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Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – q punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

q) „nepārtikas celulozes materiāls” ir 

sākvielas, kas galvenokārt sastāv no 

celulozes un hemicelulozes un kam ir 

zemāks lignīna saturs nekā lignocelulozes 

materiālam; tas ietver pārtikas un 

dzīvnieku barības kultūraugu atlikumus 

(piemēram, dažādu graudaugu salmus, 

sēnalas un čaumalas), enerģētiskās zālaugu 

kultūras ar zemu cietes saturu (piemēram, 

aireni, klūdziņprosu, miskanti, Spānijas 

niedri un virsaugus pirms un pēc 

galvenajiem kultūraugiem), rūpniecības 

atlikumus (tostarp no pārtikas un dzīvnieku 

barības kultūraugiem pēc augu eļļu, 

cukuru, cietes un proteīnu ekstrakcijas) un 

materiālus no bioatkritumiem; 

q) „nepārtikas celulozes materiāls” ir 

sākvielas, kas daļēji sastāv no celulozes un 

hemicelulozes un kam ir zemāks lignīna 

saturs nekā lignocelulozes materiālam; tas 

ietver pārtikas un dzīvnieku barības 

kultūraugu atlikumus (piemēram, dažādu 

graudaugu salmus, sēnalas un čaumalas), 

enerģētiskās zālaugu kultūras ar zemu 

cietes saturu (piemēram, aireni, 

klūdziņprosu, miskanti, Spānijas niedri) un 

virsaugus pirms un pēc galvenajiem 

kultūraugiem, rūpniecības atlikumus 

(tostarp no pārtikas un dzīvnieku barības 

kultūraugiem pēc augu eļļu, cukuru, cietes 

un proteīnu ekstrakcijas) un materiālus no 

bioatkritumiem; 

Or. en 

Pamatojums 

Ja vien vēl vienas ražas audzēšana, ko lauksaimnieki uzsāk enerģijas ieguves vajadzībām, 

nekādi nemaina pārtikas ražošanu un netiek izmantotas papildu zemes platības (nedz tieši, 
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nedz netieši), būtu jādod viņiem iespēja nodarboties ar inovāciju, enerģijas ieguvei 

izmantojot starpkultūras ar dažādu cietes saturu. Direktīvā (ES) 2015/1513 virsaugi jau ir 

atzīti par moderno biodegvielu ražošanas kritērijiem atbilstošām sākvielām, taču tikai 

virsaugi ar zemu cietes saturu, un tas ierobežo virsaugu sekas izvēles iespējas. Ar šo direktīvu 

būtu nevis jācenšas ierobežot virsaugu izvēli, bet gan jāmudina izmantot jebkāda veida 

virsaugus, jo tādējādi var panākt, ka palielinās gan SEG emisiju aiztaupījumi, gan 

lauksaimnieku peļņas gūšanas iespējas. ECOFYS 2016. gada pētījumā ir konstatēti vairāki 

labumi, ko augu sekas izmantošana nodrošina biogāzes ražošanai. Lauksaimniecībai ir 

jāsniedz savs ieguldījums, lai rastu risinājumu klimata jomā, un ar šo tiesību aktu būtu 

jānodrošina lauksaimniekiem nepieciešamie līdzekļi, kas ļautu viņiem cīnīties pret klimata 

pārmaiņām, vienlaikus garantējot pārtikas nekaitīgumu. 



 

AM\1143184LV.docx  PE614.327v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

10.1.2018 A8-0392/295 

Grozījums Nr.  295 

Giovanni La Via, Seán Kelly, Marijana Petir, Paolo De Castro, Michel Dantin, Pilar 

Ayuso, Karl-Heinz Florenz, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Herbert 

Dorfmann, Jens Gieseke, Peter Jahr, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Christofer 

Fjellner, Birgit Collin-Langen, Elisabetta Gardini, Sabine Verheyen, Krzysztof Hetman, 

Andreas Schwab, Janusz Lewandowski, Tomáš Zdechovský, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Wałęsa, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Lara Comi, 

Aldo Patriciello, Alessandra Mussolini, Andrey Kovatchev, Róża Gräfin von Thun und 

Hohenstein, Roberta Metsola, Reimer Böge, Angélique Delahaye, Albert Deß, David 

Casa, Ivo Belet, José Manuel Fernandes, Werner Langen, Salvatore Domenico Pogliese 

 

Ziņojums A8-0392/2017 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

dd) „pārtikas un dzīvnieku barības 

kultūraugi” ir cieti bagātīgi saturoši 

kultūraugi, cukura kultūraugi un eļļas 

kultūraugi, ko audzē lauksaimniecības 

zemē kā galvenos kultūraugus, izņemot 

atlikumus, atkritumus vai lignocelulozes 

materiālus; 

dd) „pārtikas un dzīvnieku barības 

kultūraugi” ir cieti bagātīgi saturoši 

kultūraugi, cukura kultūraugi un eļļas 

kultūraugi, ko audzē lauksaimniecības 

zemē kā galvenos kultūraugus, izņemot 

atlikumus, atkritumus vai lignocelulozes 

materiālus; starpposma kultūraugi, 

piemēram, starpkultūras un virsaugi, 

netiek uzskatīti par galvenajiem 

kultūraugiem; 

Or. en 

Pamatojums 

Starpposma kultūraugi un virsaugi nebūtu jāuzskata par galvenajiem kultūraugiem, bet gan 

par parasto pārtikas kultūraugu piedevu — otru ražu. Tā būtu alternatīva zemes atstāšanai 

papuvē, un ECOFYS 2016. gada pētījums liecina, ka tas dos vairākus labumus, jo 

palielināsies gan SEG emisiju aiztaupījumi, gan lauksaimnieku peļņas gūšanas iespējas.  

Lauksaimniecībai ir jāsniedz savs ieguldījums, lai rastu risinājumu klimata jomā, un ar šo 

tiesību aktu būtu jānodrošina lauksaimniekiem nepieciešamie līdzekļi, kas ļautu viņiem 

cīnīties pret klimata pārmaiņām, vienlaikus garantējot pārtikas nekaitīgumu. 
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