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GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Vispārējo pieprasījumu pēc 
lauksaimniecības precēm un nestabilo 
tirgus situāciju var līdzsvarot, tikai 
palielinot ražību. ES 12 dalībvalstīs 
attiecībā uz ražību un neapstrādātu 
aramzemi vēl nav izmantots viss 
potenciāls. Biodegvielas ražošana 
Savienībā, izmantojot kultūraugus, 
samazina olbaltumvielu deficītu, stabilizē 
tirgu un veicina Savienības 
lauksaimnieciskās ražošanas jaudu. Ar 
biodegvielas patēriņu ir saistītas aptuveni 
220 000 darbvietas Savienībā.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
jautājumā Komisijai būtu jāizmanto 
plašāka pieeja un, veidojot divpusējās un 
daudzpusējās attiecības, jāveicina sociālo 
un ekoloģisko aspektu pienācīga 
aizsardzība trešās valstīs, kuras skar 
zemes izmantojuma izmaiņas.
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Direktīvas 2009/28/EK 17. pants 
nosaka ilgtspējības kritērijus, kas jāievēro, 
lai biodegvielas un bioloģisko šķidro 
kurināmo varētu ieskaitīt direktīvas mērķos 
vai lai tie tiktu atzīti par atbilstīgiem 
publiskā sektora atbalsta shēmām. Starp 
kritērijiem ir prasība par minimālajiem
siltumnīcefekta gāzu emisiju
ietaupījumiem, kas jāpanāk ar 
biodegvielām un bioloģisko šķidro 
kurināmo salīdzinājumā ar fosilajiem 
kurināmajiem. Tādus pašus ilgtspējības 
kritērijus biodegvielām paredz Direktīvas 
98/70/EK 7.b pants.

(3) Direktīvas 2009/28/EK 17. pants 
nosaka ilgtspējības kritērijus, kas jāievēro, 
lai biodegvielas un bioloģisko šķidro 
kurināmo varētu ieskaitīt direktīvas mērķos 
vai lai tie tiktu atzīti par atbilstīgiem 
publiskā sektora atbalsta shēmām. Starp 
kritērijiem ir prasība par siltumnīcefekta 
gāzu emisijas ietaupījumu minimumu, kas 
jāpanāk ar biodegvielām un bioloģisko 
šķidro kurināmo salīdzinājumā ar 
fosilajiem kurināmajiem. Tādus pašus 
ilgtspējības kritērijus biodegvielām paredz 
Direktīvas 98/70/EK 7.b pants. Šie kritēriji 
būtu jāpapildina ar drošības pasākumiem, 
lai garantētu pakāpjveida izmantošanu un 
atkritumu hierarhijas ievērošanu.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ja ganības vai lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi, kas iepriekš bijusi 
paredzēta pārtikas, barības un šķiedras 
tirgum, sāk izmantot biodegvielas 
ražošanai, pieprasījums pēc minētajiem 
produktiem, kas nav biodegvielas, 
saglabājas, un tas ir jāapmierina citā veidā 
— ar intensīvāku ražošanu vai ražošanai 
atvēlot iepriekš lauksaimniecībā 
neizmantotu zemi citā vietā. Pēdējais 
minētais piemērs ir netieša zemes 
izmantojuma izmaiņa, un gadījumos, kad 
tiek izmantota zeme ar lielu oglekļa krāju, 
var rasties ievērojamas siltumnīcefekta 
gāzu emisijas. Tāpēc Direktīvās 98/70/EK 

(4) Ja ganības vai lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi, kas iepriekš bijusi 
paredzēta pārtikas, barības un šķiedras 
tirgum, sāk izmantot biodegvielas 
ražošanai, pieprasījums pēc minētajiem 
produktiem, kas nav biodegvielas, 
saglabājas, un tas ir jāapmierina citā veidā 
— ar intensīvāku ražošanu vai ražošanai 
atvēlot iepriekš lauksaimniecībā 
neizmantotu zemi citā vietā. To var 
panākt, palielinot vai nu lauksaimniecisko 
ražošanu, vai lauksaimniecības 
produktivitāti. Pēdējais minētais piemērs ir 
netieša zemes izmantojuma izmaiņa, un 
gadījumos, kad tiek izmantota zeme ar lielu 
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un 2009/28/EK būtu jāietver noteikumi par 
netiešām zemes izmantojuma izmaiņām, 
ņemot vērā to, ka patlaban biodegvielas 
galvenokārt ražo no kultūraugiem esošajā 
lauksaimniecībā izmantojamajā zemē.

oglekļa krāju, var rasties ievērojama
siltumnīcefekta gāzu emisija. Tāpēc 
Direktīvās 98/70/EK un 2009/28/EK būtu 
jāietver noteikumi par netiešām zemes 
izmantojuma izmaiņām, ņemot vērā to, ka 
patlaban biodegvielas galvenokārt ražo no 
kultūraugiem esošajā lauksaimniecībā 
izmantojamajā zemē.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Īstenojot un interpretējot šo 
direktīvu, būtu jāievēro, ka netiešas zemes 
izmantojuma izmaiņas, ko saprot kā 
ietekmi uz cenu biodegvielas pieprasījuma 
palielināšanās dēļ, praktiski nav 
pietiekami precīzas, lai veiktu tiesību 
aktam nepieciešamās prognozes. Tas 
jāņem vērā arī tām likumdevējām 
iestādēm, kas pieņem normatīvos aktus šīs 
direktīvas īstenošanai.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Tāpēc ir atbilstoši pilnvarot 
dalībvalstis izstrādāt valsts sertificēšanas 
shēmas, lai mērītu un sertificētu biomasu, 
kas nerada netiešas zemes izmantojuma 
izmaiņas.
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajām 
prognozēm par pieprasījumu pēc 
biodegvielām un aprēķiniem par dažādu 
biodegvielu izejvielu izraisītu netiešu 
zemes izmantojuma izmaņu emisijām, var 
lēst, ka ar netiešām zemes izmantojuma 
izmaiņām saistītās emisijas ir ievērojamas 
un var atsvērt atsevišķu biodegvielu 
radītos siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumus vai to daļu. Cēlonis —
paredzams, ka gandrīz visa 2020. gadā 
saražotā biodegviela nāks no 
kultūraugiem, ko audzē zemē, kuru varētu 
izmantot pārtikas un barības tirgus 
pieprasījuma apmierināšanai. Lai 
samazinātu emisijas, jānošķir kultūraugu 
grupas: eļļas augi, labība, cukuru saturoši 
augi un citi cieti saturoši augi.

svītrots

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Ja, pamatojoties uz turpmāku datu 
apkopojumu, pētījumiem un efektīvu 
situācijas modelēšanu, Komisija nolemj, 
ka ir nepieciešams ieviest ierobežojumus 
attiecībā uz biodegvielu ražošanu no 
konkrētiem augiem, Direktīvā 98/70/EK 
un Direktīvā 2009/28/EK var izdarīt 
grozījumus. Šādas modelēšanas 
efektivitāte būtu jāpamato ar drošiem 
zinātniskiem un ekonomikas datiem.
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, transporta nozarē, visticamāk, būs 
vajadzīga šķidra atjaunojamā degviela.
Modernas degvielas, piemēram, no 
atkritumiem un aļģēm ražotās, nodrošina 
lielus siltumnīcefekta gāzu ietaupījumus ar 
mazu netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
risku, un tās nav tieši konkurenti pārtikas 
un barības tirgum cīņā par lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi. Tāpēc jāveicina plašāka 
šādu modernu biodegvielu ražošana;
patlaban tās nav komerciāli pieejamas 
lielos daudzumos, daļēji tāpēc, ka konkurē 
par publiskā sektora subsīdijām ar 
tradicionālajām biodegvielu tehnoloģijām, 
kuru pamatā ir pārtikas kultūraugi. Būtu 
jānodrošina turpmāka stimulēšana, 
palielinot moderno biodegvielu svērumu 
Direktīvas 2009/28/EK transporta nozarei 
paredzētajā 10 % mērķī, salīdzinot ar 
tradicionālajām biodegvielām. Tikai 
modernas biodegvielas ar zemu aprēķināto 
netiešo zemes izmantojumu izmaiņu 
ietekmi un lieliem kopējiem 
siltumnīcefekta gāzu ietaupījumiem būtu 
jāatbalsta atjaunojamās enerģijas politikas 
sistēmā pēc 2020. gada.

(6) Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, transporta nozarē, visticamāk, būs 
vajadzīga šķidra atjaunojamā degviela.
Modernas degvielas, piemēram, no 
atkritumiem un aļģēm ražotās, nodrošina 
lielus siltumnīcefekta gāzu ietaupījumus ar 
mazu netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
risku, un tās nav tieši konkurenti pārtikas 
un barības tirgum cīņā par lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi. Tāpēc jāveicina plašāka 
šādu modernu biodegvielu ražošana;
patlaban tās nav komerciāli pieejamas 
lielos daudzumos.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu biorūpniecības nozaru 
ilgtermiņa konkurētspēju, atbilstoši 
2012. gada paziņojumam "Inovācijas 
ilgtspējīgai izaugsmei: Eiropas 
bioekonomika" un "Ceļvedim par resursu 

(7) Lai panāktu biorūpniecības nozaru 
ilgtermiņa konkurētspēju un investīciju 
drošību un garantētu stabilu normatīvo 
vidi esošajām un jaunajām investīcijām, 
atbilstoši 2012. gada paziņojumam 
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efektīvu izmantošanu Eiropā", kur tiek 
sekmētas integrētas un dažādotas
biorafinēšanas rūpnīcas Eiropā, plašāki 
stimuli saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK 
būtu jānosaka tā, lai priekšroka tiktu dota 
to biomasas izejvielu izmantošanai, kam 
nav augstas ekonomiskās vērtības citiem 
izmantojumiem — ne biodegvielai.

„Inovācijas ilgtspējīgai izaugsmei: Eiropas 
bioekonomika” un „Ceļvedim par resursu 
efektīvu izmantošanu Eiropā”, ar kuriem
tiek sekmēta biorafinēšanas rūpnīcu
integrēšana un dažādošana Eiropā, plašāki 
stimuli saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK 
būtu jānosaka tā, lai tiktu veicināta resursu 
ziņā efektīva biomasas izejvielu 
izmantošana un priekšroka tiktu dota 
otrās paaudzes biodegvielām. Šāda 
apņemšanās būtu jāmudina, nodrošinot 
to, ka Direktīvas 2009/28/EK noteikumi 
joprojām ir spēkā turpmākajos gados pēc 
2020. gada.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) No 2014. gada 1. jūlija būtu 
jāpalielina minimālā siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumu robežvērtība biodegvielām un 
bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam, ko 
ražo jaunās iekārtās, lai uzlabotu kopējo 
siltumnīcefekta gāzu bilanci un atturētu no 
turpmākām investīcijām iekārtās ar 
sliktiem siltumnīcefekta gāzu ietaupījuma 
rādītājiem. Palielinot robežvērtību, ir 
paredzēti aizsardzības līdzekļi investīcijām 
biodegvielu un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā ražošanas jaudās atbilstīgi 
19. panta 6. punkta otrajai daļai.

(8) Būtu jānodrošina tas, ka minimālā 
siltumnīcefekta gāzu ietaupījumu 
robežvērtība biodegvielām un 
bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam tiek 
saglabāta tādā līmenī, kā norādīts 
Direktīvā 2009/28/EK, jo pašreizējie 
noteikumi nodrošina labāku kopējo 
siltumnīcefekta gāzu bilanci.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai sagatavotos pārejai uz modernām 
biodegvielām un samazinātu kopējo 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 

svītrots
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ietekmi laikposmā līdz 2020. gadam, 
jāierobežo tādu biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo daudzums, ko iegūst no 
pārtikas kultūraugiem, kā noteikts 
Direktīvas 2009/28/EK VIII pielikuma 
A daļā un Direktīvas 98/70/EK 
V pielikuma A daļā, un ko var ieskaitīt 
Direktīvā 2009/28/EK paredzēto mērķu 
sasniegšanā. Neierobežojot šādu 
biodegvielu vispārējo izmantojumu, no 
labības un citiem cieti saturošiem augiem 
augiem, cukuru saturošiem augiem un 
eļļas augiem ražotu biodegvielu un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā daļu, ko var 
ieskaitīt Direktīvas 2009/28/EK mērķī, 
vajadzētu ierobežot tā, lai tā nepārsniegtu 
šādu biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo patēriņa daļu 2011. gadā.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Direktīvas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā noteiktais 5 % 
ierobežojums neietekmē dalībvalstu 
iespējas organizēt savu individuālu plānu, 
kā tiek panākta atbilstība šai noteiktajai 
tradicionālo biodegvielu daļai kopējā 
10 % mērķī. Tādējādi to biodegvielu 
piekļuve tirgum, kuras ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija uzsākta līdz 2013. gada 
beigām, joprojām būs pilnībā atvērta.
Tāpēc šī grozošā direktīva neietekmē 
minēto iekārtu operatoru tiesisko 
paļāvību.

svītrots

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Aplēstās netiešo zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas būtu jāietver ziņošanā 
par siltumnīcefekta gāzu emisijām, ko 
rada biodegvielas, saskaņā ar Direktīvām 
98/70/EK un 2009/28/EK. Biodegvielām, 
kas ražotas no izejvielām, kuras nerada 
papildu pieprasījumu pēc zemes, 
piemēram, no atkritumiem, būtu jāpiešķir 
nulles emisijas faktors. .

svītrots

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisijai būtu jāpārskata metodika, 
pēc kuras aprēķina zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas faktorus, kas iekļauti 
Direktīvu 98/70/EK un 2009/28/EK 
attiecīgi VIII un V pielikumā, veicot 
pielāgojumus tehniskas un zinātnes 
sasniegumiem. Tāpēc gadījumos, kad tas 
ir pamatots ar jaunākajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, Komisijai jāizskata iespēja 
pārskatīt ierosinātos kultūraugu grupu 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
faktorus un ieviest faktorus sīkākam 
sadalījumam vai paredzēt papildu 
vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas.

svītrots

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai Direktīvu 2009/28/EK varētu 
pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai, 
būtu jādeleģē pilnvaras Komisijai pieņemt 

(19) Lai Direktīvu 2009/28/EK varētu 
pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai, 
būtu jādeleģē pilnvaras Komisijai pieņemt 
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aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz 
tādu biodegvielas izejvielu sarakstu, ko 
3. panta 4. punkta paredzētajā mērķī 
ieskaita vairākas reizes, transporta 
degvielu energoietilpību, kritērijiem un 
ģeogrāfiskajiem apgabaliem, ko izmanto, 
lai noteiktu bioloģiski daudzveidīgas 
pļavas, metodiku netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju
aprēķināšanai un metodiskajiem 
principiem un vērtībām, kas vajadzīgi, lai
novērtētu, vai ir ievēroti biodegvielu un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā ilgtspējības 
kritēriji.

aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz 
transporta degvielu energoietilpību, 
kritērijiem un ģeogrāfiskajiem apgabaliem, 
ko izmanto, lai noteiktu bioloģiski 
daudzveidīgas pļavas, metodiku, ar kuru 
aprēķina biomasas apjomu, kas nerada
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju, un metodiskajiem principiem un 
vērtībām, kas vajadzīgas, lai novērtētu, vai 
ir ievēroti biodegvielu un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā ilgtspējības kritēriji.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Pamatojoties uz jaunākajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, kas ir 
pieejami, Komisijai būtu jānovērtē, cik 
efektīvi ir pasākumi, ko šī direktīva paredz 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju ierobežošanai un turpmākai 
samazināšanai, tostarp, iespējams, 
ilgtspējības sistēmā no 2021. gada 
1. janvāra ieviešot aplēstu netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju faktorus.

(20) Pamatojoties uz labākajiem un
jaunākajiem zinātniskajiem pierādījumiem, 
kas ir pieejami, Komisijai būtu jānovērtē, 
cik efektīvi ir pasākumi, ko šī direktīva 
paredz netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
radītas siltumnīcefekta gāzu emisijas
ierobežošanai un turpmākai samazināšanai.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iekļauj šādu 6. punktu: svītrots
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„6. Degvielas piegādātāji līdz katra gada 
31. martam dalībvalsts ieceltai iestādei 
ziņo par biodegvielas ražošanas 
paņēmieniem, apjomiem un aprites cikla 
siltumnīcefekta gāzu emisijām uz 
enerģijas vienību, tostarp par aplēstajām 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
emisijām, kā noteikts V pielikumā.
Dalībvalstis minētos datus paziņo 
Komisijai.”

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju
ietaupījums, ko panāk, izmantojot 
biodegvielas un bioloģisko šķidro 
kurināmo, un ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ir vismaz 60 % attiecībā 
uz biodegvielām un bioloģisko šķidro 
kurināmo, ko ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija sākta pēc 2014. gada 
1. jūlija. Iekārta "atrodas ekspluatācijā", 
ja notiek fiziska biodegvielas vai 
bioloģiskā šķidrā kurināmā ražošana.

„2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas
ietaupījums, ko panāk, izmantojot 
biodegvielas un bioloģisko šķidro 
kurināmo, un ko ņem vērā 1. punktā 
minētajā nolūkā, ir vismaz 35 % (tomēr 
siltumnīcefekta gāzu emisija nepārsniedz 
54,47 gCO2eq/MJ).

Attiecībā uz iekārtām, kas atradās 
ekspluatācijā 2014. gada 1. jūlijā vai 
pirms minētā datuma, 1. punktā minētajā 
nolūkā biodegvielām un bioloģiskajam 
šķidrajam kurināmajam jāpanāk 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums 
vismaz 35 % līdz 2017. gada 
31. decembrim un vismaz 50 % no 
2018. gada 1. janvāra.

No 2017. gada 1. janvāra siltumnīcefekta 
gāzu emisijas ietaupījumam, ko panāk, 
izmantojot biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kuru ņem vērā 
1. punktā minētajā nolūkā, jābūt vismaz 
50 % (tomēr siltumnīcefekta gāzu emisija 
nepārsniedz 41,9 gCO2eq/MJ). No 
2018. gada 1. janvāra siltumnīcefekta 
gāzu emisijas ietaupījums sasniedz vismaz 
60 % (tomēr siltumnīcefekta gāzu emisija 
nepārsniedz 33,52 gCO2eq/MJ) 
biodegvielām un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam, ko ražo iekārtās, kurās 
ražošana sākta 2017. gada 1. janvārī vai 
vēlāk.
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Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu, 
izmantojot biodegvielas un bioloģiskos 
šķidros kurināmos, aprēķina saskaņā ar 
19. panta 1. punktu.”

Siltumnīcefekta gāzu emisijas ietaupījumu, 
izmantojot biodegvielas un bioloģisko 
šķidro kurināmo, aprēķina saskaņā ar 
19. panta 1. punktu.”

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.b pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 3. punkta otro daļu aizstāj ar 
šādu:

svītrots

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz 
kritērijiem un ģeogrāfiskajiem 
apgabaliem, lai nolemtu, uz kurām 
pļavām attiecas pirmās daļas 
c) apakšpunkts.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
7.b pants – 7. punkts– 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panta 7. punkta otrās daļas pirmo 
teikumu groza šādi:
„Komisija reizi divos gados ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par ietekmi uz 
sociālo stabilitāti Savienībā un trešās 
valstīs, ko izraisa augošais pieprasījums 
pēc biodegvielas, un par biodegvielas 
jomā īstenotās Savienības politikas 
ietekmi uz pasākumiem, kas paredzēti, lai 
novērstu dārzeņu izcelsmes olbaltumvielu 
deficītu Savienībā, pārtikas izstrādājumu
pieejamību par pieņemamām cenām, jo 
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īpaši jaunattīstības valstu iedzīvotājiem, 
kā arī par plašākiem ar attīstību 
saistītiem jautājumiem.”

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.d pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz 
IV pielikuma B un E daļas aplēsto tipisko 
vērtību un standartvērtību labošanu.

svītrots

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.d pants – 6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„6. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu 
attiecībā uz V pielikuma pielāgošanu 
zinātnes un tehniskas attīstībai, tostarp 
pārskatot ierosinātās kultūraugu grupu 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
vērtības; nosakot jaunas vērtības sīkākam 
sadalījumam; attiecīgā gadījumā ietverot 
papildu vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas, pārskatot 
biodegvielu kategorijas, kam piemēro 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju nulles vērtību; izstrādājot faktorus 
izejvielām, kas nāk no nepārtikas 
celulozes un lignocelulozes materiāliem.”

svītrots
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Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.d pants – 7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„7. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu 
attiecībā uz IV pielikuma pielāgošanu 
zinātnes un tehniskas attīstībai, tostarp 
pievienojot vērtības turpmākām 
biodegvielas ražošanas paņēmieniem no 
tiem pašiem vai citiem izejmateriāliem un 
grozot C daļā noteikto metodiku.”

„7. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu 
attiecībā uz IV pielikuma pielāgošanu 
zinātnes un tehnikas attīstībai, tostarp 
pievienojot vērtības turpmākiem 
biodegvielas ražošanas paņēmieniem no 
tiem pašiem vai citiem izejmateriāliem.”

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Direktīva 98/70/EK
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu
attiecībā uz I, II un III pielikuma minēto 
analītisko metožu pielāgošanu zinātnes un 
tehniskas attīstībai.”

„1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus attiecībā uz I, II un 
III pielikuma minēto analītisko metožu 
pielāgošanu zinātnes un tehnikas
attīstībai.”

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 98/70/EK
10.a pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras, kas minētas 7.a panta 
5. punktā, 7.b panta 3. punkta otrajā daļā,
7.d panta 5. punktā, 7.d panta 6. punktā,
7.d panta 7. punktā, 8.a panta 3. punktā un 
10. panta 1. punktā, deleģē uz nenoteiktu 
laiku, sākot ar šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienu.

2. Pilnvaras, kas minētas 7.a panta 
5. punktā, 7.d panta 5. punktā, 7.d panta 
7. punktā un 8.a panta 3. punktā, deleģē uz 
pieciem gadiem, sākot ar šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienu.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 98/70/EK
10.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 7.a panta 5. punktā, 
7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 7.d panta 
5. punktā, 7.d panta 6. punktā, 7.d panta 
7. punktā, 8.a panta 3. punktā un 10. panta 
1. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā 
lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Tas 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, vai arī vēlākā datumā, kas tajā 
norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 7.a panta 5. punktā, 
7.d panta 5. punktā, 7.d panta 7. punktā un
8.a panta 3. punktā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Ar atsaukšanas lēmumu tiek 
izbeigta minētajā lēmumā norādīto 
pilnvaru deleģēšana. Tas stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai 
arī vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 98/70/EK
10.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
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7.a panta 5. punktu, 7.b panta 3. punkta 
otro daļu, 7.d panta 5. punktu, 7.d panta 
6. punktu, 7.d panta 7. punktu, 8.a panta 
3. punktu un 10. panta 1. punktu, stājas 
spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, 
ne Padome divu mēnešu laikā pēc minētā 
akta paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei nav cēluši iebildumus vai ja pirms 
minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka necels iebildumus. Minēto 
termiņu pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas pagarina par 
2 mēnešiem."

7.a panta 5. punktu, 7.d panta 5. punktu, 
7.d panta 7. punktu un 8.a panta 3. punktu, 
stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome divu mēnešu laikā 
pēc minētā akta paziņošanas Eiropas 
Parlamentam un Padomei nav cēluši 
iebildumus vai ja pirms minētā termiņa 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju, ka necels 
iebildumus. Termiņu pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas 
pagarina par 2 mēnešiem.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
2. pants – pa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a direktīvas 2. pantā pievieno šādu 
punktu:
„pa) „biomasa, kas nerada netiešas zemes 
izmantojuma izmaiņas” ir biomasa, kas 
atbilst vienam no VIII pielikumā 
noteiktajiem kritērijiem.”

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.b punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
2. pants – pb punkts (jauns))

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b direktīvas 2. pantā pievieno šādu 
punktu:
„pb) „tradicionāla biodegviela” ir 
biodegviela, kuras sastāvā ir augu eļļa, 
vai biodegviela, ko ražo no cietes 
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(neatkarīgi no tā, vai izejvielas ir 
atkritumi), augu eļļas (neatkarīgi no tā, 
vai izejvielas ir atkritumi), dzīvnieku 
taukiem (neatkarīgi no tā, vai izejvielas ir 
atkritumi) vai cukura.”

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.c punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
2. pants – pc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c direktīvas 2. pantā pievieno šādu 
punktu:
„pc) „moderna biodegviela” ir 
biodegviela, kuru parasti dēvē par otrās 
vai trešās paaudzes biodegvielu un kuras 
sastāvā nav tradicionālās biodegvielas.
Biodegviela, kuru ražo no celulozes 
materiāliem, ko satur tradicionālie 
kultūraugi vai blakusprodukti, kurus ražo 
tradicionālās biodegvielas ieguves 
procesos, ir moderna biodegviela.”

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 1. punktā pievieno šādu otro 
daļu:

svītrots

„Lai panāktu atbilstību pirmajā daļā 
minētajiem mērķiem, maksimālā tādu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo daļa, ko ražo no labības un 
citiem cieti saturošiem augiem, cukuru 
saturošiem augiem un eļļas augiem, nav 
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lielāka par enerģijas daudzumu, kas 
atbilst 3. panta 4. punkta d) apakšpunktā 
noteiktajai maksimālajai daļai.”

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panta 1. punktā iekļauj šādu 2.a daļu:
„Ir jāpanāk atbilstība starp obligātajiem 
valsts mērķiem un pasākumiem no 
atjaunojamiem energoresursiem iegūtas 
enerģijas izmantošanas jomā un citu 
nozaru politikas nostādnēm. Tādējādi, 
aprēķinot tādu biodegvielas īpatsvaru, 
kuru veido no labības un citiem cieti 
saturošiem augiem, cukuru saturošiem 
augiem un eļļas augiem ražota 
biodegviela, šis apmērs netiek pārāk 
samazināts.”

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – -i punkts (jauns) un i punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) panta 4. punktu groza šādi: c) panta 4. punktu groza šādi:

-i) pirmo teikumu aizstāj ar šādu:
„Katra dalībvalsts nodrošina, ka no 
atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotas enerģijas īpatsvars visos 
transporta veidos 2020. gadā ir vismaz 
10 % no enerģijas galapatēriņa attiecīgās 
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dalībvalsts transporta nozarē.”
i) panta b) punktā pievieno šādu teikumu: i) panta b) punktā pievieno šādu teikumu:

„Šis ievilkums neskar 17. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu un 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu;”

„Šis ievilkums neskar 17. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu un 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu;”

ii) pievieno šādu d) apakšpunktu: ii) pievieno šādu d) apakšpunktu:

„d) aprēķinot biodegvielas skaitītājā, no 
tādas biodegvielas iegūtas enerģijas daļa, 
ko ražo no labības un citiem cietes 
augiem, cukura un eļļas augiem, 
nepārsniedz 5 % — aplēsto īpatsvaru 
2011. gada beigās — no enerģijas 
galapatēriņa transportā 2020. gadā.

„d) aprēķinot biodegvielas skaitītājā,

i) no tādas biodegvielas iegūtas enerģijas 
daļa, ko ražo no IX pielikumā 
uzskaitītajām izejvielām, nav mazāka par 
2 % no enerģijas galapatēriņa transportā 
2020. gadā un

ii) no tādas biodegvielas iegūtas enerģijas 
daļa, ko ražo no pārtikas kultūraugiem, 
veido vismaz 8 % no enerģijas 
galapatēriņa.”

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – -ia punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
„c) lai aprēķinātu elektroenerģijas daļu, 
kas saražota no atjaunojamajiem 
energoresursiem un patērēta jebkādos 
elektriskajos transportlīdzekļos, saskaņā 
ar a) un b) apakšpunktu, dalībvalstis var 
izmantot Savienības no atjaunojamajiem 
energoresursiem saražotās 
elektroenerģijas daļu vai no 
atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotās elektroenerģijas daļu konkrētā 
valstī, kas noteikta divus gadus pirms 
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attiecīgā gada. Turklāt, lai aprēķinātu no 
atjaunojamajiem energoresursiem iegūto 
elektroenerģiju, ko patērē jebkādos 
elektriskajos autotransporta līdzekļos, 
uzskata, ka šis patēriņš četras reizes 
pārsniedz no atjaunojamajiem 
energoresursiem saražotās 
elektroenerģijas daudzumu.”

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) pievieno šādu d) apakšpunktu: svītrots
„d) aprēķinot biodegvielas skaitītājā, no 
tādas biodegvielas iegūtas enerģijas daļa, 
ko ražo no labības un citiem cietes 
augiem, cukura un eļļas augiem, 
nepārsniedz 5 % — aplēsto īpatsvaru 
2011. gada beigās — no enerģijas 
galapatēriņa transportā 2020. gadā.”

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) pievieno šādu e) apakšpunktu: svītrots
„Par ieskaitāmo daļu
i) biodegvielām, ko ražo no IX pielikuma 
A daļā uzskaitītajām izejvielām, uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri;
ii) biodegvielām, ko ražo no IX pielikuma 
B daļā uzskaitītajām izejvielām, uzskata to 
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energoietilpību, reizinātu ar divi;
iii) atjaunojamām šķidrām un gāzveida 
degvielām, kuru izcelsme nav bioloģiska, 
uzskata to energoietilpību, reizinātu ar 
četri.
Dalībvalstis nodrošina, ka izejmateriāli 
netiek tīši modificēti, lai panāktu 
atbilstību (i) līdz (iii) kategorijai.
IX pielikumā noteikto izejvielu sarakstu 
var pielāgot zinātnes un tehnikas 
attīstībai, lai nodrošinātu šajā direktīvā 
noteikto uzskaites noteikumu pareizu 
īstenošanu. Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
25.b pantu attiecībā uz IX pielikumā 
noteikto izejvielu sarakstu.”

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) panta 4. punktā iekļauj šādu 
da) apakšpunktu:
„da) turpmākajos gados pēc 2020. gada 
no atjaunojamiem energoresursiem 
iegūtās enerģijas daļu dalībvalstis saglabā 
vismaz pirmajā daļā paredzētajā apmērā.”

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) pievieno šādu e) apakšpunktu: svītrots
„Par ieskaitāmo daļu
i) biodegvielām, ko ražo no IX pielikuma 
A daļā uzskaitītajām izejvielām, uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri;
ii) biodegvielām, ko ražo no IX pielikuma 
B daļā uzskaitītajām izejvielām, uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar divi;
iii) atjaunojamām šķidrām un gāzveida 
degvielām, kuru izcelsme nav bioloģiska, 
uzskata to energoietilpību, reizinātu ar 
četri.”

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iiia punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii a) punkta trešo daļu aizstāj ar šādu 
daļu:
„Komisija [..] līdz 2014. gada 30. jūnijam
iesniedz priekšlikumu, kas, ievērojot 
dažus nosacījumus, ļauj ņemt vērā visu 
no atjaunojamajiem energoresursiem 
iegūto elektroenerģiju, ko izmanto, lai 
darbinātu jebkādus iespējamos 
elektriskos transportlīdzekļus.”

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iiib punkts (jauns
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiib) punkta ceturto daļu aizstāj ar šādu 
daļu:
„Komisija [...] līdz 2014. gada 
30. jūnijam arī piedāvā metodiku, kā 
aprēķināt no atjaunojamajiem 
energoresursiem saražota ūdeņraža daļu 
kopējā degvielas maisījumā.”

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – e apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka izejmateriāli 
netiek tīši modificēti, lai panāktu atbilstību 
(i) līdz (iii) kategorijai.

Komisija ierosina procedūru, saskaņā ar 
kuru dalībvalstis nodrošina, ka 
izejmateriāli netiek tīši modificēti, lai 
panāktu atbilstību (ii) līdz (iii) kategorijai.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos
aktus saskaņā ar 25.b pantu, lai 
III pielikumā noteikto transporta degvielu 
energoietilpību pielāgotu zinātnes un 
tehnikas attīstībai.

Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas
aktus, lai III pielikumā noteikto transporta 
degvielu energoietilpību pielāgotu zinātnes 
un tehnikas attīstībai.
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Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – -a apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju
ietaupījums, ko panāk, izmantojot 
biodegvielas un bioloģisko šķidro 
kurināmo, un ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ir vismaz 60 % attiecībā 
uz biodegvielām un bioloģisko šķidro 
kurināmo, ko ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija sākta pēc 2014. gada 
1. jūlija. Iekārta "atrodas ekspluatācijā", 
ja notiek fiziska biodegvielas vai 
bioloģiskā šķidrā kurināmā ražošana.

„2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas
ietaupījums, ko panāk, izmantojot 
biodegvielas un bioloģisko šķidro 
kurināmo, un ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ir vismaz 35 % (tomēr 
siltumnīcefekta gāzu emisija nepārsniedz 
54,47 gCO2eq/MJ).

Attiecībā uz iekārtām, kas atradās 
ekspluatācijā 2014. gada 1. jūlijā vai 
pirms minētā datuma, 1. punktā minētajā 
nolūkā biodegvielām un bioloģiskajam 
šķidrajam kurināmajam jāpanāk 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums 
vismaz 35 % līdz 2017. gada 
31. decembrim un vismaz 50 % no 
2018. gada 1. janvāra.

No 2017. gada 1. janvāra siltumnīcefekta 
gāzu emisijas ietaupījumam, ko panāk, 
izmantojot biodegvielas un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kuru ņem vērā 
1. punktā minētajā nolūkā, jābūt vismaz 
50 % (tomēr siltumnīcefekta gāzu emisija 
nepārsniedz 41,9 gCO2eq/MJ). No 
2018. gada 1. janvāra siltumnīcefekta 
gāzu emisijas ietaupījums sasniedz vismaz 
60 % (tomēr siltumnīcefekta gāzu emisija 
nepārsniedz 33,52 gCO2eq/MJ) 
biodegvielām un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam, ko ražo iekārtās, kurās 
ražošana sākta 2017. gada 1. janvārī vai 
vēlāk.

Siltumnīcefekta gāzu emisijas ietaupījumu, 
izmantojot biodegvielas un bioloģiskos 
šķidros kurināmos, aprēķina saskaņā ar 
19. panta 1. punktu.”

Siltumnīcefekta gāzu emisijas ietaupījumu, 
izmantojot biodegvielas un bioloģisko 
šķidro kurināmo, aprēķina saskaņā ar 
19. panta 1. punktu.”

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – -b apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
17. pants – 3. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 3. punkta otro daļu aizstāj ar 
šādu:

svītrots

„Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 25.b pantu, lai 
III pielikumā noteikto transporta degvielu 
energoietilpību pielāgotu zinātnes un 
tehnikas attīstībai.”

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
17. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panta 6. punktu aizstāj ar šādu:
„Biodegvielas un bioloģiskais šķidrais 
kurināmais, ko ņem vērā 1. punkta a), 
b) un c) apakšpunktā minētajos nolūkos 
un iegūst no lauksaimniecības izejvielām, 
kuras iegūst Savienībā saskaņā ar 
prasībām un standartiem, kas iekļauti 
kopējā lauksaimniecības politikā 
paredzēto lauksaimniekiem domāto tiešo 
atbalsta shēmu kopējos noteikumos 
minētajās normās, ar kurām izveido 
dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, 
un saskaņā ar prasību minimumu par 
labiem lauksaimniecības un vides 
apstākļiem, kas noteikti Padomes 
2009. gada 19. janvāra Regulā (EK) 
Nr. 73/2009, atbilst 17. panta 3.−5. punktā 
norādītajiem ilgtspējības kritērijiem.”

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Direktīva 2009/28/EK
17. pants – 7. punkts – 2. daļa – pirmais teikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panta 7. punkta otrās daļas pirmo 
teikumu groza šādi:
„Komisija reizi divos gados ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par ietekmi 
uz sociālo stabilitāti Savienībā un trešās 
valstīs, ko izraisa augošais pieprasījums 
pēc biodegvielas, un par biodegvielas 
jomā īstenotās Savienības politikas 
ietekmi uz pasākumiem, kas paredzēti, lai 
novērstu dārzeņu izcelsmes olbaltumvielu 
deficītu Eiropas Savienībā, pārtikas 
izstrādājumu pieejamību par 
pieņemamām cenām, jo īpaši 
jaunattīstības valstu iedzīvotājiem, kā 
arī par plašākiem ar attīstību saistītiem 
jautājumiem.”

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts
Direktīva 2009/28/EK
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Komisija var izlemt, ka brīvprātīgās 
valstu vai starptautiskās shēmās, kurās 
noteikti standarti biomasas produktu 
ražošanai, ietverti pareizi dati 17. panta 
2. punkta nolūkos vai pierādīts, ka 
biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā 
kurināmā sūtījumi atbilst 17. panta 3. līdz 
5. punktā noteiktajiem ilgtspējības 
kritērijiem. Komisija var pieņemt lēmumu, 
ka shēmās ir pareizi dati informēšanai par 
veiktajiem pasākumiem, lai saglabātu 
teritorijas, kuras kritiskās situācijās 
nodrošina galvenos dabiskos ciklus 
(piemēram, ūdensšķirtņu aizsardzību un 
erozijas kontroli), pasākumiem augsnes, 

„Komisija var izlemt, ka, neskarot 
21.a pantu, brīvprātīgās valstu vai 
starptautiskās shēmās, kurās noteikti 
standarti biomasas produktu ražošanai, 
ietverti pareizi dati 17. panta 2. punkta 
nolūkos vai pierādīts, ka biodegvielas vai 
bioloģiskā šķidrā kurināmā sūtījumi atbilst 
17. panta 3. līdz 5. punktā noteiktajiem 
ilgtspējības kritērijiem. Komisija var 
pieņemt lēmumu, ka shēmās ir pareizi dati 
informēšanai par veiktajiem pasākumiem, 
lai saglabātu teritorijas, kuras kritiskās 
situācijās nodrošina galvenos dabiskos 
ciklus (piemēram, ūdensšķirtņu aizsardzību 
un erozijas kontroli), pasākumiem augsnes, 
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ūdens un gaisa aizsardzībā, noplicinātas 
zemes atjaunošanā, kā arī par pasākumiem, 
lai novērstu pārmērīgu ūdens patēriņu 
apgabalos ar trūcīgiem ūdens resursiem, un 
attiecībā uz 17. panta 7. punkta otrajā daļā 
minētajiem jautājumiem. Komisija var arī 
atzīt platības, kas ir paredzētas, lai 
aizsargātu reti sastopamas, apdraudētas vai 
izmirstošas ekosistēmas vai sugas, kuras 
par tādām ir atzītas starptautiskos 
nolīgumos vai ir iekļautas starpvaldību 
organizāciju vai Starptautiskās Dabas un 
dabas resursu saglabāšanas savienības 
sastādītos sarakstos, 17. panta 3. punkta 
b) apakšpunkta ii) punkta nolūkā.”

ūdens un gaisa aizsardzībā, noplicinātas 
zemes atjaunošanā, kā arī par pasākumiem, 
lai novērstu pārmērīgu ūdens patēriņu 
apgabalos ar trūcīgiem ūdens resursiem, un 
attiecībā uz 17. panta 7. punkta otrajā daļā 
minētajiem jautājumiem. Komisija var arī 
atzīt platības, kas ir paredzētas, lai 
aizsargātu reti sastopamas, apdraudētas vai 
izmirstošas ekosistēmas vai sugas, kuras 
par tādām ir atzītas starptautiskos 
nolīgumos vai ir iekļautas starpvaldību 
organizāciju vai Starptautiskās Dabas un 
dabas resursu saglabāšanas savienības 
sastādītos sarakstos, 17. panta 3. punkta 
b) apakšpunkta ii) punkta nolūkā.”

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – -b apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
19. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 5. punkta pēdējo teikumu aizstāj 
ar šādu:

svītrots

„Šajā nolūkā Komisija tiek pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
25.b pantu.”

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – -c apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) panta 6. punktu aizstāj ar šādu: svītrots
„Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 25.b pantu attiecībā uz 
VIII pielikuma pielāgošanu zinātnes un 
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tehniskas attīstībai, tostarp pārskatot 
ierosinātās kultūraugu grupu netiešo 
zemes izmantojuma izmaiņu vērtības;
nosakot jaunas vērtības sīkākam 
sadalījumam (tas ir, izejvielu līmenī);
attiecīgā gadījumā ietverot papildu 
vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas; izstrādājot faktorus 
izejvielām, kas nāk no nepārtikas 
celulozes un lignocelulozes materiāliem.”

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – -d apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
19. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) panta 7. punkta pirmo daļu aizstāj ar 
šādu:

svītrots

„7. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 25.b pantu 
attiecībā uz V pielikuma pielāgošanu 
zinātnes un tehniskas attīstībai, tostarp 
pievienojot vērtības turpmākām 
biodegvielas ražošanas paņēmieniem no 
tiem pašiem vai citiem izejmateriāliem un 
grozot C daļā noteikto metodiku.”

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts
Direktīva 2009/28/EK
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. regulas 21. pantu svītro; 8. regulas 21. panta 2. punktu svītro;
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Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) iekļauj šādu pantu:
„21.a pants
Biodegvielas un bioloģiskais šķidrais 
kurināmais, kura netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu radītā emisija ir 
nulle
1. Uzskata, ka nulles līmeņa emisija 
attiecībā uz netiešām zemes izmantojuma 
izmaiņām ir šādām biodegvielām un 
bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam:
a) tradicionālas biodegvielas ne vairāk kā 
5 % apmērā no enerģijas galapatēriņa 
transporta jomā 2020. gadā un 
turpmākajos gados;
b) tradicionālās biodegvielas, kas 
pārsniedz šā punkta a) apakšpunktā 
noteikto apmēru, ja tās ražotas no 
biomasas, kas nerada netiešas zemes 
izmantojuma izmaiņas, kā noteikts 
VIII pielikumā;
c) modernas biodegvielas.
2. Komisija līdz 2014. gada 31. decembrim 
nosaka un publicē vadlīnijas valstu 
shēmām, ar ko paredz sertifikātu 
izsniegšanu par biomasu, kas nerada
netiešas zemes izmantojuma izmaiņas, 
šādas biomasas audzētājiem vai 
ražotājiem. Līdz 2014. gada 
31. decembrim katra dalībvalsts iesniedz 
savas valsts shēmu, ar ko paredz 
sertifikātu izsniegšanu par biomasu, kas 
nerada netiešas zemes izmantojuma 
izmaiņas, šādas biomasas audzētājiem vai 
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ražotājiem, un Komisija izvērtē valstu 
shēmas, jo īpaši to atbilstību dalībvalstī 
paredzētajiem pasākumiem, ņemot vērā 
nepieciešamību iekļaut šādas 
sertifikācijas Komisijas apstiprinātās 
brīvprātīgās ilgtspējības sistēmās.”

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2009/28/EK
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. lēmuma 22. panta 2. punktu aizstāj ar 
šādu:

svītrots

„2. Aplēšot siltumnīcefekta gāzu emisijas 
neto ietaupījumu no biodegvielu 
izmantošanas, dalībvalsts var 1. punktā 
minēto ziņojumu nolūkā lietot V 
pielikuma A un B daļā norādītās tipiskās 
vērtības un pievieno aplēses par netieša 
zemes izmantojuma izmaiņu emisijām, kā 
noteikts VIII pielikumā.”

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 11. punkts
Direktīva 2009/28/EK
25.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras, kas minētas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā, 5. panta 5. punktā, 
17. panta 3. punkta c) apakšpunkta trešajā 
daļā, 19. panta 5. punktā, 19. panta 
6. punktā un 19. panta 7. punktā, deleģē 
Komisijai uz nenoteiktu laiku, sākot [ar šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienu].

2. Pilnvaras, kas minētas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā, 5. panta 5. punktā, 
17. panta 3. punkta c) apakšpunkta trešajā 
daļā, 19. panta 5. punktā, 19. panta 
6. punktā un 19. panta 7. punktā, deleģē 
Komisijai uz pieciem gadiem, sākot [ar šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienu].
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Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedz ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 
jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, novērtē, cik efektīvi ir 
pasākumi, ko šī direktīva paredz to netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
samazināšanai, kas ir saistītas ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā ražošanu. Attiecīgā gadījumā, 
pamatojoties uz jaunākajiem 
pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, ziņojumam pievieno 
leģislatīva akta priekšlikumu, kurā 
aplēstos netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas faktorus iekļauj 
attiecīgajos ilgtspējības kritērijos, ko 
piemēro no 2021. gada 1. janvāra, un 
pārskata stimulus, ar veicina biodegvielas 
no izejvielām, kas neizmanto zemi, un 
nepārtikas kultūraugiem saskaņā ar 
Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu.

svītrots

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus 
savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko 
tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī 
direktīva.

svītrots
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Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts
Direktīva 98/70/EK
IV pielikums – C daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) direktīvas IV pielikuma C daļu groza 
šādi:

svītrots

a) daļas 7. punktu aizstāj ar šādu:
„7. Zemes izmantojuma izmaiņu ietekmē 
notiekošo oglekļa krājas (koncentrācijas) 
izmaiņu radīto gada emisiju (el) aprēķina, 
kopējo emisiju vienādās daļās sadalot uz 
20 gadiem. Minēto emisiju aprēķina, 
izmantojot šādu formulu:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P
kur
el = zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekmē notiekošo oglekļa krājas 
(koncentrācijas) izmaiņu radītā gada 
emisija (izteikta kā CO2 ekvivalenta masa 
(grami) vienā biodegvielas enerģijas 
vienībā (megadžouli));
CSR = ar atsauces zemes izmantojumu 
saistītā oglekļa krāja vienā platības 
vienībā (izteikta kā oglekļa masa (tonnas) 
vienā platības vienībā, iekļaujot augsni un 
veģetāciju). Atsauces zemes izmantojums 
ir vai nu zemes izmantojums 2008. gada 
janvārī, vai 20 gadus pirms izejvielu 
ieguves (izmanto to, kas ir vēlāk);
CSA = ar faktisko zemes izmantojumu 
saistītā oglekļa krāja vienā platības 
vienībā (izteikta kā oglekļa masa (tonnas) 
vienā platības vienībā, iekļaujot augsni un 
veģetāciju). Ja oglekļa krāja uzkrājas 
laikā, ilgākā par vienu gadu, CSA
piešķirto vērtību aprēķina pēc oglekļa 
krājas vienā platības vienībā pēc 20 
gadiem vai tad, kad augi sasnieguši 
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gatavību, atkarībā no tā, kurš nosacījums 
īstenojas agrāk; un
kultūraugu ražība (izteikta kā 
biodegvielas enerģija gadā vienā platības 
vienībā).”
b) daļas 8. un 9. punktu svītro.

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts
Direktīva 98/70/EK
V pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) pievieno šādu V pielikumu: „V 
pielikums

svītrots

A daļa.”

Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts
Direktīva 2009/28/EK
V pielikums – C daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) direktīvas V pielikuma C daļu groza 
šādi:

svītrots

a) daļas 7. punktu aizstāj ar šādu:
„7. Zemes izmantojuma izmaiņu ietekmē 
notiekošo oglekļa krājas (koncentrācijas) 
izmaiņu radīto gada emisiju (el) aprēķina, 
kopējo emisiju vienādās daļās sadalot uz 
20 gadiem. Minēto emisiju aprēķina, 
izmantojot šādu formulu:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
kur
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el = zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekmē notiekošo oglekļa krājas 
(koncentrācijas) izmaiņu radītā gada 
emisija (izteikta kā CO2 ekvivalenta masa 
(grami) vienā biodegvielas enerģijas 
vienībā (megadžouli));
CSR = ar atsauces zemes izmantojumu 
saistītā oglekļa krāja vienā platības 
vienībā (izteikta kā oglekļa masa (tonnas) 
vienā platības vienībā, iekļaujot augsni un 
veģetāciju). Atsauces zemes izmantojums 
ir vai nu zemes izmantojums 2008. gada 
janvārī, vai 20 gadus pirms izejvielu 
ieguves (izmanto to, kas ir vēlāk);
CSA = ar faktisko zemes izmantojumu 
saistītā oglekļa krāja vienā platības 
vienībā (izteikta kā oglekļa masa (tonnas) 
vienā platības vienībā, iekļaujot augsni un 
veģetāciju). Ja oglekļa krāja uzkrājas 
laikā, ilgākā par vienu gadu, CSA
piešķirto vērtību aprēķina pēc oglekļa 
krājas vienā platības vienībā pēc 20 
gadiem vai tad, kad augi sasnieguši 
gatavību, atkarībā no tā, kurš nosacījums 
īstenojas agrāk; un
P = kultūraugu ražība (izteikta kā 
biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā 
kurināmā enerģija gadā vienā platības 
vienībā).”
b) daļas 8. un 9. punktu svītro.

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts
Direktīva 2009/28/EK
VIII pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

(2) Pievieno šādu VIII pielikumu:

„VIII pielikums.
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A daļa. Aplēstās netiešo zemes izmantojuma izmaiņu emisijas no biodegvielas un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā izejvielām

Izejvielu grupa Aplēstās emisijas no netiešām 
izmaiņām zemes izmantojumā 
(gCO2eq/MJ)

Labība un citi cieti saturoši augi 
Cukuru saturoši augi

12

Eļļas augi 13

B daļa. 55

B daļa. Biodegvielas un bioloģiskais šķidrais kurināmais, kuru aplēstās netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu emisijas uzskata par līdzvērtīgām nullei
Uzskata, ka no turpmāk uzskaitītajām izejvielu kategorijām ražotu biodegvielu un 
bioloģisko šķidro kurināmo aplēstās netiešo zemes izmantojuma izmaiņu emisijas ir nulle.

a) Izejvielas, kas nav ietvertas šī pielikuma A daļā.
b) Izejvielas, kuru ražošana ir izraisījusi tiešu zemes izmantojuma maiņu, proti, 

maiņu no vienas IPCC zemes virsmas apauguma kategorijas  mežu zeme, 
zālājs, mitrājs, apdzīvota vieta vai cita veida zeme — uz aramzemi vai 
ilggadīgiem stādījumiem1. Šādā gadījumā tiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju vērtības (el) aprēķinam vajadzētu atbilst V pielikuma C daļas 
7. punktam.”

________________________

1 Ilggadīgie stādījumi ir daudzgadīgas kultūras, kuru stumbrs parasti netiek katru gadu novākts, 
piemēram, īscirtmeta atvasāji un eļļas palmas, kā definēts (2010/C 160/02).

Grozījums

svītrots

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 2.a  punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
VIIIa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) iekļauj šādu VIIIa pielikumu:
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„A. Apstiprinātā valsts shēmā ar biomasu, kas nerada netiešas zemes izmantojuma 
izmaiņas, kā precizēts ar Komisijas apstiprināto procedūru palīdzību, saprot:

1. biomasu, kas kultivēta kā otra viengadīgā kultūra platībā, kura iepriekš nav 
izmantota otras viengadīgās kultūras audzēšanai.

2. biomasu, ko iegūst sakarā ar produktivitātes pieaugumu, kas nepastāvētu, ja trūktu 
pieprasījuma no biodegvielas nozares, kā norādīts šī pielikuma B daļā.

B. Ražas intensifikācijas analīzes

1. Valsts shēmā biomasu var sertificēt kā biomasu, kas nerada netiešas zemes 
izmantojuma izmaiņas, attiecībā uz visu veidu audzētajiem kultūraugiem, kuriem 
izmantots vismaz 1 % no dalībvalsts (vai jebkuras trešās valsts, kas vēlas iesniegt valsts 
shēmu) aramzemes, līdz apmēram, ar kādu B. daļas 4 punktā noteiktās ražas tonnāža 
pārsniedz B. daļas 3. punktā noteiktās ražas tonnāžu.

2. Katram kultūrauga veidam, kura audzēšanai 2008. gadā tika izmantots vismaz 1 % 
dalībvalsts (vai jebkuras trešās valsts, kas vēlas iesniegt valsts shēmu) aramzemes, valsts 
aprēķina ražas gada produktivitātes pieaugumu tās teritorijā, aprēķinot kombinēto 
produktivitāti ar trīs gadu pamata vidējo radītāju un trīs gadu galīgo vidējo rādītāju 
palīdzību.

a) pamata vidējā trīs gadu rādītājā jāietver vidējais aritmētiskais tonnāžai uz 
attiecīgā kultūrauga hektāru 1997., 1998. un 1999. gadā.

b) galīgā vidējā trīs gadu rādītājā jāietver vidējais aritmētiskais tonnāžai uz attiecīgā
kultūrauga hektāru 2006., 2007. un 2008. gadā.

c) norādītā gada produktivitāte ir produktivitātes pieaugums (procentos), kas veidotos, 
deviņos gados palielinot produktivitāti no pamata vidējā trīs gadu rādītāja uz galīgo 
vidējo trīs gadu rādītāju. Ja aprēķina rezultāts ir nulle vai negatīvs skaitlis, attiecīgās 
ražas norādāmā gada produktivitāte ir nulle.

3. Katrai dalībvalstij (vai jebkurai trešai valstij, kas vēlas iesniegt valsts shēmu) 
jāizveido tabula katram kultūrauga veidam, kura audzēšanai 2008. gadā tika izmantots 
vismaz 1 % šīs valsts aramzemes, tabulā 2007. gadu uzskatot par šīs ražas trīs gadu galīgo 
vidējo rādītāju, un tad paredzamo ražas produktivitāti aprēķina katram gadam no 2008. līdz 
2020. gadam, palielinot attiecīgās ražas produktivitāti katru gadu norādītās gada 
produktivitātes apmērā. Dalībvalsts (vai jebkura trešā valsts, kas vēlas iesniegt valsts 
shēmu) reizina noteikto produktivitāti attiecīgajam gadam ar faktisko tās aramzemes 
platību akros, kurā tajā gadā audzēti kultūraugi.

4. Faktisko ražas gada produktivitāti dalībvalsts (vai jebkura trešā valsts, kas vēlas 
iesniegt valsts shēmu) galīgi nosaka no attiecīgās ražas vidējās produktivitātes uz hektāru 
tās teritorijā. Valsts šo faktisko produktivitāti attiecīgajam gadam reizina ar faktisko tās 
aramzemes platību, kurā tajā gadā audzēti kultūraugi.
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________________________

1 Ilggadīgie stādījumi ir daudzgadīgas kultūras, kuru stumbrs parasti netiek katru 
gadu novākts, piemēram, īscirtmeta atvasāji un eļļas palmas, kā definēts Komisijas 
paziņojumā par ES biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējības shēmas 
praktisku īstenošanu un par biodegvielu uzskaites noteikumiem (2010/C 160/02).)

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Pievieno šādu IX pielikumu: svītrots
„IX pielikums
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