpašas prasības šādai degvielai.

Nākamais vispārīgais komentārs attiecas uz faktu, ka ES nav vienīgā, kas cenšas regulēt 
transportlīdzekļu degvielas ieviešanu, pamatojoties uz atjaunojamo enerģiju. Galīgajam 
mērķim vajadzētu būt starptautiski plaši atzītu ilgtspējīgas attīstības kritēriju pieņemšanai.
Komisiju aicina paplašināt dialogu ar citām galvenajām iesaistītajām personām, lai panāktu 
cik vien iespējams kopīgu vienošanos.

Saistošā mērķa atkārtota izskatīšana
Kad Eiropas Padome sākotnēji vienojās par mērķi, tam izvirzīja nosacījumus. Trīs nosacījumi 
bija šādi: 1) ilgtspējīgas attīstības kritēriju noteikšana; 2) otrās paaudzes biodegvielas 
pieejamība tirdzniecībā; 3) degvielas kvalitātes direktīvas grozījumi.
Izpētot nesenos zinātniskos ziņojumus, atklājas, ka pastāv vairākas neskaidrības attiecībā uz 
biodegvielas izplatību. Tādēļ gan Eiropas Vides aģentūras zinātniskā komiteja, gan Kopīgais 
pētniecības centrs pat ieteica atcelt 10 % mērķi.

Galvenie jautājumi attiecas uz otrās paaudzes biodegvielas pieejamību tirdzniecībā un tiešās, 
kā arī netiešās zemes izmantošanas ietekmi biodegvielas ražošanā. Ņemot vērā daudzos 
nezināmos faktorus, atbildīgāk šķiet anulēt lēmumu par 10 % atjaunojamo avotu enerģijas 
īpatsvaru un tā vietā izvirzīt zemāku mērķi, piemēram, 8 %, kā arī regulāri pārskatīt visu 
politiku, arī mērķi.

Ieviest atjaunojamās enerģijas ilgtspējīgas attīstības kategorijas
Direktīvas mērķis ir veicināt atjaunojamās enerģijas izmantošanu. 20 % mērķa sasniegšanai ir 
jādara viss iespējamais, lai atvieglotu likumus un noteikumus, kas attiecas uz atjaunojamās 
enerģijas ražošanu, kā arī pieeju tīklam un vienkāršotu administratīvo procedūru.
Noteikumiem par plānošanu ir jābūt elastīgākiem ne tikai attiecībā uz tādiem atjaunojamās 
enerģijas projektu veidiem, kurus a priori var definēt kā ilgtspējīgus.

Attiecināt ilgtspējīgas attīstības kritērijus arī uz biomasas izmantošanu enerģijai
Ir ļoti nepieciešami ilgtspējīgas attīstības kritēriji, kas regulētu biodegvielas ražošanu. Taču 
nav saprātīgi izcelt tikai vienu daļu — biomasas izmantošanu enerģijas iegūšanai. Tādēļ 
priekšlikums ir paplašināt ilgtspējīgas attīstības kritērijus, lai tie attiektos uz visiem biomasas 
izmantošanas veidiem enerģijas iegūšanā.
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Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas kritēriji
Pēc ziņojuma sagatavotāja domām, ierosinātais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums 
35 % apjomā ir pārāk zems mērķis. Nosakot tik zemu mērķi, lielākā daļa pašlaik tirgū esošās 
biodegvielas atbildīs šim mērķim, bet pastāvēs risks, ka ražošana kļūs neefektīva, tā dos 
nelielu ieguldījumu klimata pārmaiņu novēršanā, bet atstās smagas sekas uz netiešo zemes 
izmantošanu. Turklāt, nosakot siltumnīcefekta gāzu emisiju robežvērtību tikai 35 % līmenī, 
tiek mazināts biodegvielas efektīvas ražošanas nozīmīgais potenciāls tropiskajās valstīs.
Visbeidzot, Komisijas priekšlikumā nav piedāvāti atvieglojumi inovāciju jomā un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju rādītāju uzlabošanas veidi.
Lai nākotnē ražotā biodegviela būtu labvēlīgāka klimatam, ziņojuma sagatavotājs ierosina 
noteikt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu 50 % apjomā no nosacījuma spēkā 
stāšanās brīža. Turklāt, lai stimulētu labākās alternatīvas atjaunojamās enerģijas, kā arī 
elektrības un ūdeņraža izmantošanai transporta jomā, iespējamām atbalsta shēmām, kā arī 
subsīdijām dalībvalstīs ir jābūt proporcionālām siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumam.

Kritēriji neizmantojamām zonām
Komisijas priekšlikumā dažas augsnes ir aizliegts izmantot biodegvielas ražošanai, nosakot 
neizmantojamās zonas, piemēram, neskartus mežus, dabas aizsardzības zonas, bioloģiski 
daudzveidīgas zālaugu platības utt. Tas ir atzinīgi vērtējams. Taču ierosinātajā neizmantojamo 
zonu sarakstā nav ietvertas dažas jutīgas zonas, un to vajadzētu papildināt, piemēram, 
pieņemot augstas aizsardzības nozīmes zemju kategorijas.

Komisijas priekšlikumā attiecībā uz zemes izmantošanu pasaule ir krāsota vai nu pārāk balta, 
vai melna. Zemes platību izmantošana pilnīgai apstrādei var būt vai nu atļauta, vai aizliegta.
Eiropas, kā arī tropu mežos ir jābūt ilgtspējīgas vadības iespējām, lai varētu izmantot 
ierobežotu biomasas apjomu, ja to izmanto ilgtspējīgā veidā.

Sociālie kritēriji
Sociālie kritēriji nav ietverti Komisijas priekšlikumā. Viens no iemesliem ir, ka šādu kritēriju 
ieviešana varētu būt pretrunā PTO noteikumiem. Šī ziņojuma priekšlikums Komisijai ir
sagatavot katru otro gadu īpašu ziņojumu, kurš attiektos uz pieaugošā pieprasījuma pēc 
biodegvielas un biodegvielas izmantošanas sociālajām sekām.

Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājuma aprēķina metodes
Nepieciešamo siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu aprēķina, izmantojot vietējo 
kompetento iestāžu (VKI) metodoloģiju, kas ir aprakstīta VII pielikumā. Principā metode ir 
saprātīga un pietiekami elastīga, lai tajā ieviestu izmaiņas pēc direktīvas pieņemšanas.
Kā atsauces punktu iesaka izmantot īpašu sākotnējo vērtību biodegvielas kultivēšanai, 
ražošanai un transportēšanai, kā arī zemes izmantošanas izmaiņām. Jāapšauba vispārīgais 
veids, kādā sākotnējā vērtība tiek noteikta attiecībā uz zemes izmantošanu un zemes 
izmantošanas izmaiņām, kā arī kultivēšanu. Komisijas priekšlikuma pamatā ir ideja, ka 
noteikts zemes izmantošanas veids, piemēram, zālaugu platību kultivēšana, novedīs pie 
vienāda siltumnīcefekta gāzu samazinājuma un/vai vienāda oglekļa zuduma neatkarīgi no tā, 
kur ražošana notiek. Taču zālaugu platības atšķiras pēc oglekļa daudzuma, kādu tās satur, un 
tādēļ tās nevar aprakstīt, izmantojot vienādu sākotnējo vērtību. Brazīlijā vien ir atklāti desmit 
dažāda veida zālaugu platību (cerrados) tipi, kuriem piemīt atšķirīgas īpašības.
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Ņemot vērā, ka zinātne saistībā ar biodegvielas ražošanu ir ļoti komplicēta, it īpaši attiecībā 
uz tiešas un netiešas zemes izmantošanas izmaiņu iespējami lielo ietekmi, katrā reģionā ir 
nepieciešama atšķirīga pieeja.
Attiecībā uz emisijām, kas rodas no zemes izmantošanas izmaiņām, tiek ierosināts izmantot 
pirmšķirīgu metodoloģiju, izmantojot Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes darbu, kas 
piedāvā atšķirīgu sākotnējo vērtību katram reģionam. Ir pamatoti iemesli Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padomes metodoloģijas izmantošanai. Tā ir elastīgāka un šķiet, ka tā gūst plašu 
atbalstu, jo to jau šobrīd plaši izmanto.

Oglekļa daudzuma augsnē nozīme ir jāizskaidro plašāk. Dažas ilggadīgas kultūras palielina 
oglekļa daudzumu augsnē un tādējādi var palīdzēt pārvērst degradētu vai marginālu zemi 
auglīgā zemē.
Metodoloģijā Komisija ir izlaidusi tematu par siltumnīcefekta gāzu emisijām no netiešas 
zemes izmantošanas izmaiņām, kad biodegvielas ražošana noved pie iepriekš audzētu pārtikas 
kultūru pārvietošanas uz citām zemes platībām. Daudzi eksperti uzskata, ka šāda ietekme ir 
nozīmīga. Taču nav modeļa globālā mērogā, kas sniegtu precīzus rādītājus par šādu ietekmi.
Šķiet, ka VKI metode ir jāpapildina ar rādītājiem par šādu ietekmi. Viena iespēja, kuru 
izstrādāja OKO-Institut, būs izmantot tā dēvēto riska pievienotāju, t.i., naudas sodu par 
paredzamajām netiešas zemes izmantošanas izmaiņām, ko pievieno siltumnīcefekta gāzu 
emisiju aprēķiniem par biodegvielas ražošanu uz aramzemes.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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) Arvien plašāka no biomasas iegūtās 
enerģijas izmantošana līdz ar 
uzlabojumiem energoefektivitātes ziņā ir 
efektīvs paņēmiens, kā Kopienai samazināt 
atkarību no naftas importa — jomas, kurā 
apgādes nodrošināšanas problēma arvien ir 
akūta, — un arī ietekmēt transporta 
degvielas tirgu.

Or. en
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Grozījums Nr. 2

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 ir atbilstīgs mērķis 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 
ievērojami spēcīgāki, turpretim 
pamatojums 10 % atjaunojamo enerģijas 
avotu ģenerētas enerģijas īpatsvaram 
transporta nozarē tiek aizvien vairāk 
apšaubīts.

Or. en

Grozījums Nr. 3

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 

(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 
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transporta benzīna un dīzeļdegvielas 
patēriņā; minētie mērķi jāsasniedz, 
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.

transporta benzīna un dīzeļdegvielas 
patēriņā; minētie mērķi jāsasniedz, 
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 tā saucamos otrās 
paaudzes biodegvielas veidus, kas iegūti 
pirmkārt un galvenokārt no 
lignocelulozes kultūraugiem, 
neapšaubāmi pastāv risks, ka 
agrodegvielas 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.

Or. en

Grozījums Nr. 4

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.
Taču, ņemot vērā, cik maz pašlaik ir 
zināms par biodegvielas ražošanu, ir 
vajadzīga piesardzīgāka pieeja, nekā līdz 
šim paredzēts. Tāpēc vēlreiz jāapsver 
saistošais 10 % mērķis.
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Or. en

Grozījums Nr. 5

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 8 % atjaunojamo 
enerģijas avotu īpatsvara no patēriņa 
transporta nozarē 2020. gadā Eiropas 
Savienībā. Mērķi, tāpat kā vispārējā 
politikas stratēģija un metodoloģija 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājuma aprēķināšanai, ir regulāri 
jāpārskata.

Or. en

Grozījums Nr. 6

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 

(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. 
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 atjaunojamiem 
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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, 
izmaksu, enerģētikas drošības un citus 
apsvērumus.

enerģijas resursiem transporta nozarē
noteikto mērķi, izmantojot tikai iekšzemes 
ražošanu, krietni lielāks biodegvielas 
ražošanas potenciāls tropu zemēs un 
ieinteresētība maksimāli samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas liecina, ka 
šī mērķa sasniegšana ļoti lielā mērā būs 
atkarīga no importa. 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, 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas un citus apsvērumus. 

Or. en

Grozījums Nr. 7

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, atklātām un 
nediskriminējošām, un pienācīgi jāņem 
vērā ieguvums, ko tīklam dod tajā iekļautie 
ražotāji, nodrošinot, ka ražošanas jauda 
tiek izmantota pilnā apmērā.

Or. en
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Grozījums Nr. 8

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.

(34) Biodegvielas ražošanai, tāpat kā 
enerģijas ražošanai no citiem 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, 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. 

Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Šajā direktīvā paredzētie atvieglojumi 
biodegvielai un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam, kā arī visā pasaulē 
pieaugošais pieprasījums pēc biodegvielas 
un bioloģiskā šķidrā kurināmā nedrīkst 
veicināt bioloģiski daudzveidīgu platību 
iznīcināšanu. Šie izsmeļamie avoti, kas 
dažādos starptautiskos dokumentos ir atzīti 
par vērtīgiem visai cilvēcei, ir jāsaglabā. 
Turklāt patērētāji Kopienā no morāles 
viedokļa uzskatītu par nepieņemamu to, ka 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
intensīva izmantošana varētu izraisīt 
bioloģiski daudzveidīgas zemes 
iznīcināšanu. Šo iemeslu dēļ jāparedz 
kritēriji, nodrošinot, ka biodegviela un 
bioloģiskais šķidrais kurināmais atbilst 
atvieglojumiem tikai tad, ja var garantēt, ka 
to izcelsme nav bioloģiski daudzveidīga 
zeme. Izvēlētajos kritērijos mežu uzskata 
par bioloģiski daudzveidīgu, ja tajā netiek 

(39) Šajā direktīvā paredzētie atvieglojumi 
biodegvielai un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam, kā arī visā pasaulē 
pieaugošais pieprasījums pēc biodegvielas 
un bioloģiskā šķidrā kurināmā nedrīkst 
veicināt bioloģiski daudzveidīgu platību 
iznīcināšanu. Šie izsmeļamie avoti, kas 
dažādos starptautiskos dokumentos ir atzīti 
par vērtīgiem visai cilvēcei, ir jāsaglabā. 
Turklāt patērētāji Kopienā no morāles 
viedokļa uzskatītu par nepieņemamu to, ka 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
intensīva izmantošana varētu izraisīt 
bioloģiski daudzveidīgas zemes 
iznīcināšanu. Šo iemeslu dēļ jāparedz 
kritēriji, nodrošinot, ka biodegviela un 
bioloģiskais šķidrais kurināmais atbilst 
atvieglojumiem tikai tad, ja var garantēt, ka 
to izcelsme nav bioloģiski daudzveidīga 
zeme vai ka izejvielu ieguve nekaitē 
bioloģiskajai daudzveidībai. Izvēlētajos 
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veikta ievērojama cilvēka darbība (saskaņā 
ar definīciju, ko izmanto Apvienoto Nāciju 
Pārtikas un lauksaimniecības organizācija, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisija un ministru 
konference par mežu aizsardzību Eiropā) 
vai ja to aizsargā valsts likumi dabas 
aizsardzības nolūkos. Turklāt, ņemot vērā 
ievērojamo bioloģisko dažādību atsevišķās 
pļavās, ir jānosaka, ka biodegviela, kas 
ražota no izejvielām, kuru izcelsme ir šādas 
vietas, nevar pretendēt uz šajā direktīvā 
paredzētajiem atvieglojumiem. Komisijai 
jānoteic pienācīgi kritēriji un/vai 
ģeogrāfiskais apvidus, lai pļavas, kurās 
valda liela bioloģiskā dažādība, definētu 
saskaņā ar pieejamajiem svarīgākajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem un 
attiecīgajiem starptautiskajiem 
noteikumiem.

kritērijos mežu uzskata par bioloģiski 
daudzveidīgu, ja tajā netiek veikta 
ievērojama cilvēka darbība (saskaņā ar 
definīciju, ko izmanto Apvienoto Nāciju 
Pārtikas un lauksaimniecības organizācija, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisija un ministru 
konference par mežu aizsardzību Eiropā) 
vai ja to aizsargā valsts likumi dabas 
aizsardzības nolūkos. Turklāt, ņemot vērā 
ievērojamo bioloģisko daudzveidību
atsevišķās pļavās, ir jānosaka, ka 
biodegviela, kas ražota no izejvielām, kuru 
izcelsme ir šādas vietas, nevar pretendēt uz 
šajā direktīvā paredzētajiem 
atvieglojumiem, ja šo izejvielu ieguves 
veids kaitē bioloģiskajai daudzveidībai. 
Komisijai jānoteic pienācīgi kritēriji un/vai 
ģeogrāfiskais apvidus, lai pļavas, kurās 
valda liela bioloģiskā dažādība, definētu 
saskaņā ar pieejamajiem svarīgākajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem un 
attiecīgajiem starptautiskajiem 
noteikumiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Lai arī enerģiju nedrīkst ražot no 
biomasas, kurai izejvielas iegūtas no 
zemes platības ar lielu bioloģisko 
daudzveidību vai no zemes platības ar 
augstu oglekļa saturu, piemēram, mežiem, 
ko nav skārusi ievērojama cilvēku 
darbība, un/vai pastāvīgām mežaudzēm, 
pieprasījums pēc dabisko mežu izstrādes 
tomēr var būt ļoti liels, kas ir biodegvielas 
ražošanas apjoma pastāvīga pieauguma 
nevēlamas sekas. Piemēram, palielinoties 
pieprasījumam pēc augu eļļām, ko nosaka 
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lielāks pieprasījums pēc biodīzeļdegvielas, 
meži, iespējams, tiks izcirsti, lai atbrīvotu 
zemes platību sojas pupu vai palmu eļļas 
ražošanai. Dažos gadījumos mežus, 
iespējams, izcirtīs, pat pārkāpjot valsts vai 
starptautiskos tiesību aktus. Turklāt, 
palielinoties praktiski jebkura zemes 
intensīvas apsaimniekošanas veida 
mērogam vai apjomam, tā vai citādi 
nenovēršami saasināsies pieprasījums pēc 
zemes platības. Tomēr ir svarīgi, lai ES 
nodrošinātu stimulus, kas ļautu mazināt 
šādas ietekmes risku; tropu mežu 
aizsardzības sistēmu, piemēram, 
kompensāciju par „atturēšanos no meža 
izciršanas”, veicināšanai vajadzētu būt 
īpaši nozīmīgai ES prioritātei.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Ja biodegviela un bioloģiskais šķidrais 
kurināmais ir ražots no izejvielām, kuras 
iegūtas ES, tam ir arī jāatbilst ES vides 
prasībām lauksaimniecībai. Šādu kritēriju 
piemērošana importam no trešām valstīm ir 
administratīvi un tehniski neiespējama.

(40) Ja biodegviela un bioloģiskais šķidrais 
kurināmais ir ražots no izejvielām, kuras 
iegūtas ES, tam ir arī jāatbilst ES vides 
prasībām lauksaimniecībai. Šādu kritēriju 
piemērošana importam no trešām valstīm ir 
administratīvi un tehniski neiespējama. 
Turklāt dalībvalstis aicina izpētīt to, cik 
lielā mērā lignocelulozes kultūraugu 
iekļaušana lauksaimniecības zemju 
ainavā varētu būt noderīga, lai veicinātu 
citus ar vides tiesību aktiem saistītus 
uzlabojumus, ne tikai tos, kas konkrēti 
formulēti kopējās lauksaimniecības 
politikas savstarpējās atbilstības 
noteikumos, t. i., attiecībā uz gruntsūdeņu 
un virszemes ūdeņu kvalitātes aizsardzību 
(Direktīva 2000/60/EK).

Or. en
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Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Komisijai līdz 2010. gadam jāveic to 
prasību analīze, kuras attiecas uz tādas 
biomasas enerģijas izmantošanas 
ilgtspējības shēmu, kas nav biodegviela un 
bioloģiskais šķidrais kurināmais, ņemot 
vērā vajadzību pārvaldīt biomasas resursus 
ilgtspējīgā veidā.

(47) Komisijai līdz 2009. gadam jāveic to 
prasību analīze, kuras attiecas uz tādas 
biomasas enerģijas izmantošanas 
ilgtspējības shēmu, kas nav biodegviela un 
bioloģiskais šķidrais kurināmais, ņemot 
vērā vajadzību pārvaldīt visus biomasas 
resursus ilgtspējīgā veidā. Vienlaikus 
jāanalizē arī lauku apsaimniekošanas 
metodes. 

Or. en

Grozījums Nr. 13

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

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Izstrādājot atbalsta shēmas, 
dalībvalstis var veicināt tās biodegvielas 

(52) Izstrādājot atbalsta shēmas, 
dalībvalstis var veicināt tās biodegvielas 



PA\723926LV.doc 17/52 PE406.140v01-00

LV

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.

izmantošanu, kura sniedz papildu 
ieguvumus, tostarp ieguvumus no 
dažādošanas, ko nodrošina, no vienas 
puses, biodegviela, kas ražota no 
atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
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. 

Or. en

Grozījums Nr. 15

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,

(57) 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 nozares 
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,

Or. en
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Grozījums Nr. 16

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 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 
enerģijai, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem un jo īpaši no biomasas.

Or. en

Pamatojums

Ilgtspējības kritēriji ir jāattiecina ne tikai uz biodegvielu, kas ir maza daļa no atjaunojamiem 
energoresursiem; tiem jāattiecas uz ilgtspējīgām atjaunojamās enerģijas kategorijām, kā arī 
uz jebkuras biomasas izmantošanu enerģijas ieguvei.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
2. pants – ia daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) „augstas saglabāšanas vērtības zeme” 
ir
– teritorijas, kurās ir pasaules, reģiona vai 
valsts mērogā nozīmīga bioloģiskās 
daudzveidības vērtību koncentrācija 
(piemēram, endēmisms, apdraudētas 
sugas, drošības zona), 
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– pasaules, reģiona vai valsts mērogā 
nozīmīgas plašas ainavu teritorijas, kur 
galvenokārt vai pat visu dabiski radušos 
sugu dzīvotspējīgās populācijas veido 
dabiskus izplatības un skaitliskā sastāva 
modeļus,
– teritorijas, kuras atrodas, retās, 
apdraudētās vai izzūdošās ekosistēmās vai 
kurās ir šādas sistēmas, 
– teritorijas, kuras kritiskās situācijās 
nodrošina galvenos dabiskos ciklus 
(piemēram, ūdensšķirtņu aizsardzību, 
erozijas kontroli), 
– teritorijas, kas ir ļoti nozīmīgas vietējo 
kopienu pamatvajadzībām (piemēram, 
iztikas līdzekļi, veselība), 
– teritorijas, kas ir svarīgas vietējo 
kopienu tradicionālai kultūras identitātei 
(kulturāli, ekoloģiski, ekonomiski vai 
reliģiski nozīmīgas teritorijas, kas par 
tādām atzītas sadarbībā ar šādām vietējām 
kopienām); 

Or. en

Pamatojums

Jēdziena „augstas saglabāšanas vērtības zeme” definīcija ir jānosaka Direktīvas 15. panta 
3. punktam vajadzībām. Augstas saglabāšanas vērtības pamatsistēmu sākotnēji definēja Mežu 
uzraudzības padome (FSC) (tagad šī sistēma ir iekļauta FSC sertificēšanas sistēmā), un tā ir 
noturīga sistēma, lai noteiktu augstas saglabāšanas vērtības zemes platības, kurām atļauts 
vai nav atļauts nodrošināt aizsardzību saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai starptautiskām 
konvencijām.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vismaz šādi ražojumi ir uzskatāmi par 
biodegvielu:
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(a) „bioetanols” — no biomasas un/vai 
bioloģiski noārdāmas atkritumu frakcijas 
iegūts etanols, ko paredzēts izmantot kā 
biodegvielu;

(b) „biodīzeļdegviela” — no augu vai 
dzīvnieku izcelsmes taukiem iegūts 
metilesteris, kas ir līdzvērtīgs 
dīzeļdegvielai un ko paredzēts izmantot kā 
biodegvielu;

(c) „biogāze” — deggāze, ko iegūst no 
biomasas un/vai bioloģiski noārdāmas
atkritumu frakcijas, ko iespējams attīrīt 
līdz dabasgāzei līdzvērtīgai kvalitātei un 
ko paredzēts izmantot kā biodegvielu vai 
koksnes ģeneratorgāzi;

(d) „biometanols” — no biomasas iegūts 
metanols, ko paredzēts izmantot kā 
biodegvielu;

(d) „biodimetilēteris” — no biomasas 
iegūts dimetilēteris, ko paredzēts izmantot 
kā biodegvielu;

(f) „bio-ETBE” — uz bioetanola bāzes 
iegūts etil-terc-butilēteris. Par biodegvielu 
uzskatāms bio-ETBE, kura saturs tilpuma 
procentos ir 47 %;

(g) „bio-MTBE” — uz bioetanola bāzes
iegūts metil-terc-butilēteris. Par 
biodegvielu uzskatāms bio-MTBE, kura 
saturs tilpuma procentos ir 36 %;

(h) „sintētiskā biodegviela” — no 
biomasas iegūti sintētiskie ogļūdeņraži vai 
sintētisko ogļūdeņražu maisījumi;

(i) „bioūdeņradis” — no biomasas un/vai 
bioloģiski noārdāmas atkritumu frakcijas 
iegūts ūdeņradis, ko paredzēts izmantot kā 
biodegvielu;
(j) „tīra augu eļļa” — nerafinēta vai 
rafinēta, ķīmiski nemodificēta eļļa, ko 
spiežot, ekstrahējot vai ar līdzvērtīgu 
paņēmienu iegūst no eļļas augiem, ja tā ir 
piemērota izmantojamo dzinēju tipam un 
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ja tā atbilst emisijas prasībām;

Or. en

Pamatojums

Šīs definīcijas ir atrodamas Direktīvā 2003/30/EK. Taču minēto direktīvu 2012. gadā atcels, 
tāpēc ir svarīgi šīs definīcijas iekļaut Atjaunojamo enerģijas avotu direktīvā.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Galīgais mērķis ir — līdz 2050. gada 
1. janvārim visā Eiropas Savienībā 
pakāpeniski likvidēt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, ko rada fosilā kurināmā 
izmantošana.

Or. en

Pamatojums

Lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, fosilā kurināmā izmantošanas rezultātā radīto emisiju 
apjoms Eiropas Savienībā nākotnē ir jāsamazinās gandrīz līdz nullei.

Grozījums Nr. 20

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 8 % no galīgā 
enerģijas patēriņa transporta nozarē 
attiecīgajā dalībvalstī, taču tikai ar 
nosacījumu, ka no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtā enerģija 
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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 ziņojumu.

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

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, cik maz pašlaik ir zināms par to, kādas varētu būt strauja biodegvielas ražošanas 
apjoma pieauguma sekas, ir pārliecinošs iemesls īstenot piesardzīgu un pakāpenisku pieeju. 
Ierosinātais saistošais 10 % mērķis šķiet pārāk optimistisks. Nav jācenšas par katru cenu 
sasniegt šo mērķi; drīzāk ir jāīsteno klimatam krietni labvēlīgāka politikas stratēģija. Tāpēc 
prātīgāk būtu šo mērķi samazināt un politikas stratēģiju izstrādāt, pamatojoties uz regulāriem 
pārskatiem — proti, gūstot zināšanas darba procesā — , kurus veic gan attiecībā uz 
vispārējiem mērķiem, gan politikas pamatstratēģiju un metodoloģiju.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ne vēlāk kā 2010. gada 1. janvārī 
Komisija iesniedz Padomei un Eiropas 
Parlamentam vienotu Balto grāmatu, 
kurā izsmeļoši uzskaitīti attiecīgie tiesību 
akti, kas vajadzīgi -1. punktā noteiktā 
mērķa īstenošanai.

Or. en

Pamatojums

Likumdošanas darbs bieži ir sadalīts daudzos sīkos posmos. Ļoti noderētu vienots Komisijas 
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sagatavots dokuments, kurā uzskaitīti visi tiesību akti, kas nepieciešami, lai sasniegtu 
mērķi — visā Eiropas Savienībā pakāpeniski likvidētu fosilā kurināmā izmantošanas rezultātā 
radītās SEG emisijas; šāds dokuments palīdzētu pārredzamāk un skaidrāk veikt ar klimata 
pārmaiņu mazināšanu saistīto likumdošanas darbu.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Ilgtspējīgas atjaunojamās enerģijas 

kategorijas
1. Šajā direktīvā par ekoloģiski 
ilgtspējīgiem ir uzskatāmi tie 
atjaunojamās enerģijas projekti, kas 
atbilst šā panta noteikumiem. 
2. Ievērojot valsts normatīvos aktus, ko 
piemēro projektēšanai un kas paredzēti šīs 
direktīvas noteikumu īstenošanai, par šim 
pantam atbilstīgām ir uzskatāmas šādas 
atjaunojamās enerģijas kategorijas:
(a) jebkura veida fotogalvaniskā 
elektroenerģija ar vismaz 1MW jaudu 
visām viena projektēšanas pieteikuma 
vienībām, ja vien dalībvalstis nav 
noteikušas maksimālo apjomu, kuru 
pārsniedzot ir vajadzīgs ietekmes uz vidi 
novērtējums;
(b) vēja ģeneratoru saražotā 
elektroenerģija atbilstīgi 5. punkta 
noteikumiem;
(c) koncentrētas saules enerģijas lielās 
spēkstacijas, ja vien to atrašanās vieta nav 
pašlaik ražīga aramzeme; taču dalībvalstis 
var pieprasīt ietekmes uz vidi novērtējumu 
spēkstacijām, kuru jauda pārsniedz 5MW 
un kuras atrodas jutīgajās zonās, kas 
noteiktas šajā pantā, un uz mazajām 
salām;
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(d) siltuma un elektroenerģijas 
koģenerācijas stacijas, kurās izmanto 
jebkura veida biomasu un kuru jauda 
nepārsniedz 5MW;
(e) jebkura veida elektroenerģija, kas nav 
ražota no fosilā kurināmā, atbilstīgi 12. 
un 14. panta noteikumiem;
(f) CO2 rūpnieciska pārveidošana par 
degvielu, izmantojot aļģes vai līdzīgu 
tehnoloģiju, sevišķi, ja tā ir neatņemams 
posms oglekļa piesaistes, izmantošanas un 
uzglabāšanas procesā elektroenerģijas 
ražošanas spēkstacijā, kurā izmanto fosilo 
kurināmo, vai enerģijas intensīvas 
rūpnieciskās ražošanas spēkstacijā.
Jaunas tehnoloģijas atjaunojamas 
enerģijas ieguvei, kuras nav 
demonstrētas, stājoties spēkā šai 
direktīvai, un attiecībā uz kurām ir loģiski 
pierādāms, ka tās atbilst šai pantā 
noteiktajiem kritērijiem, var provizoriski 
iekļaut šajā punktā atbilstīgi 21. panta 
2. punktā noteiktajai procedūrai līdz 
brīdim, kad direktīva tiks pārskatīta.
3. Spēkstaciju vai projektu, kas neatbilst 
2. punktā noteiktajiem kritērijiem, tomēr 
var uzskatīt par atbilstīgu šā panta un 
15. panta noteikumiem, ja tiek veikts 
ietekmes uz vidi novērtējums, ar ko 
apliecina, ka šā panta noteikumi nav 
pārkāpti.
4. Atbilstīgi 12. panta 5. punkta 
noteikumiem Komisija ierosina tiesību 
aktus attiecībā uz enerģijas pārveides 
efektivitāti degvielai, kas ražota saskaņā 
ar 15. pantu un paredzēta izmantošanai 
transporta nozarē.
5. Dalībvalstis var savā teritorijā noteikt 
īpašas zonas, piemēram, nacionālos vai 
reģionālos parkus, lielas bioloģiskās 
daudzveidības apgabalus, putnu 
migrācijas apgabalus, īpaši krāšņu dabas 
ainavu vai kultūras mantojuma 
apgabalus, kā arī zonas, kas noteiktas 
saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu un/vai 
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citiem attiecīgajiem starptautiskajiem 
tiesību aktiem par bioloģisko 
daudzveidību, uz kurām neattiecina šā 
panta īstenošana ne kopējam 
energopatēriņam vajadzīgās enerģijas 
ražošanas, ne īpašu atjaunojamu 
tehnoloģiju izmantošanas nolūkā.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ilgtspējības kritēriji gandrīz visos gadījumos piemēroti negatīvā 
nozīmē, proti, nosakot aizliegumu. Ar šo jauno pantu cenšas kompensēt šādu negatīvu bilanci, 
pievēršot uzmanību tām tehnoloģijām atjaunojamas enerģijas ieguvei, kuras, ievērojot 
konkrētus mēroga un izvietojuma nosacījumus, nerada vērā ņemamas problēmas ilgtspējības 
ziņā un dažās dalībvalstīs ļautu atcelt pierādīšanas pienākumu. Ierosinātā teksta redakcija 
nav uzskatāma par galīgo uzskaitījumu, un tajā skaidri noteikta iespēja plānošanas un 
ieguldījumu vajadzībām operatīvi iekļaut gan esošās, gan vēl topošās tehnoloģijas, kas 
nodrošina līdzvērtīgu ilgtspējības līmeni.  

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vides ilgtspējības kritēriji biodegvielām un 
bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam

Ilgtspējības kritēriji no biomasas iegūtai 
enerģijai

Or. en

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

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 

1. Neatkarīgi no tā, vai izejvielas audzētas 
Kopienas teritorijā vai ārpus tās, no 
biomasas iegūtu enerģiju ņem vērā 
turpmāk a), b) un c) apakšpunktā minētajos 
nolūkos tikai tādā gadījumā, ja tā atbilst 2. 
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5. punktā noteiktajiem kritērijiem: līdz 7. punktā noteiktajiem kritērijiem:

Or. en

Pamatojums

Tekstam jābūt precīzam attiecībā uz kritēriju piemērošanu. 

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

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 %.

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 2015. gada 
1. janvāra.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais SEG emisiju 35 % samazinājums 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 emisijas tikai par 35 %, tiek mazinātas vērā ņemamas iespējas 
efektīvas biodegvielas ražošanai tropu zemēs. Ja ir spēkā 35 %, netiek reāli veicināti 
jauninājumi un darbības uzlabojumi SEG emisiju samazināšanas ziņā. Lai nākotnē 
biodegviela nodrošinātu vairāk ieguvumu klimata pārmaiņu novēršanai, tiek ierosināts 
samazināt SEG emisijas par 50 %, sākot no šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. Tā kā mērķis 
ir vērienīgāks, jādod nedaudz vairāk laika, lai pielāgotu ekspluatācijā jau esošās ražošanas 
iekārtas (līdz 2015., nevis 2013. gadam).
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Grozījums Nr. 26

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. No biomasas iegūta enerģija, ko ņem 
vērā 1. punktā minētajos nolūkos, nav 
ražota no izejvielām, kuras iegūtas no 
zemes platības ar lielu bioloģisko 
daudzveidību, ja vien nav sniegti 
pierādījumi, kas liecina, ka izejvielas 
iegūtas, izmantojot ilgtspējīgas 
apsaimniekošanas metodes, un ka to 
ražošana un ieguve nav nelabvēlīgi 
ietekmējusi bioloģisko daudzveidību, 
un/vai pierādījumi, ar ko apliecina, ka pēc 
veiktās darbības tiks atjaunots dabiskais 
sugu sastāvs un dabas procesi. Tas 
attiecas arī uz zemi, kurai bija piešķirts 
viens no turpmāk minētajiem statusiem 
2005. gada novembrī vai pēc tam, 
neatkarīgi no tā, vai zeme joprojām ir šādi 
klasificēta:

(-a) augstas saglabāšanas vērtības zeme;

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajā to zonu uzskaitījumā, kurās attiecīgā darbība ir aizliegta, nav iekļauti daži jutīgi 
apgabali, un šo uzskaitījumu vajadzētu papildināt, piemēram, iekļaujot augstas saglabāšanas 
vērtības zemes kategorijas. Sākotnējā priekšlikumā ir paredzētas tikai divas iespējas: zemes 
platības, kurās bez ierobežojumiem var ražot biodegvielu, un zemes platības, kuras šim 
nolūkam izmantot aizliegts. Eiropā, tāpat kā citur pasaulē, vajadzētu būt ilgtspējīgām 
apsaimniekošanas metodēm, kas nodrošina, ka zināmu daudzumu biomasas var izmantot, ja 
to dara ilgtspējīgā veidā. 
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Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 28

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. No biomasas iegūtu enerģiju, ko ņem 
vērā 1. punktā minētajos nolūkos, neražo 
no izejvielām, kuras iegūtas no zemes 
platības ar augstu oglekļa saturu, ja vien 
nav sniegti pierādījumi, kas liecina, ka 
izejvielas iegūtas no atkritumiem, koksnes 
atlikumiem vai ar ilgtspējīgas 
apsaimniekošanas metodēm. Tas attiecas 
arī uz zemi, kurai bija piešķirts viens no 
turpmāk minētajiem statusiem 2005. gada 
novembrī un kura pašreiz vairs nav 
klasificēta kā:

Or. en

Pamatojums

Sākotnējā priekšlikumā ir paredzētas tikai divas iespējas: zemes platības, kurās bez 
ierobežojumiem var ražot biodegvielu, un zemes platības, kuras šim nolūkam izmantot 
aizliegts. Eiropā, tāpat kā citur pasaulē, vajadzētu būt ilgtspējīgām apsaimniekošanas 
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metodēm, kas nodrošina, ka zināmu daudzumu biomasas var izmantot, ja to dara ilgtspējīgā 
veidā. 

Grozījums Nr. 29

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 iegūtas izejvielas, zemei bija 
piešķirts tāds pats statuss kā 2005. gada 
novembrī.

Or. en

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija, sadarbojoties ar 
attiecīgajām dalībvalstu un trešo valstu 
iestādēm, nosaka ģeogrāfisko diapazonu 
3. un 4. punktā minētajām zemes 
platībām. Šādu pasākumu, kas paredzēts, 
lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar 21. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru. 

Or. en

Pamatojums

Komisijai jābūt atbildīgai par ģeogrāfiskā diapazona noteikšanu zemes platībām, kurās 
izejvielu ieguve un ražošana ir aizliegta, jo saimnieciskās darbības veicējiem, jo īpaši 
mazajiem ražotājiem, tā būtu vieglāk pierādīt atbilstību kritērijiem. 
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Grozījums Nr. 31

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. 1782/200317, 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 no 
biomasas iegūtas enerģijas 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.

Or. en

Grozījums Nr. 32

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.

7. Komisija vēlākais līdz 2009. gada 
31. decembrim ziņo par jebkurām 
turpmākām 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 33

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.

Or. en

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija reizi divos gados ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par to, kā 
aizvien lielāks pieprasījums pēc 
biodegvielas ietekmē sociālo ilgtspējību 
Kopienā un trešās valstīs, un par ES 
biodegvielas ietekmi uz pārtikas produktu 
pieejamību izvešanas valstīs, 
jaunattīstības valstu iedzīvotāju spēju 
atļauties iegādāties šādus pārtikas 
produktus un plašākiem attīstības 
jautājumiem. Pirmo ziņojumu sniedz 
2012. gadā. Ziņojumā analizē to, kā tiek 
ievērotas tiesības izmantot zemi. Ziņojumā 
attiecībā uz katru valsti norāda, vai tā ir 
nozīmīgs ES patērētās biodegvielas 
izejvielu avots un vai tā ir ratificējusi un 
īstenojusi visas turpmāk uzskaitītās 
Starptautiskās Darba organizācijas 
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konvencijas:
(i) Konvencija par minimālo vecumu, no 
kura persona drīkst būt nodarbināta vai 
strādāt (Nr. 138);
(ii) Konvencija par smagāko bērnu darba 
veidu aizliegšanu un tūlītēju rīcību to 
izskaušanai (Nr. 182);
(iii) Konvencija par piespiedu darba 
atcelšanu (Nr. 105);
(iv) Konvencija par piespiedu darbu 
(Nr. 29);
(v) Konvencija par vienlīdzīgu samaksu 
par līdzvērtīgu darbu vīriešiem un 
sievietēm (Nr. 100);
(vi) Konvencija par diskrimināciju 
nodarbinātībā un profesijā (Nr. 111);
(vii) Konvencija par biedrošanās brīvību 
un tiesību aizsardzību, apvienojoties 
organizācijās (Nr. 87);
(viii) Konvencija par principu 
piemērošanu tiesībām apvienoties 
organizācijās un veikt kolektīvus 
darījumus (Nr. 98).
Vajadzības gadījumā Komisija ierosina 
veikt korekcijas.

Pamatojums

Sociālie kritēriji nav iekļauti Komisijas priekšlikumā, kā vienu no iemesliem norādot, ka šādu 
kritēriju ieviešana varētu būt pretrunā PTO noteikumiem. Komisijai tiek ierosināts reizi divos 
gados sagatavot īpašu ziņojumu, pilnībā analizējot sociālās sekas, ko rada aizvien lielāks 
pieprasījums pēc biodegvielas un tās apjomīgāka izmantošana. Vajadzības gadījumā 
Komisijai, pamatojoties uz šiem ziņojumiem, ir jāierosina veikt korekcijas.

Or. en
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Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja 15. panta 1. punktā minētajos nolūkos 
jāņem vērā biodegvielas un bioloģiskais 
šķidrais kurināmais, dalībvalstis pieprasa 
uzņēmējiem pierādīt, ka ir izpildīti 
15. pantā minētie vides ilgtspējības 
kritēriji. Šajā nolūkā uzņēmējiem pieprasa 
izmantot masu bilances sistēmu, norādot 
šādu informāciju:

1. Ja 15. panta 1. punktā minētajos nolūkos 
jāņem vērā no biomasas iegūta enerģija, 
dalībvalstis pieprasa uzņēmējiem pierādīt, 
ka ir izpildīti 15. pantā minētie ilgtspējības 
kritēriji. Šajā nolūkā uzņēmējiem pieprasa 
izmantot masu bilances sistēmu, norādot 
šādu informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) var apvienot izejvielu sūtījumus vai 
biodegvielu ar atšķirīgām ilgtspējības 
īpašībām;

a) var apvienot izejvielu sūtījumus vai 
biodegvielu ar atšķirīgām ilgtspējības 
īpašībām, ja vien visi sūtījumi atbilst 
15. pantā noteiktajiem ilgtspējības 
kritērijiem;

Or. en

Pamatojums

Visiem sūtījumiem ir jāatbilst kritērijiem, citādi pastāv risks, ka SEG emisiju samazināšanas 
ziņā mazefektīvu biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo vienkārši sajauc ar šai ziņā ļoti 
efektīvu biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo un tā izvairās no kritēriju izpildes. 
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Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt Komisija 2009. gada ziņojumā 
ierosina sistēmu, pēc kuras verificē 
atbilstību 15. pantā noteiktajiem 
ilgtspējības kritērijiem attiecībā uz 
jebkura veida enerģiju, kas iegūta no 
biomasas.

Or. en

Pamatojums

Lai gan tiek ierosināts kritērijus attiecināt ne tikai uz biodegvielu, bet arī uz visiem no 
biomasas iegūtas enerģijas veidiem, nav stabilas metodoloģijas, kas ļautu verificēt atbilstību, 
ja tiek izmantots cits no biomasas iegūts energoresurss, kas nav biodegviela. Tāpēc Komisijai 
2009. gada ziņojumā šis trūkums ir jānovērš. 

Grozījums Nr. 38

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 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.
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Or. en

Grozījums Nr. 39

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 
izejvielu audzēšanas emisijām. 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.

Or. en

Pamatojums

Ir ierosinātas standartvērtības izejvielu audzēšanai, taču tās ir pārāk vispārējas (kopējas 
vidējās vērtības) un nebūt neraksturo lielo fizisko daudzveidību. Izejvielu audzēšanas radītās 
emisijas dažādos reģionos un klimatiskajos apstākļos var būt krietni atšķirīgas. Turklāt ir 
grūti un ļoti dārgi veikt izejvielu audzēšanas radīto faktisko emisiju mērījumus. Tāpat kā 
emisijas, kas rodas, mainoties zemes izmantošanas veidam, šis ir elements, kuram visgrūtāk 
noteikt kādu tipisku vērtību vai standartvērtību. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Komisija ierosinātu 
vērtības, kas piemērojamas ražošanai konkrētā reģionā un kas precīzāk raksturo reģionālās 



PE406.140v01-00 36/52 PA\723926LV.doc

LV

atšķirības. Citādi pastāv nopietns risks, ka Direktīvas dēļ saimnieciskās darbības veicēji būs 
spiesti tērēt daudz līdzekļu mērījumiem, un tas nelabvēlīgi ietekmēs arī mazos ražotājus, 
kuriem šādu līdzekļu var nebūt.

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) visos citos gadījumos salīdzinājumā ar 
normāliem ražošanas procesiem
standartvērtības ir stabilas.

(b) visos citos gadījumos standartvērtības 
atbilst 80 % to vērtību procentilēm, kas 
noteiktas ražošanas procesiem.

Or. en

Pamatojums

Standartvērtības ir jānosaka, ievērojot konsekvenci. Komisijas priekšlikumā tās ierosināts 
aprēķināt, par 40 % samazinot ražošanas procesiem noteiktās tipiskās vērtības. Tas, vai šādi 
iegūta standartvērtība būs ierobežojoša vai ne, ir pilnībā atkarīgs no mainīgā lieluma. Dažos 
gadījumos šādi iegūta standartvērtība, visticamāk, būs ierobežojoša, citos gadījumos tai šāda 
ierobežojoša spēka nebūs vispār.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
18. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaši noteikumi attiecībā uz biodegvielām Īpaši noteikumi attiecībā uz atjaunojamu 
energoresursu izmantošanas veicināšanu 
transporta nozarē

Or. en



PA\723926LV.doc 37/52 PE406.140v01-00

LV

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai sabiedrībai 
tiktu sniegta informācija par biodegvielas 
un citu atjaunojamo transporta degvielas 
veidu pieejamību. Attiecībā uz tādas 
biodegvielu procentiem, kas sajaukta 
minerāleļļas atvasinājumos, pēc tilpuma 
pārsniedzot 10% robežvērtību, dalībvalstis 
tos pieprasa norādīt tirdzniecības vietās.

1. Dalībvalstis nodrošina, lai sabiedrībai 
tiktu sniegta izsmeļoša informācija par 
visiem dažādu veidu atjaunojamiem 
energoresursiem, kas pieejami 
izmantošanai transporta nozarē, un par to 
labvēlīgo ietekmi uz vidi. Ja tādas 
biodegvielas procenti, kas sajaukta 
minerāleļļas atvasinājumos, pēc tilpuma 
pārsniedz 10% robežvērtību, dalībvalstis 
tos pieprasa norādīt tirdzniecības vietās.

Or. en

Pamatojums

Jāsniedz informācija ne tikai par biodegvielu, bet arī par visiem atjaunojamiem 
energoresursiem, kas izmantojami transporta nozarē. 

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nosaka benzīna un 
dīzeļdegvielas veidus, kurus iegūst augu 
eļļu un dzīvnieku tauku hidroapstrādes 
procesā vai no pirolīzes eļļām, kas iegūtas 
no jebkura veida biomasas, un kuri 
ķīmiskā sastāva un darbības rādītāju ziņā 
ir līdzvērtīgi vai augstvērtīgāki par 
benzīna un dīzeļdegvielas veidiem, 
piemēram, „EuroBio Petrol” un 
„EuroBio Diesel”, kas iegūti no fosilā 
kurināmā, ja vien biodegvielas daudzums 
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kopējā degvielas daudzumā ir vismaz 
50 % un tajā izmantotais ūdeņradis nav 
iegūts no fosilā kurināmā. 

Or. en

Pamatojums

Kā labi zināms no pieredzes, kas gūta, pagājušā gadsimta 80-tajos un 90-tajos gados ieviešot 
bezsvina benzīnu, un pēcākiem tirgus pētījumiem, ko veica naftas uzņēmumi un degvielas 
mazumtirgotāji, patērētāji labprāt un ātri reaģē uz „zaļās” degvielas ieviešanu. Ar šo punktu 
cenšas veicināt strauju pieprasījuma pieaugumu attiecībā uz labāko un ilgtspējīgāko fosilā 
kurināmā alternatīvu patēriņu, vienlaikus apzinoties, ka degvielas ražotājiem būs vajadzīgs 
laiks, lai pilnveidotu ražošanu, nodrošinot tās pilnīgu atbilstību „zaļajam” standartam, proti, 
50–100 % tādas degvielas maisījumu, kas nav iegūta no fosilā kurināmā.  

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis izvēlas jebkuru 1.a punktā 
noteikto benzīna vai dīzeļdegvielas 
maisījumu, kurā biodegvielas proporcija 
ir vismaz 10 %, bet ne vairāk kā 50 %, kā, 
piemēram, „EuroBioblend Petrol” un 
„EuroBioblend Diesel”. Šai punktā 
noteiktajā nolūkā biodegvielas proporciju 
palielina atbilstīgi 15. panta 2. punktam.

Or. en

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
dīzeļdegvielu, kas atbilst V pielikumā 

Svītrots
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noteiktajām specifikācijām, dara 
pieejamu vēlākais līdz 2010. gada 
31. decembrim visās degvielas uzpildes 
stacijās, kurās ir vairāk nekā divi sūkņi 
un kurās tirgo dīzeļdegvielu.

Or. en

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 
dīzeļdegvielu, kas atbilst VI pielikumā 
noteiktajām specifikācijām, vai citu 
dīzeļdegvielu, kura pēc tilpuma satur 
vismaz 5% biodegvielas, dara pieejamu 
vēlākais līdz 2014. gada 31. decembrim 
visās degvielas uzpildes stacijās, kurās ir 
vismaz divi sūkņi un kurās tirgo 
dīzeļdegvielu.

Svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 47

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. en
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Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Jebkurš atbalsta mehānisms, tostarp 
finansiālie atvieglojumi, ko dalībvalstis 
noteikušas attiecībā uz izmantošanai 
transporta nozarē paredzētu atjaunojamo 
energoresursu liela mēroga ražošanu un 
izmantošanu/patēriņu, ir proporcionāls 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājumam. Transporta nozarē 
izmantojamu atjaunojamo energoresursu 
pētniecību un izstrādi, kā arī ilgtspējīgu 
transporta sistēmu izstrādi spēcīgi veicina 
gan dalībvalsts, gan Kopienas līmenī, un 
šim nolūkam var piešķirt papildu atbalstu.

Pamatojums

Lai veicinātu labākās alternatīvas atjaunojamo energoresursu (tostarp elektroenerģijas un 
ūdeņraža) izmantošanai transporta nozarē, iespējamām atbalsta shēmām, arī subsīdijām, 
dalībvalstīs jābūt proporcionālām SEG emisiju samazinājumam. 

Or. en

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Savā pirmajā ziņojumā dalībvalstis 
norāda, vai tās plāno:

3. Savā pirmajā ziņojumā dalībvalstis 
norāda, vai tās plāno un, attiecīgā 
gadījumā, kādā termiņā:

Or. en
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Grozījums Nr. 50

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

Or. en

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ES biodegvielas ietekmi uz pārtikas 
produktu pieejamību izvešanas valstīs, 
jaunattīstības valstu iedzīvotāju spēju 
atļauties iegādāties šādus pārtikas 
produktus, un plašākus attīstības 
jautājumus; kā arī,

(c) to, kā ES politika no biomasas iegūtas 
enerģijas jomā ietekmē nodrošinātību ar 
pārtiku jaunattīstības valstīs, tostarp 
iespējamo ietekmi uz valstīm ar zemiem 
ienākumiem, kurās trūkst pārtikas, un 
vismazāk attīstītajām valstīm, un pārtikas 
pieejamību tās eksportētājās valstīs, un 
plašākus attīstības jautājumus; kā arī, 

Or. en

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 8. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biodīzeļdegviela (no augu vai dzīvnieku 
izcelsmes taukiem iegūts metilesteris, kas 
ir līdzvērtīgs dīzeļdegvielai un kuru 

FAME (no augu vai dzīvnieku izcelsmes 
taukiem iegūts metilesteris, kas ir 
līdzvērtīgs dīzeļdegvielai un kuru paredzēts 
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paredzēts izmantot kā biodegvielu) izmantot kā biodegvielu)

Or. en

Pamatojums

Taukskābes metilesteris (FAME) ir tikai viens no „biodīzeļdegvielas” veidiem, un tāpēc ES 
tiesību aktos to nedrīkst veicināt, atsakoties no citiem šādas degvielas veidiem. 

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 10. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Hidrogenēta augu eļļa (augu eļļa, kas 
termoķīmiski apstrādāta ar ūdeņradi)

Hidrogenēta augu eļļa un dzīvnieku tauki 
(augu eļļa un dzīvnieku tauki, kas 
termoķīmiski apstrādāti ar ūdeņradi)

Or. en

Pamatojums

„Zaļo benzīnu” un „zaļo dīzeļdegvielu” 18. panta nozīmē var ražot ar vairāku procesu 
palīdzību, tostarp, dzīvnieku tauku un augu eļļu apstrādei izmantojot ūdeņradi (tos 
hidrogenētu, kā norādīts grozījumā), apstrādājot biomasu Fischer-Tropsch sintēzes procesā, 
kā arī rafinēšanas procesā no biomasas iegūstot pirolīzes eļļu. 

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 13. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Benzīns Benzīns, kas iegūts no fosilā kurināmā

Or. en
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Pamatojums

Jāprecizē šīs benzīna degvielas izejvielu avots. 

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 14. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dīzeļdegviela Dīzeļdegviela, kas iegūta no fosilā 
kurināmā

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē šīs dīzeļdegvielas izejvielu avots. 

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 14.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Smagā dīzeļdegviela, kas iegūta no fosilā 
kurināmā

Or. en

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
V pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

V pielikums svītrots
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Or. en

Pamatojums

Šie standarti jānosaka Eiropas Standartizācijas komitejai.

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VI pielikums svītrots

Or. en

Pamatojums

Šie standarti jānosaka Eiropas Standartizācijas komitejai.

Grozījums Nr. 59

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,
kur

E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eccs
– eccu – eee  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 netiešu izmaiņu ietekmē 
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mainoties oglekļa koncentrācijai;
esca = emisijas samazinājums, ko 
nodrošina 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;

eccs = oglekļa uztveršanas un atdalīšanas 
radītais emisijas ietaupījums;

eccr = oglekļa uztveršanas un atdalīšanas
radītais emisijas ietaupījums; kā arī,

eccu = oglekļa uztveršanas un izmantošanas
radītais emisijas ietaupījums; kā arī,

eee = koģenerācijas elektroenerģijas 
pārpalikuma radītais emisijas ietaupījums.

eee = koģenerācijas elektroenerģijas 
pārpalikuma radītais emisijas ietaupījums.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē augsnes oglekļa krājumu nozīme. Tas ir svarīgi, jo īpaši tāpēc, ka dažas ražošanas 
metodes, sevišķi daudzgadīgu kultūru audzēšana, var veicināt augsnes oglekļa krājumu 
pieaugumu. Palielinot oglekļa krājumus noplicinātā vai mazauglīgā zemē, to atkal varētu 
pārveidot par auglīgu zemi.

Komisijas piedāvātajā metodoloģijā nav iekļauts iespējamais SEG emisiju apjoms, kas rodas 
zemes izmantojuma netiešu izmaiņu rezultātā, piemēram, ja biodegvielas ražošanas dēļ tiek 
pilnībā mainīts citu zemes platību iepriekšējais apsaimniekošanas veids. Daži eksperti 
uzskata, ka šādas sekas ir krietni nozīmīgākas nekā emisijas, kas rodas zemes izmantojuma 
tiešu izmaiņu rezultātā.

Grozījums Nr. 60

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, 

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, 
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izmantojot šādu formulu. izmantojot šādu formulu.
el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 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 
biodegvielas 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 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);

CSA = ar faktisko zemes izmantojumu 
saistītā oglekļa koncentrācija vienā platības 
vienībā

CSA = ar faktisko zemes izmantojumu 
saistītā oglekļa koncentrācija vienā platības 
vienībā 

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 augsni un 
veģetāciju).

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

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

MWC = C molekulmasa = 12,011 g/mol kā 
arī,

MWC = C molekulmasa = 12,011 g/mol kā 
arī,

P = kultūraugu ražība (biodegvielas vai cita 
bioloģiskā šķidrā kurināmā enerģija gadā 
vienā platības vienībā).

P = kultūraugu ražība (biodegvielas vai cita 
bioloģiskā šķidrā kurināmā enerģija gadā 
vienā platības vienībā).

Apstākļos, kad nozīmīga daļa oglekļa 
apmaiņas starp augsni un atmosfēru ir 
CH4 veidā, tas jāņem vērā, attiecīgi 
pielāgojot aprēķinus šai apmaiņas 
procesa daļai. Šajā nolūkā CO2
molekulmasa ir jāaizstāj ar CH4 (MWCH4) 
molekulmasu un jāreizina ar 5. punktā 
CH4 minēto CO2 ekvivalentu (MWCH4 = 
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metāna molekulmasa = 16,043 g/mol).

Or. en

Pamatojums

Metāns ir ļoti spēcīga siltumnīcefekta gāze; tas ir 23 reizes spēcīgāks par CO2. Apstākļos, 
kuros metāna emisijas ir liela daļa no kopējā SEG emisiju apjoma, kas rodas, mainoties
zemes izmantošanai, šīs emisijas ir jāņem vērā. 

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 8. punkts

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 vērtības, 
ko ANO Klimata pārmaiņu starpvaldību 
padome (IPCC) norādījusi 
pamatnostādnēs valsts siltumnīcefekta 
gāzu emisiju uzskaitei. 

Tabula „Zemes izmantojums” Tabula svītrota
Var izmantot arī faktisko CSR un CSA
vērtību.

Var izmantot arī faktisko CSR un CSA
vērtību.

P aprēķināšanai var izmantot šādas 
vērtības.

Svītrots

Tabula Tabula svītrota
Var izmantot arī faktiskās vērtības. P izmanto faktiskās vērtības.

Or. en

Pamatojums

Ierosināta labāka metodoloģija attiecībā uz emisijām, kas rodas, mainoties zemes 
izmantošanai. Jau 1996. gadā IPPC piedāvāja sīki izstrādātu, taču salīdzināmu metodoloģiju 
zemes izmantojuma izmaiņām, 2006. gadā šo metodoloģija atjaunināja, un to jau izmanto 
ziņojumu sagatavošanai saskaņā ar Kioto protokolu. Izmantojot šo metodi zemes 
izmantojuma rezultātā radīto emisiju aprēķināšanai, varētu būtiski uzlabot metodoloģiju. Ir 
pārliecinošs pamats izmantot IPCC metodoloģiju. Tā nodrošina vairāk elastības, un to, 
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visticamāk, apstiprinās, jo daudzās pasaules valstīs šī metodoloģija jau tiek lietota. 

Grozījums Nr. 62

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Emisijas, kas rodas zemes 
izmantojuma netiešu izmaiņu ietekmē 
(eiluc), atbilst 0 vērtībai, ja biodegvielu 
ražo no izejvielām, kuru ieguvei nav 
jāizmanto aramzeme, ganības vai 
ilggadīgo kultūru zeme, tostarp no 
atkritumiem. Jebkurā citā gadījumā eiluc
vērtība ir 20 g CO2/MJ.

Or. en

Pamatojums

SEG emisijas, kas rodas zemes izmantojuma netiešu izmaiņu ietekmē, attiecina uz visu 
ražošanas procesu arī citās zemes platībās, kas ir izmantojamas, nav noplicinātas vai 
mazauglīgas. 20 g CO2/MJ ir mazs lielums, salīdzinot ar to, kas pagājušajā gadā norādīts 
vairākos atšķirīgos aprēķinos. Taču, ņemot vērā daudzās neskaidrības saistībā ar zemes 
izmantojuma netiešās ietekmes novērtējumu, kā arī ārkārtīgi dažādās līdz šim piedāvātos 
vērtību lielumus, šķiet prātīgi iesākumā izmantot mazu vērtību.

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 8.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.b Emisijas samazinājumu, ko nodrošina 
oglekļa uzkrāšanās augsnē, izmantojot 
labākas lauku apsaimniekošanas metodes 
(esca), var ņemt vērā, ja šis samazinājums 
jau nav ņemts vērā, aprēķinot el.
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Or. en

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 9. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Apstrādes radītajā emisijā (ep) iekļauj 
pārstrādes procesa radīto emisiju, 
atkritumu un noplūžu, pārstrādē izmantoto 
ķīmisko vielu vai produktu ražošanas 
radīto emisiju.

9. Apstrādes radītajā emisijā (ep) iekļauj 
pārstrādes procesa radīto emisiju, 
atkritumu un noplūžu, pārstrādē izmantoto 
ķīmisko vielu vai produktu ražošanas 
radīto emisiju, taču neiekļauj emisijas, kas 
rodas, sadedzinot kultūraugu atliekas.

Or. en

Grozījums Nr. 65

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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Oglekļa uztveršanas un aizstāšanas
radītais emisijas ietaupījums (eccr) ir 

13. Oglekļa uztveršanas un izmantošanas
radītais emisijas ietaupījums (eccu) ir 
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emisija, kas novērsta, uztverot CO2, kurā 
oglekļa avots ir biomasa un ar kuru aizstāj 
CO2, kas rodas no fosilā kurināmā un kuru 
izmanto komercproduktos un 
pakalpojumos.

emisija, kas novērsta, uztverot CO2, kurā 
oglekļa avots ir biomasa un ar kuru aizstāj 
CO2, kas rodas no fosilā kurināmā, vai 
fosilo kurināmo un kuru izmanto 
komercproduktos un pakalpojumos.

Or. en

Pamatojums

Ar uztverto CO2 var aizstāt CO2, kas rodas no fosilā kurināmā, taču ar to daļēji var aizstāt 
arī fosilo kurināmo, piemēram, biodegvielas ražošanai izmantojot aļģes. 

Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Emisijas ietaupījumu no koģenerācijas 
elektrostaciju ražotā elektroenerģijas 
pārpalikuma (eee) ņem vērā attiecībā uz 
tādu degvielas ražošanas sistēmu radīto 
elektroenerģijas pārpalikumu, kurās 
izmanto koģenerācijas principu; 
ietaupījumu neņem vērā, ja koģenerācijai 
izmantotais kurināmais ir cits 
blakusprodukts, nevis kultūraugu atliekas.
Aprēķinot elektroenerģijas pārpalikumu, 
pieņem, ka koģenerācijas iekārta ir 
vismazākā iekārta, kas spēj ģenerēt 
degvielas ražošanai vajadzīgo siltumu.
Pieņem, ka ar elektroenerģijas pārpalikumu 
saistītais siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījums ir vienāds ar siltumnīcefekta 
gāzu daudzumu, ko, ģenerējot ekvivalentu 
elektroenerģijas daudzumu, emitētu
spēkstacija, kas izmanto tādu pašu 
kurināmo kā koģenerācijas stacija.

14. Emisijas ietaupījumu no koģenerācijas 
elektrostaciju ražotā elektroenerģijas 
pārpalikuma (eee), ja pienācīgi nodrošināts 
degvielas ražošanas procesiem vajadzīgais 
siltums, un no degvielas ražošanas 
procesos radītā atkritumu siltuma iegūto 
elektroenerģiju ņem vērā, ja vien 
koģenerācijai izmantotais kurināmais nav 
cits no biomasas iegūtas transporta 
degvielas ražošanas procesa 
blakusprodukts. Pieņem, ka ar 
elektroenerģijas pārpalikumu saistītais 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums ir 
vienāds ar siltumnīcefekta gāzu daudzumu, 
ko nodrošinātu elektroenerģijas ražošanas 
rezultātā radītais ES vidējais īpatnējais 
emisiju apjoms, ja elektroenerģija ražota 
Kopienā, un elektroenerģijas ražošanas 
rezultātā radītais vidējais emisiju apjoms 
elektroenerģijas ražotājā valstī, ja 
elektroenerģija ražota trešā valstī.

Or. en
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Pamatojums

Ar elektroenerģijas pārpalikumu saistītais siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums jāņem 
vērā kā vidējā emisiju apjoma vērtība, ko var aprēķināt arī ar maksimālās vērtības 
noteikšanas metodi. Pretējā gadījumā, kā tas ir Komisijas priekšlikumā, Direktīva būtu 
labvēlīgāka spēkstacijām, kurās izmanto fosilo kurināmo, nevis tām, kurās izmanto biomasu, 
jo pirmās no minētajām gūtu ievērojamas priekšrocības, nodrošinot ļoti efektīvu 
koģenerācijas procesu, turpretim pēdējām minētājām šādu priekšrocību nebūtu. Tā vietā ir 
jāveicina energoresursu izmantošana, kas rada mazāk SEG emisiju.  

Grozījums Nr. 68

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 
proporcionāli to siltumietilpībai (ja 
blakusprodukti nav elektroenerģija, siltums 
vai dzesēšana, to nosaka mazākā 
siltumietilpība). 

Komisija ne vēlāk kā 2010. gada 
1. janvārī novērtē, vai pirmās daļas 
vajadzībām ir atbilstīgi izmantot 
aizstāšanas metodi. Pamatojoties uz šā 
novērtējuma rezultātiem, Komisija var 
ierosināt vajadzīgās izmaiņas.  

Or. en

Pamatojums

Emisiju apjoma samazinājumu, ko nodrošina blakusprodukti, var aprēķināt pēc Komisijas 
priekšlikumā ierosinātās „enerģijas” metodes. Taču blakusprodukti var būt nozīmīgi citā 
procesā un nodrošināt tajā SEG emisiju samazinājumu, pat ja šo blakusproduktu „mazākā 
siltumietilpība” nav liela. Ar šo grozījumu Komisiju aicina novērtēt, vai „enerģijas” metodes 
vietā iespējams izmantot sarežģītāku aizstāšanas metodi, kas varētu sniegt patiesāku 
priekšstatu par SEG emisiju apjoma faktisko samazinājumu.
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