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Grozījums Nr. 483
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 484
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 98/70/EK pielikumus groza 
šādi:

Direktīvas 98/70/EK, kas grozīta ar 
2009. gada 23. aprīļa 
Direktīvu 2009/30/EK, pielikumus groza 
šādi:

Or. en

Pamatojums

Skaidrības nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 485
Anne Delvaux, Romana Jordan

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
IV pielikums – C daļa – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) daļas 1. punktu aizstāj ar šādu:
"1. Siltumnīcefekta gāzu emisiju, ražojot 
un izmantojot biodegvielas, aprēķina pēc 
šādas formulas:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kur
E = kopējā emisija no izmantotā 
kurināmā,
eec = emisija no izejvielu ieguves vai 
audzēšanas,
edl = ikgadējā emisija no oglekļa 
krājumu izmaiņām zemes izmantojuma 
tiešu pārmaiņu rezultātā,
eiluc= ikgadējā emisija no oglekļa krājumu 
izmaiņām zemes izmantojuma netiešu 
pārmaiņu rezultātā,
ep = procesa emisija,
etd = emisija no transportēšanas un 
izplatīšanas,
eu = emisija no lietotā kurināmā,
esca = emisijas samazinājums, ko 
nodrošina oglekļa uzkrāšanās augsnē, 
izmantojot uzlabotas lauksaimniecības 
metodes,
eccs = emisijas samazinājums no oglekļa 
piesaistes un ģeoloģiskās uzglabāšanas,
eccr = emisijas samazinājums no oglekļa 
piesaistes un aizstāšanas, un
eee = emisijas samazinājums no 
elektroenerģijas pārpalikuma 
koģenerācijas stacijās.
Iekārtu un aprīkojuma ražošanas 
emisija netiek ņemta vērā."

Or. en
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Pamatojums

ILUC faktora (eiluc) ieviešana nodrošina to, ka ILUC emisijas ņem vērā, nosakot atbilstību 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājuma kritērijiem.

Grozījums Nr. 486
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
IV pielikums – C daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) daļas 1. punktu aizstāj ar šādu:
"1. Siltumnīcefekta gāzu emisiju, ražojot 
un izmantojot biodegvielas, aprēķina pēc 
šādas formulas:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kur
E = kopējā emisija no izmantotā 
kurināmā,
eec = emisija no izejvielu ieguves vai 
audzēšanas,
el= ikgadējā emisija no oglekļa krājumu 
izmaiņām zemes izmantojuma tiešu 
pārmaiņu rezultātā,
eiluc= ikgadējā emisija no oglekļa krājumu 
izmaiņām zemes izmantojuma netiešu 
pārmaiņu rezultātā,
ep = procesa emisija,
etd = emisija no transportēšanas un 
izplatīšanas,
eu = emisija no lietotā kurināmā,
esca = emisijas samazinājums, ko 
nodrošina oglekļa uzkrāšanās augsnē, 
izmantojot uzlabotas lauksaimniecības 
metodes,
eccs = emisijas samazinājums no oglekļa 
piesaistes un ģeoloģiskās uzglabāšanas,
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eccr = emisijas samazinājums no oglekļa 
piesaistes un aizstāšanas, un
eee = emisijas samazinājums no 
elektroenerģijas pārpalikuma 
koģenerācijas stacijās.
Iekārtu un aprīkojuma ražošanas 
emisija netiek ņemta vērā."

Or. en

Grozījums Nr. 487
Bas Eickhout, Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
IV pielikums – C daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) daļas 1. punktu aizstāj ar šādu:
"1. Siltumnīcefekta gāzu emisiju, ražojot 
un izmantojot biodegvielas, aprēķina pēc 
šādas formulas:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kur
E = kopējā emisija no izmantotā 
kurināmā,
eec = emisija no izejvielu ieguves vai 
audzēšanas,
el= ikgadējā emisija no oglekļa krājumu 
izmaiņām zemes izmantojuma pārmaiņu 
rezultātā,
eiluc= ikgadējā emisija no oglekļa krājumu 
izmaiņām zemes izmantojuma netiešu 
pārmaiņu rezultātā,
ep = procesa emisija,
etd = emisija no transportēšanas un 
izplatīšanas,
eu = emisija no lietotā kurināmā,
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esca = emisijas samazinājums, ko 
nodrošina oglekļa uzkrāšanās augsnē, 
izmantojot uzlabotas lauksaimniecības 
metodes,
eccs = emisijas samazinājums no oglekļa 
piesaistes un ģeoloģiskās uzglabāšanas,
eccr = emisijas samazinājums no oglekļa 
piesaistes un aizstāšanas, un
eee = emisijas samazinājums no 
elektroenerģijas pārpalikuma 
koģenerācijas stacijās.
Iekārtu un aprīkojuma ražošanas 
emisija netiek ņemta vērā."

Or. en

Grozījums Nr. 488
Britta Reimers

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts
Direktīva 98/70/EK
IV pielikums – C daļa – 7., 8., 9. punkts

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));
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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 enerģija gadā vienā platības 
vienībā)."
b) daļas 8. un 9. punktu svītro.

Or. en

Grozījums Nr. 489
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts
Direktīva 98/70/EK
IV pielikums – C daļa – 7., 8., 9. punkts

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, 
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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 
gatavību, atkarībā no tā, kurš nosacījums 
īstenojas agrāk; un
P = kultūraugu ražība (izteikta kā 
biodegvielas enerģija gadā vienā platības 
vienībā)."
b) daļas 8. un 9. punktu svītro.

Or. es

Grozījums Nr. 490
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts
Direktīva 98/70/EK
IV pielikums – C daļa – 7., 8, 9. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) direktīvas IV pielikuma C daļu groza 
šādi:

1) direktīvas IV pielikuma C daļu groza 
šādi:

a) daļas 7. punktu aizstāj ar šādu: 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:

“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, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,
kur 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));

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);

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

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;

P = kultūraugu ražība (izteikta kā 
biodegvielas enerģija gadā vienā platības 
vienībā)."

P = kultūraugu ražība (izteikta kā 
biodegvielas enerģija gadā vienā platības 
vienībā); un
eB = prēmija 29 gCO2eq/MJ, ko saskaņā ar 
8. punktu piešķir par biodegvielu, ja 
biomasu iegūst no atjaunotas noplicinātas 
zemes.”
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b) daļas 8. un 9. punktu svītro.

Or. en

Pamatojums

Noplicinātas zemes kvalitātes uzlabošana, īpaši nogāzēs, palīdz mazināt dabas 
apdraudējumu, piemēram, nogruvumu risku, vienlaikus izmantojot šo zemi lietderīgiem 
mērķiem, proti, to augu daļu ieguvei, ko izmanto enerģijas, tostarp biodegvielas, ražošanai. 
Oglekļa emisiju samazinājumu nevajadzētu apsvērt atsevišķi, bet gan ņemot vērā vispārējo 
drošību, proti, minimālu tādu dabas apdraudējumu risku, kas rada nopietnas sekas.

Grozījums Nr. 491
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
IV pielikums – C daļa – 19.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pievieno šādu punktu:
“19.a Emisijas, kas rodas no izejvielu 
ieguves vai audzēšanas (eec), zemes 
izmantojuma tiešo izmaiņu ietekmē (el) un 
zemes izmantojuma netiešo izmaiņu 
ietekmē (eiluc), jāpiesaista 
blakusproduktiem, pamatojoties uz 
enerģētisko saturu. Emisijas, kas 
piesaistītas blakusproduktiem, uzskatāmas 
par papildu emisijām, salīdzinot ar 
emisijām, kas piesaistītas galvenajam 
produktam.”

Or. en

Grozījums Nr. 492
Anne Delvaux

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
IV pielikums – C daļa – 19.a punkts (jauns)



PE513.035v01-00 12/94 AM\937598LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pievieno šādu punktu:
“19.a Līdz 2017. gada 31. decembrim 
emisiju, kas rodas zemes izmantojuma 
netiešo izmaiņu ietekmē, (eiluc) uzskata 
par līdzvērtīgu nullei, bet no 2018. gada 
1. janvāra to aprēķina saskaņā ar 
V pielikumu.”

Or. en

Pamatojums

Skaidrības un vienkāršības labad šā faktora aprēķināšanai izmantotā metodika jāsavieto ar 
citām, jo īpaši saistībā ar norādi no 2018. gada iekļaut emisiju no zemes izmantojuma 
netiešām izmaiņām.

Grozījums Nr. 493
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
IV pielikums – C daļa – 19.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pievieno šādu punktu:
“19.a Emisijas, kas rodas zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē 
(eiluc), aprēķina saskaņā ar V pielikumu.”

Or. en

Grozījums Nr. 494
Erik Bánki

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



AM\937598LV.doc 13/94 PE513.035v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) pievieno šādu V pielikumu: svītrots
"V pielikums
A daļa. Aplēstās netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu emisijas no 
biodegvielām

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

Labība un citi 
cieti saturoši 
augi 

12

Cukuru saturoši 
augi

13

Eļļas augi 55

B daļa. Biodegvielas, kuru aplēstās 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
emisijas uzskata par līdzvērtīgām nullei
Uzskata, ka no turpmāk uzskaitītajām 
izejvielu kategorijām ražotu biodegvielu 
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 stādījumiem. Šādā gadījumā 
tiešo zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
vērtības (el) aprēķinam vajadzētu atbilst 
IV pielikuma C daļas 7. punktam."

Or. en

Pamatojums

Skatīt 7.a panta 6. punkta un 7.b panta 2. punkta pamatojumus. 
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Grozījums Nr. 495
Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) pievieno šādu V pielikumu: svītrots
"V pielikums
A daļa. Aplēstās netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu emisijas no 
biodegvielām

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

Labība un citi 
cieti saturoši 
augi

12

Cukuru saturoši 
augi

13

Eļļas augi 55

B daļa. Biodegvielas, kuru aplēstās 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
emisijas uzskata par līdzvērtīgām nullei
Uzskata, ka no turpmāk uzskaitītajām 
izejvielu kategorijām ražotu biodegvielu 
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 stādījumiem. Šādā gadījumā 
tiešo zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
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vērtības (el) aprēķinam vajadzētu atbilst 
IV pielikuma C daļas 7. punktam."

Or. es

Grozījums Nr. 496
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

A daļa. Aplēstās netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu emisijas no 
biodegvielām

A daļa. Aplēstās netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu emisijas no 
biodegvielām

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

Uzskata, ka biodegvielām, ko ražo, 
pārvēršot sakņu cieti, cukuru un/vai 
taukskābes no audzēšanas, ir aplēstās 
emisijas, kas rodas zemes izmantojuma 
netiešu izmaiņu ietekmē, ko Komisija 
nosaka katram kalendārajam gadam.

Labība un citi 
cieti saturoši 
augi 

12 Emisijas, kas rodas zemes izmantojuma 
netiešu izmaiņu ietekmē, aprēķina, 
izmantojot turpmāk norādīto formulu.

Cukuru saturoši 
augi

13 Zemes izmantojuma netiešu izmaiņu 
ietekmē notiekošo oglekļa koncentrācijas 
izmaiņu radīto gada bruto emisiju (Egross 
iluc global) aprēķina, izmantojot šādu 
formulu:

Eļļas augi 55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)

kur:
LUCglobal = kopējās izmaiņas zemes 
izmantojumā gadu pirms biodegvielas 
ražošanas (atsauces gads) (izteiktas kā 
platības vienības (ha));
∑ dLUCglobal = uzkrātās kopējās tiešās 
izmaiņas zemes izmantojumā biodegvielas 
ražošanai iepriekšējā gadā (izteiktas kā 
platības vienības (ha));
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CSRW = pasaulē jaunu kultivētu platību 
iepriekšējā oglekļa koncentrācija (izteikta 
kā oglekļa masa (tonnas), iekļaujot 
augsni un veģetāciju) iepriekšējā gadā;
CSAW = pasaulē jaunu kultivētu platību 
faktiskā oglekļa koncentrācija (izteikta kā 
oglekļa masa (tonnas), iekļaujot augsni 
un veģetāciju) iepriekšējā gadā. Ja 
oglekļa koncentrācija uzkrājas laikā, 
ilgākā par vienu gadu, CSAW piešķirto 
vērtību aprēķina pēc oglekļa 
koncentrācijas vienā platības vienībā pēc 
20 gadiem vai tad, kad augi ir sasnieguši 
gatavību, atkarībā no tā, kurš nosacījums 
īstenojas agrāk.
Zemes izmantojuma netiešu izmaiņu 
ietekmē notiekošo oglekļa koncentrācijas 
izmaiņu radīto gada neto emisiju (Enet 
iluc global) aprēķina, izmantojot šādu 
formulu:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20% x Egross iluc global)
kur:
Enet iluc global = zemes izmantojuma 
netiešu izmaiņu ietekmē notiekošu oglekļa 
koncentrācijas izmaiņu radītās 
siltumnīcefekta gāzu gada emisijas 
(izteiktas kā CO2 ekvivalenta masa 
(tonnas)), samazinātas par 20 %, ar ko 
kompensē aplēšu nenoteiktību.
Zemes izmantojuma netiešu izmaiņu 
radīto emisiju uz vienu biodegvielas 
enerģijas vienību aprēķina, izmantojot 
šādu formulu:
eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1000
kur:
FSbiofuels = izejvielu īpatsvars (sakņu 
ciete, cukurs un/vai taukskābes no 
audzēšanas, kas izteikti kā masa 
(tonnas)), kas iepriekšējā gadā ir 
pārvērsts biodegvielās, dalīts ar kopējo 
sakņu kultūru no audzēšanas (izteikta kā 
masa (tonnas)), kas ražota gadu pirms 
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atsauces gada;
Enbiofuels = kopējās iepriekšējā gadā 
saražotās biodegvielas energoietilpība 
(izteikta kā energoietilpība (gigadžoulos), 
ko nosaka pēc zemākās siltumspējas).
1000 = pārvēršanas koeficients no t/GJ uz 
g/MJ

Or. en

Pamatojums

Tādas metodikas ieviešana, kas atbilst IV pielikuma C daļas 7. punktā norādītajai metodikai, 
kura paredzēta tādu emisiju aplēsēm, kas rodas zemes izmantojuma netiešu izmaiņu ietekmē 
sakarā ar izejvielām, ko izmanto biodegvielas ražošanā.

Grozījums Nr. 497
Bas Eickhout, 

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts
Direktīva 98/70/EK
V pielikums – A daļa – tabula – 4.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nepārtikas enerģētiskie 
kultūraugi

15

Or. en

Grozījums Nr. 498
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Izejvielas, kas nav ietvertas šī pielikuma 
A daļā.

a) Izejvielas, kas nav ietvertas šī pielikuma 
A daļā un šī pielikuma A daļā ietvertās 
izejvielas, attiecībā uz kurām nav 
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noteiktas atsauces gada aplēstās emisijas 
no netiešām izmaiņām zemes 
izmantojumā.

Or. en

Pamatojums

Tādas metodikas ieviešana, kas atbilst IV pielikuma C daļas 7. punktā norādītajai metodikai, 
kura paredzēta tādu emisiju aplēsēm, kas rodas zemes izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē 
sakarā ar izejvielām, ko izmanto biodegvielas ražošanā.

Grozījums Nr. 499
Jo Leinen

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts
Direktīva 98/70/EK
V pielikums – B daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Izejvielas, kas nav laistas tirgū, bet 
tiek ražotas vietējā mērogā un ir 
paredzētas autotransportam un 
visurgājējai tehnikai, ko galvenokārt 
izmanto iekšējām lauksaimniecības 
vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 500
Anne Delvaux, Romana Jordan

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
V pielikums – C daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) daļas 1. punktu aizstāj ar šādu:
“1. Ražošanas un transporta degvielu, 
biodegvielu un citu bioloģisko šķidro 
kurināmo izmantojuma siltumnīcefekta 
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gāzu emisiju aprēķina, izmantojot šādu 
formulu:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kur:
E = kopējā degvielas izmantojuma 
emisija;
eec = izejvielu ieguves vai audzēšanas 
emisija;
edl = gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma tiešu izmaiņu ietekmē 
mainoties oglekļa koncentrācijai;
eiluc= gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma netiešu izmaiņu ietekmē 
mainoties oglekļa koncentrācijai;
ep = apstrādes emisija;
etd = transportēšanas un tirdzniecības 
emisija;
eu = degvielas izmantojuma emisija;
esca = emisiju ietaupījumi no oglekļa 
uzkrāšanās augsnē, pateicoties uzlabotai 
lauksaimniecības praksei;
eccs = oglekļa uztveršanas un ģeoloģiskās 
uzglabāšanas radītais emisijas 
ietaupījums;
eccr = oglekļa uztveršanas un aizstāšanas 
radītais emisijas ietaupījums un
eee = koģenerācijas elektroenerģijas 
pārpalikuma radītais emisijas 
ietaupījums.
Iekārtu un aprīkojuma ražošanas 
emisiju neņem vērā.”

Or. en

Pamatojums

ILUC faktora (eiluc) ieviešana nodrošina to, ka ILUC emisijas ņem vērā, nosakot atbilstību 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājuma kritērijiem.
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Grozījums Nr. 501
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
V pielikums – C daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) daļas 1. punktu aizstāj ar šādu:
“1. Ražošanas un transporta degvielu, 
biodegvielu un citu bioloģisko šķidro 
kurināmo izmantojuma siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprēķina, izmantojot šādu 
formulu:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kur:
E = kopējā degvielas izmantojuma 
emisija;
eec = izejvielu ieguves vai audzēšanas 
emisija;
el= gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma tiešu izmaiņu ietekmē 
mainoties oglekļa koncentrācijai;
eiluc= gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma netiešu izmaiņu ietekmē 
mainoties oglekļa koncentrācijai;
ep = apstrādes emisija;
etd = transportēšanas un tirdzniecības 
emisija;
eu = degvielas izmantojuma emisija;
esca = emisiju ietaupījumi no oglekļa 
uzkrāšanās augsnē, pateicoties uzlabotai 
lauksaimniecības praksei;
eccs = oglekļa uztveršanas un ģeoloģiskās 
uzglabāšanas radītais emisijas 
ietaupījums;
eccr = oglekļa uztveršanas un aizstāšanas 
radītais emisijas ietaupījums un
eee = koģenerācijas elektroenerģijas 
pārpalikuma radītais emisijas 
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ietaupījums.
Iekārtu un aprīkojuma ražošanas 
emisiju neņem vērā.”

Or. en

Grozījums Nr. 502
Bas Eickhout, Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
V pielikums – C daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) daļas 1. punktu aizstāj ar šādu:
“1. Ražošanas un transporta degvielu, 
biodegvielu un citu bioloģisko šķidro 
kurināmo izmantojuma siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprēķina, izmantojot šādu 
formulu:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kur:
E = kopējā degvielas izmantojuma 
emisija;
eec = izejvielu ieguves vai audzēšanas 
emisija;
el= gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma izmaiņu ietekmē mainoties 
oglekļa koncentrācijai;
eiluc= gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma netiešu izmaiņu ietekmē 
mainoties oglekļa koncentrācijai;
ep = apstrādes emisija;
etd = transportēšanas un tirdzniecības 
emisija;
eu = degvielas izmantojuma emisija;
esca = emisiju ietaupījumi no oglekļa 
uzkrāšanās augsnē, pateicoties uzlabotai 
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lauksaimniecības prakse;
eccs = oglekļa uztveršanas un ģeoloģiskās 
uzglabāšanas radītais emisijas 
ietaupījums;
eccr = oglekļa uztveršanas un aizstāšanas 
radītais emisijas ietaupījums un
eee = koģenerācijas elektroenerģijas 
pārpalikuma radītais emisijas 
ietaupījums.
Iekārtu un aprīkojuma ražošanas 
emisiju neņem vērā.”

Or. en

Grozījums Nr. 503
Britta Reimers

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts
Direktīva 98/70/EK
V pielikums – C daļa – 7., 8., 9. punkts

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
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 



AM\937598LV.doc 23/94 PE513.035v01-00

LV

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.

Or. en

Grozījums Nr. 504
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts
Direktīva 98/70/EK
V pielikums – C daļa – 7., 8., 9. punkts

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:
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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 
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.

Or. es

Grozījums Nr. 505
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts
Direktīva 98/70/EK
V pielikums – C daļa – 7., 8., 9. punkts
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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
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.
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Or. en

Grozījums Nr. 506
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts
Direktīva 98/70/EK
V pielikums – C daļa – 7., 8., 9., punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) direktīvas V pielikuma C daļu groza 
šādi:

1) direktīvas V pielikuma C daļu groza 
šādi:

a) daļas 7. punktu aizstāj ar šādu: 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:

“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, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,

kur 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));

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);

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 

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
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platības vienībā pēc 20 gadiem vai tad, kad 
augi sasnieguši gatavību, atkarībā no tā, 
kurš nosacījums īstenojas agrāk; un

platības vienībā pēc 20 gadiem vai tad, kad 
augi sasnieguši gatavību, atkarībā no tā, 
kurš nosacījums īstenojas agrāk;

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

P = kultūraugu ražība (izteikta kā 
biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā 
kurināmā enerģija gadā vienā platības 
vienībā); un

eB = prēmija 29 gCO2eq/MJ, ko saskaņā ar 
8. punktu piešķir par biodegvielu, ja 
biomasu iegūst no atjaunotas noplicinātas 
zemes.”

b) daļas 8. un 9. punktu svītro.

Or. en

Pamatojums

Noplicinātas zemes kvalitātes uzlabošana, īpaši nogāzēs, palīdz mazināt dabas 
apdraudējumu, piemēram, nogruvumu risku, vienlaikus izmantojot šo zemi lietderīgiem 
mērķiem, proti, to augu daļu ieguvei, ko izmanto enerģijas, tostarp biodegvielas, ražošanai. 
Oglekļa emisiju samazinājumu nevajadzētu apsvērt atsevišķi, bet gan ņemot vērā vispārējo 
drošību, proti, minimālu tāda dabas apdraudējuma risku, kas rada nopietnas sekas.

Grozījums Nr. 507
Riikka Pakarinen

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
V pielikums – C daļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) daļas 11. punktam pievieno šādu daļu:
“Ja degvielas ražotnē izmanto citur 
saražotu atjaunojamo elektroenerģiju, 
kuras izcelsme ir apliecināta atbilstoši 
15. pantā minētajam, elektroenerģijas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas līmeni 
nosaka līdzvērtīgu nullei. Tāpat arī 
ražotnē saražotās atjaunojamās 
elektroenerģijas siltumnīcefekta gāzu 
emisijas līmeni nosaka līdzvērtīgu nullei.”

Or. en
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Pamatojums

Ja ražotnēs izmanto citur saražotu elektroenerģiju, ieteicams tajās kā enerģijas avotu 
izmantot atjaunojamo elektroenerģiju. Tas labvēlīgi ietekmēs arī reģionālās atjaunojamās 
elektroenerģijas ražotnes, jo palielināsies pieprasījums pēc atjaunojamās elektroenerģijas.

Grozījums Nr. 508
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
V pielikums – C daļa – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) 16. punktu aizstāj ar šādu:
16. Emisijas ietaupījumu no 
koģenerācijas elektrostaciju ražotā 
elektroenerģijas vai siltuma pārpalikuma
[...] ņem vērā attiecībā uz tādu degvielas 
ražošanas sistēmu radīto 
elektroenerģijas vai siltuma 
pārpalikumu, kurās izmanto 
koģenerācijas principu; ietaupījumu 
neņem vērā, ja koģenerācijai
izmantotais kurināmais ir cits 
blakusprodukts, nevis kultūraugu 
atliekas. Aprēķinot elektroenerģijas vai 
siltuma pārpalikumu, pieņem, ka 
koģenerācijas iekārta ir vismazākā 
iekārta, kas spēj ģenerēt degvielas 
ražošanai vajadzīgo siltumu vai 
elektroenerģiju. Pieņem, ka ar 
elektroenerģijas vai siltuma
pārpalikumu saistītais siltumnīcefekta 
gāzu emisiju ietaupījums ir vienāds ar 
siltumnīcefekta gāzu daudzumu, ko, 
ģenerējot ekvivalentu elektroenerģijas 
vai siltuma daudzumu, emitētu 
spēkstacija, kas izmanto tādu pašu 
kurināmo kā koģenerācijas stacija.

Or. en
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Pamatojums

Direktīvā 2004/8/EK minēts mērķis samazināt primārās enerģijas pieprasījumu, veicinot 
koģenerācijas iekārtu izmantošanu, ja pastāv pieprasījums pēc lietderīgā siltuma 
pārpalikuma. Ziemeļeiropā pastāv noteikts pieprasījums pēc siltuma enerģijas pārpalikuma. 
Atbilstoši šai direktīvai efektīvas koģenerācijas iekārtas ir jāiekļauj biodegvielu ražošanas 
procesā. Tāpēc piešķiršanas metode ir jāpaplašina, attiecinot to arī uz RED emisiju aprēķinu 
kritērijos ietverto lietderīgā siltuma pārpalikumu.

Grozījums Nr. 509
Anne Delvaux

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
V pielikums – C daļa – 19.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) daļai pievieno šādu punktu:
“19.a Līdz 2017. gada 31. decembrim 
emisiju, kas rodas zemes izmantojuma 
netiešu izmaiņu ietekmē (eiluc), uzskata 
par līdzvērtīgu nullei, bet no 2018. gada 
1. janvāra to aprēķina saskaņā ar 
VIII pielikumu.”

Or. en

Pamatojums

Skaidrības un vienkāršības labad šā faktora aprēķināšanai izmantotā metodika jāsavieto ar 
citām, jo īpaši saistībā ar norādi no 2018. gada iekļaut emisiju no netiešām izmaiņām zemes 
izmantojumā.

Grozījums Nr. 510
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
V pielikums – C daļa – 19.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) daļai pievieno šādu punktu:
“19.a Emisijas, kas rodas zemes 
izmantojuma netiešu izmaiņu ietekmē 
(eiluc), aprēķina saskaņā ar 
VIII pielikumu.”

Or. en

Grozījums Nr. 511
Britta Reimers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Pievieno šādu VIII pielikumu: svītrots
"VIII pielikums
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 

12

Cukuru saturoši 
augi

13

Eļļas augi 55

B daļa. Biodegvielas un bioloģiskais 
šķidrais kurināmais, kuru aplēstās netiešo 
zemes izmantojuma izmaiņu emisijas 
uzskata par līdzvērtīgām nullei
Uzskata, ka no turpmāk uzskaitītajām 



AM\937598LV.doc 31/94 PE513.035v01-00

LV

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 stādījumiem. Šādā gadījumā 
tiešo zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
vērtības (el) aprēķinam vajadzētu atbilst 
V pielikuma C daļas 7. punktam."

Or. en

Pamatojums

Kamēr zinātne par zemes izmantojuma izmaiņām un to netiešu ietekmi ir nepilnīga (kā 
norādīts 3. pantā), aprēķināšanai izmantot ILUC faktoru būtu neatbilstoši.

Grozījums Nr. 512
Erik Bánki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Pievieno šādu VIII pielikumu: svītrots
"VIII pielikums
A daļa. Aplēstās netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu emisijas no 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā izejvielām

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

Labība un citi 
cieti saturoši 
augi 

12

Cukuru saturoši 
augi

13

Eļļas augi 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 stādījumiem. Šādā gadījumā 
tiešo zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
vērtības (el) aprēķinam vajadzētu atbilst 
V pielikuma C daļas 7. punktam."

Or. en

Grozījums Nr. 513
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Pievieno šādu VIII pielikumu: svītrots
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"VIII pielikums
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 

12

Cukuru saturoši 
augi

13

Eļļas augi 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 stādījumiem. Šādā gadījumā 
tiešo zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
vērtības (el) aprēķinam vajadzētu atbilst 
V pielikuma C daļas 7. punktam."

Or. en

Grozījums Nr. 514
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría
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Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts
Direktīva 2009/28/EK
VIII pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Pievieno šādu VIII pielikumu: svītrots
"VIII pielikums
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

12

Cukuru saturoši 
augi

13

Eļļas augi 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 stādījumiem. Šādā gadījumā 
tiešo zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
vērtības (el) aprēķinam vajadzētu atbilst 
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V pielikuma C daļas 7. punktam."

Or. es

Grozījums Nr. 515
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts
Direktīva 98/70/EK
VIII pielikums – A daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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)

Uzskata, ka biodegvielām, ko ražo, 
pārvēršot sakņu cieti, cukuru un/vai 
taukskābes no audzēšanas, ir aplēstās 
emisijas, kas rodas zemes izmantojuma 
netiešu izmaiņu ietekmē, ko Komisija 
nosaka katram kalendārajam gadam.

Labība un citi 
cieti saturoši 
augi 

12 Emisijas, kas rodas zemes izmantojuma 
netiešu izmaiņu ietekmē, aprēķina, 
izmantojot turpmāk norādīto formulu.

Cukuru saturoši 
augi

13 Zemes izmantojuma netiešu izmaiņu 
ietekmē notiekošo oglekļa koncentrācijas 
izmaiņu radīto gada bruto emisiju (Egross 
iluc global) aprēķina, izmantojot šādu 
formulu:

Eļļas augi 55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)

kur:
LUCglobal = kopējās izmaiņas zemes 
izmantojumā gadu pirms biodegvielas 
ražošanas (atsauces gads) (izteiktas kā 
platības vienības (ha));
∑ dLUCglobal = uzkrātās kopējās tiešās 
izmaiņas zemes izmantojumā biodegvielas 
ražošanai iepriekšējā gadā (izteiktas kā 
platības vienības (ha));
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CSRW = pasaulē jaunu kultivētu platību 
iepriekšējā oglekļa koncentrācija (izteikta 
kā oglekļa masa (tonnas), iekļaujot 
augsni un veģetāciju) iepriekšējā gadā;
CSAW = pasaulē jaunu kultivētu platību 
faktiskā oglekļa koncentrācija (izteikta kā 
oglekļa masa (tonnas), iekļaujot augsni 
un veģetāciju) iepriekšējā gadā. Ja 
oglekļa koncentrācija uzkrājas laikā, 
ilgākā par vienu gadu, CSAW piešķirto 
vērtību aprēķina pēc oglekļa 
koncentrācijas vienā platības vienībā pēc 
20 gadiem vai tad, kad augi ir sasnieguši 
gatavību, atkarībā no tā, kurš nosacījums 
īstenojas agrāk.
Zemes izmantojuma netiešu izmaiņu 
ietekmē notiekošo oglekļa koncentrācijas 
izmaiņu radīto gada neto emisiju (Enet 
iluc global) aprēķina, izmantojot šādu 
formulu:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20% x Egross iluc global)
kur:
Enet iluc global = zemes izmantojuma 
netiešu izmaiņu ietekmē notiekošu oglekļa 
koncentrācijas izmaiņu radītās 
siltumnīcefekta gāzu gada emisijas 
(izteiktas kā CO2 ekvivalenta masa 
(tonnas)), samazinātas par 20 %, ar ko 
kompensē aplēšu nenoteiktību.
Zemes izmantojuma netiešu izmaiņu 
radīto emisiju uz vienu biodegvielas 
enerģijas vienību aprēķina, izmantojot 
šādu formulu:
eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1000
kur:
FSbiofuels = izejvielu īpatsvars (sakņu 
ciete, cukurs un/vai taukskābes no 
audzēšanas, kas izteikti kā masa 
(tonnas)), kas iepriekšējā gadā ir 
pārvērsts biodegvielās, dalīts ar kopējo 
sakņu kultūru no audzēšanas (izteikta kā 
masa (tonnas)), kas ražota gadu pirms 
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atsauces gada;
Enbiofuels = kopējās iepriekšējā gadā 
saražotās biodegvielas energoietilpība 
(izteikta kā energoietilpība (gigadžoulos), 
ko nosaka pēc zemākās siltumspējas).
1000 = pārvēršanas koeficients no t/GJ uz 
g/MJ

Or. en

Pamatojums

Tādas metodikas ieviešana, kas atbilst V pielikuma 7. punktā norādītajai metodikai, kura 
paredzēta tādu emisiju aplēsēm, kas rodas no netiešām izmaiņām zemes izmantojumā sakarā 
ar izejvielām, ko izmanto biodegvielas ražošanā.

Grozījums Nr. 516
Bas Eickhout

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts
Direktīva 2009/28/EK
VIII pielikums – A daļa – tabula – 4.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nepārtikas enerģētiskie 
kultūraugi

15

Or. en

Grozījums Nr. 517
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Izejvielas, kas nav ietvertas šī pielikuma 
A daļā.

a) Izejvielas, kas nav ietvertas šī pielikuma 
A daļā un šī pielikuma A daļā ietvertās 
izejvielas, attiecībā uz kurām nav 
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noteiktas atsauces gada aplēstās emisijas 
no netiešām izmaiņām zemes 
izmantojumā.

Or. en

Pamatojums

Tādas metodikas ieviešana, kas atbilst V pielikuma 7. punktā norādītajai metodikai, kura 
paredzēta tādu emisiju aplēsēm, kas rodas no netiešām izmaiņām zemes izmantojumā sakarā 
ar izejvielām, ko izmanto biodegvielas ražošanā.

Grozījums Nr. 518
Jo Leinen

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts
Direktīva 2009/28/EK
VIII pielikums – B daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Izejvielas, kas nav laistas tirgū, bet 
tiek ražotas vietējā mērogā un ir 
paredzētas autotransportam un 
visurgājējai tehnikai, ko galvenokārt 
izmanto iekšējām lauksaimniecības 
vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 519
Erik Bánki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) pievieno šādu VIIIa pielikumu:
“A. Atbilstoši procedūrām, kuras 
apstiprinātās valstu shēmās Komisija ir 
atzinusi par labām, turpmāk minētā 
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biomasa nav saistīta ar zemes 
izmantojuma netiešām izmaiņām.
1. Biomasa, kas kultivēta kā otra 
viengadīgā kultūra platībā, kura iepriekš 
nav izmantota otras viengadīgās kultūras 
audzēšanai.
2. Biomasa, ko iegūst sakarā ar 
produktivitātes pieaugumu, kas 
nepastāvētu, ja trūktu pieprasījuma no 
biodegvielas nozares, kā norādīts šī 
pielikuma B daļā.
B. Kultūraugu intensifikācijas analīze
1. Attiecībā uz katru kultivēto kultūraugu 
veidu, kam izmantoja 1 % vai vairāk 
attiecīgās dalībvalsts (vai jebkuras citas 
trešās valsts, kura vēlas iesniegt valsts 
shēmu) aramzemes, valsts shēmā 
biomasu, kas nav saistīta ar zemes 
izmantojuma netiešām izmaiņām, var 
sertificēt tādā apjomā, par kādu B.4 daļā 
noteiktā šādu kultūraugu tonnāža 
pārsniedz B.3 daļā norādīto šādu 
kultūraugu tonnāžu.
2. Attiecībā uz katru kultivēto kultūraugu 
veidu, kam 2008. gadā izmantoja 1 % vai 
vairāk attiecīgās dalībvalsts (vai jebkuras 
citas trešās valsts, kura vēlas iesniegt 
valsts shēmu) aramzemes, valsts aprēķina 
kultūrauga gada produktivitātes 
pieaugumu savā teritorijā, aprēķinot 
kopējo produktivitāti, izmantojot bāzes trīs 
gadu vidējo rādītāju un galīgo trīs gadu 
vidējo rādītāju.
a) Bāzes trīs gadu vidējais rādītājs ir 
vidējais rādītājs, kas izteikts kā attiecīgā 
kultūrauga tonnāža uz vienu hektāru 
1997., 1998. un 1999. gadā.
b) Galīgais trīs gadu vidējais rādītājs ir 
vidējais rādītājs, kas izteikts kā attiecīgā 
kultūrauga tonnāža uz vienu hektāru 
2006., 2007. un 2008. gadā.
c) Norādītais produktivitātes pieaugums ir 
produktivitātes pieaugums (izteikts 
procentos), kas rastos, ja deviņu gadu 
laikā produktivitāti palielinātu no bāzes 
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trīs gadu vidējā rādītāja līdz galīgajam trīs 
gadu vidējam rādītājam. Ja šī aprēķina 
rezultāts ir nulle vai negatīvs skaitlis, 
attiecīgā kultūrauga norādītā gada 
produktivitāte ir līdzvērtīga nullei.
3. Katra dalībvalsts (vai jebkura cita trešā 
valsts, kas vēlas iesniegt valsts shēmu) 
izstrādā tabulu katram kultivētajam 
kultūraugu veidam, kuram 2008. gadā 
izmantoja 1 % vai vairāk no attiecīgās 
valsts aramzemes un attiecībā uz kuru 
pieņem, ka tā 2007. gada produktivitāte ir 
šī kultūrauga galīgais trīs gadu vidējais 
rādītājs, pēc tam šī kultūrauga paredzamo 
produktivitāti aprēķina katram gadam no 
2008. līdz 2020. gadam, katru gadu 
palielinot produktivitāti par kultūraugam 
norādīto gada produktivitāti. Izmantojot 
šo aprēķināto produktivitāti attiecīgajam 
gadam, dalībvalsts (vai cita valsts, kura 
vēlas iesniegt valsts shēmu) pareizina 
aprēķināto produktivitāti ar faktisko tās 
aramzemes platību akros, ko tajā gadā 
izmanto attiecīgā kultūrauga kultivēšanai.
4. Kultūrauga faktiskā katra gada 
produktivitāte ir dalībvalsts (vai citas 
valsts, kura vēlas iesniegt valsts shēmu) 
galīgais konkrētā kultūrauga vidējās 
produktivitātes aprēķins uz vienu hektāru 
tās teritorijā. Izmantojot šo faktisko 
produktivitāti attiecīgajā gadā, valsts 
pareizina šo faktisko produktivitāti ar 
faktisko tās aramzemes platību akros, ko 
attiecīgajā gadā izmanto konkrētā 
kultūrauga kultivēšanai.”

Or. en

Pamatojums

Skatīt 4. apsvēruma un 4.a apsvēruma (jauns) pamatojumus.

Grozījums Nr. 520
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
VIIIa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) pievieno šādu pielikumu:
VIIIa pielikums
Par moderno biodegvielu uzskata 
turpmāk minētos biodegvielas veidus.
Bioloģisks materiāls, saistībā ar kuru 
attiecīgu alternatīvu izmantojums tiek 
saistīts ar būtiskām metāna vai slāpekļa 
oksīda emisijām, neražojot izmantojamu 
enerģiju.

Or. sv

Grozījums Nr. 521
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Pievieno šādu IX pielikumu: svītrots
"IX pielikums
A daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo 
daļu 3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri
a) Aļģes
b) Jauktu sadzīves atkritumu biomasas 
frakcija, bet tas neattiecas uz dalītiem 
sadzīves atkritumiem, attiecībā uz kuriem 
jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra 
Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem 
un par dažu direktīvu atcelšanu 11. panta 
2. punkta a) apakšpunktā paredzētie 
pārstrādes mērķi.
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c) Rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija.
d) Salmi.
e) Kūtsmēsli un notekūdeņu dūņas.
f) Palmu eļļas ražošanas šķidrās atliekas 
(POME) un tukši palmu augļu ķekari.
g) Taleļļas darva.
h) Jēlglicerīns.
i) Cukurniedru rauši.
j) Vīnogu čagas un vīna nogulsnes.
k) Riekstu čaumalas.
l) Sēnalas.
m) Kukurūzas vālītes.
n) Miza, zari, lapas, zāģskaidas un 
ēveļskaidas.
B daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo 
daļu 3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar divi
a) Lietota cepamā eļļa.
b) Dzīvnieku tauki, ko klasificē I un 
II kategorijā saskaņā ar EK/1774/2002, ar 
ko nosaka veselības aizsardzības 
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav 
paredzēti cilvēku uzturam.
c) Nepārtikas celulozes materiāls.
d) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

Or. de

Pamatojums

IX pielikums (jauns) ir atkārtoti definēts atsevišķā grozījumā.

Grozījums Nr. 522
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Pievieno šādu IX pielikumu: svītrots
"IX pielikums
A daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo 
daļu 3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri
a) Aļģes
b) Jauktu sadzīves atkritumu biomasas 
frakcija, bet tas neattiecas uz dalītiem 
sadzīves atkritumiem, attiecībā uz kuriem 
jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra Direktīvas 
2008/98/EK par atkritumiem un par dažu 
direktīvu atcelšanu 11. panta 2. punkta a) 
apakšpunktā paredzētie pārstrādes mērķi.
c) Rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija.
d) Salmi.
e) Kūtsmēsli un notekūdeņu dūņas.
f) Palmu eļļas ražošanas šķidrās atliekas 
(POME) un tukši palmu augļu ķekari.
g) Taleļļas darva.
h) Jēlglicerīns.
i) Cukurniedru rauši.
j) Vīnogu čagas un vīna nogulsnes.
k) Riekstu čaumalas.
l) Sēnalas.
m) Kukurūzas vālītes
n) Miza, zari, lapas, zāģskaidas un 
ēveļskaidas.
B daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo 
daļu 3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar divi
a) Lietota cepamā eļļa.
b) Dzīvnieku tauki, ko klasificē I un 
II kategorijā saskaņā ar EK/1774/2002, ar 
ko nosaka veselības aizsardzības 
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noteikumus attiecībā uz dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav 
paredzēti cilvēku uzturam. 
c) Nepārtikas celulozes materiāls.
d) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

Or. it

Grozījums Nr. 523
Erik Bánki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Pievieno šādu IX pielikumu: svītrots
"IX pielikums
A daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo 
daļu 3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri
a) Aļģes.
b) Jauktu sadzīves atkritumu biomasas 
frakcija, bet tas neattiecas uz dalītiem 
sadzīves atkritumiem, attiecībā uz kuriem 
jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra Direktīvas 
2008/98/EK par atkritumiem un par dažu 
direktīvu atcelšanu 11. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā paredzētie pārstrādes 
mērķi.
c) Rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija.
d) Salmi.
e) Kūtsmēsli un notekūdeņu dūņas.
f) Palmu eļļas ražošanas šķidrās atliekas 
(POME) un tukši palmu augļu ķekari.
g) Taleļļas darva.
h) Jēlglicerīns.
i) Cukurniedru rauši.
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j) Vīnogu čagas un vīna nogulsnes.
k) Riekstu čaumalas.
l) Sēnalas.
m) Kukurūzas vālītes.
n) Miza, zari, lapas, zāģskaidas un 
ēveļskaidas.
B daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo 
daļu 3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar divi
a) Lietota cepamā eļļa.
b) Dzīvnieku tauki, ko klasificē I un 
II kategorijā saskaņā ar EK/1774/2002, ar 
ko nosaka veselības aizsardzības 
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav 
paredzēti cilvēku uzturam.
c) Nepārtikas celulozes materiāls.
d) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 19. apsvēruma un 7.a panta 6. punkta pamatojumus.

Grozījums Nr. 524
Sophie Auconie

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Pievieno šādu IX pielikumu: svītrots
"IX pielikums
A daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo 
daļu 3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri
a) Aļģes.
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b) Jauktu sadzīves atkritumu biomasas 
frakcija, bet tas neattiecas uz dalītiem 
sadzīves atkritumiem, attiecībā uz kuriem 
jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra Direktīvas 
2008/98/EK par atkritumiem un par dažu 
direktīvu atcelšanu 11. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā paredzētie pārstrādes
mērķi.
c) Rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija.
d) Salmi.
e) Kūtsmēsli un notekūdeņu dūņas.
f) Palmu eļļas ražošanas šķidrās atliekas 
(POME) un tukši palmu augļu ķekari.
g) Taleļļas darva.
h) Jēlglicerīns.
i) Cukurniedru rauši.
j) Vīnogu čagas un vīna nogulsnes.
k) Riekstu čaumalas.
l) Sēnalas.
m) Kukurūzas vālītes.
n) Miza, zari, lapas, zāģskaidas un 
ēveļskaidas.
B daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo 
daļu 3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar divi
a) Lietota cepamā eļļa.
b) Dzīvnieku tauki, ko klasificē I un 
II kategorijā saskaņā ar EK/1774/2002, ar 
ko nosaka veselības aizsardzības 
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav 
paredzēti cilvēku uzturam.
c) Nepārtikas celulozes materiāls.
d) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

Or. fr
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Grozījums Nr. 525
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Pievieno šādu IX pielikumu: svītrots
"IX pielikums
A daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo 
daļu 3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri
a) Aļģes.
b) Jauktu sadzīves atkritumu biomasas 
frakcija, bet tas neattiecas uz dalītiem 
sadzīves atkritumiem, attiecībā uz kuriem 
jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra Direktīvas 
2008/98/EK par atkritumiem un par dažu 
direktīvu atcelšanu 11. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā paredzētie pārstrādes 
mērķi.
c) Rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija.
d) Salmi.
e) Kūtsmēsli un notekūdeņu dūņas.
f) Palmu eļļas ražošanas šķidrās atliekas 
(POME) un tukši palmu augļu ķekari.
g) Taleļļas darva.
h) Jēlglicerīns.
i) Cukurniedru rauši.
j) Vīnogu čagas un vīna nogulsnes.
k) Riekstu čaumalas.
l) Sēnalas.
m) Kukurūzas vālītes.
n) Miza, zari, lapas, zāģskaidas un 
ēveļskaidas.
B daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo 
daļu 3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
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energoietilpību, reizinātu ar divi
a) Lietota cepamā eļļa.
b) Dzīvnieku tauki, ko klasificē I un 
II kategorijā saskaņā ar EK/1774/2002, ar 
ko nosaka veselības aizsardzības 
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav 
paredzēti cilvēku uzturam.
c) Nepārtikas celulozes materiāls.
d) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

Or. sv

Grozījums Nr. 526
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Pievieno šādu IX pielikumu: svītrots
"IX pielikums
A daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo 
daļu 3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri
a) Aļģes
b) Jauktu sadzīves atkritumu biomasas 
frakcija, bet tas neattiecas uz dalītiem 
sadzīves atkritumiem, attiecībā uz kuriem 
jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra Direktīvas 
2008/98/EK par atkritumiem un par dažu 
direktīvu atcelšanu 11. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā paredzētie pārstrādes 
mērķi.
c) Rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija.
(d) Salmi.
e) Kūtsmēsli un notekūdeņu dūņas.
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f) Palmu eļļas ražošanas šķidrās atliekas 
(POME) un tukši palmu augļu ķekari.
g) Taleļļas darva.
h) Jēlglicerīns.
i) Cukurniedru rauši.
j) Vīnogu čagas un vīna nogulsnes.
k) Riekstu čaumalas.
l) Sēnalas.
m) Kukurūzas vālītes.
n) Miza, zari, lapas, zāģskaidas un 
ēveļskaidas.
B daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo 
daļu 3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar divi
a) Lietota cepamā eļļa.
b) Dzīvnieku tauki, ko klasificē I un 
II kategorijā saskaņā ar EK/1774/2002, ar 
ko nosaka veselības aizsardzības 
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav 
paredzēti cilvēku uzturam. 
c) Nepārtikas celulozes materiāls.
d) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

Or. en

Pamatojums

Aizstāj ar pielikumu par moderniem atjaunojamo energoresursu avotiem transportam.

Grozījums Nr. 527
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IX pielikums IX pielikums

A daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo 
daļu 3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri

A daļa. Izejvielas, kuras sniedz 
ieguldījumu Direktīvas 2009/28/EK 
3. panta 4. punkta d) apakšpunkta 
i) punktā norādītā 2 % mērķa izpildē:

a) Aļģes a) Aļģes
b) Jauktu sadzīves atkritumu biomasas 
frakcija, bet tas neattiecas uz dalītiem 
sadzīves atkritumiem, attiecībā uz kuriem 
jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra 
Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un 
par dažu direktīvu atcelšanu 11. panta 
2. punkta a) apakšpunktā paredzētie 
pārstrādes mērķi.

b) Biomasa no sadzīves atkritumiem, 
attiecībā uz kuriem jāievēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 
19. novembra Direktīvas 2008/98/EK par 
atkritumiem un par dažu direktīvu 
atcelšanu 11. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā paredzētie pārstrādes 
mērķi.

c) Rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija.

c) Rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija.

d) Salmi. d) Salmi.
e) Kūtsmēsli un notekūdeņu dūņas. e) Kūtsmēsli un notekūdeņu dūņas.

f) Palmu eļļas ražošanas šķidrās atliekas 
(POME) un tukši palmu augļu ķekari.
g) Taleļļas darva. g) Taleļļas darva.
h) Jēlglicerīns. h) Jēlglicerīns.

i) Cukurniedru rauši. i) Cukurniedru rauši.
j) Vīnogu čagas un vīna nogulsnes. j) Vīnogu čagas un vīna nogulsnes.

k) Riekstu čaumalas. k) Riekstu čaumalas.
l) Sēnalas. l) Sēnalas.

m) Kukurūzas vālītes. m) Kukurūzas vālītes.
n) Miza, zari, lapas, zāģskaidas un 
ēveļskaidas.

n) Miza, zari, lapas, zāģskaidas un 
ēveļskaidas.

B daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo 
daļu 3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar divi

na) Palmu eļļas ražošanas šķidrās atliekas
(POME) un tukši palmu augļu ķekari.

a) Lietota cepamā eļļa. nb) Lietota cepamā eļļa.
b) Dzīvnieku tauki, ko klasificē I un 
II kategorijā saskaņā ar EK/1774/2002, ar 

nc) Dzīvnieku tauki, ko klasificē I un 
II kategorijā saskaņā ar Regulu (EK)
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ko nosaka veselības aizsardzības 
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav 
paredzēti cilvēku uzturam.

Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības 
aizsardzības noteikumus attiecībā uz 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, 
kuri nav paredzēti cilvēku uzturam.

c) Nepārtikas celulozes materiāls. nd) Nepārtikas celulozes materiāls.

d) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

ne) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

Or. de

Pamatojums

No statistikas viedokļa, vairākkārtējs ieskaitījums ir sarežģīts, jo uzrāda „virtuālās” 
biodegvielas un tādējādi apšauba 2020. gada ES klimata aizsardzības mērķus. ES Komisijas 
priekšlikums maldina sabiedrību par moderno biodegvielu reālo daļu, kas veido tikai vienu 
ceturtdaļu no šķietamā apjoma. Tādējādi vairākkārtēja uzskaitījuma rezultātā var pieaugt 
fosilo kurināmo izmantojums ES transporta nozarē.

Grozījums Nr. 528
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IX pielikums IX pielikums

A daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo 
daļu 3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri

A daļa. Izejvielas, kuras sniedz 
ieguldījumu 3. panta d) punkta
i) apakšpunktā norādītā 2 % mērķa 
izpildē

a) Aļģes a) Aļģes (autotrofas)
b) Jauktu sadzīves atkritumu biomasas 
frakcija, bet tas neattiecas uz dalītiem 
sadzīves atkritumiem, attiecībā uz kuriem 
jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra 
Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un 
par dažu direktīvu atcelšanu 11. panta 
2. punkta a) apakšpunktā paredzētie 
pārstrādes mērķi.

b) Savāktu sadzīves atkritumu biomasas 
frakcija, attiecībā uz kuriem jāievēro 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra 
Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un 
par dažu direktīvu atcelšanu 11. panta 
2. punkta a) apakšpunktā paredzētie 
pārstrādes mērķi.

c) Rūpniecības atkritumu biomasas c) Rūpniecības atkritumu biomasas 
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frakcija. frakcija.

d) Salmi. d) Salmi.
e) Kūtsmēsli un notekūdeņu dūņas. e) Kūtsmēsli un notekūdeņu dūņas.

f) Palmu eļļas ražošanas šķidrās atliekas
(POME) un tukši palmu augļu ķekari.

f) Palmu eļļas ražošanas brīvās taukskābes
(POME) un tukši palmu augļu ķekari.

g) Taleļļas darva. g) Taleļļas darva.
h) Jēlglicerīns. h) Jēlglicerīns.

i) Cukurniedru rauši. i) Cukurniedru rauši.
j) Vīnogu čagas un vīna nogulsnes. j) Vīnogu čagas un vīna nogulsnes.

k) Riekstu čaumalas. k) Riekstu čaumalas.
l) Sēnalas. l) Sēnalas.

m) Kukurūzas vālītes. m) Kukurūzas vālītes.
n) Miza, zari, lapas, zāģskaidas un 
ēveļskaidas.

n) Miza, zari, lapas, zāģskaidas un 
ēveļskaidas.

B daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo 
daļu 3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar divi
a) Lietota cepamā eļļa. na) Lietota cepamā eļļa.
b) Dzīvnieku tauki, ko klasificē I un 
II kategorijā saskaņā ar EK/1774/2002, ar 
ko nosaka veselības aizsardzības 
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav 
paredzēti cilvēku uzturam.

nb) Dzīvnieku tauki, ko klasificē I un 
II kategorijā saskaņā ar Regulu (EK)
Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības 
aizsardzības noteikumus attiecībā uz 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, 
kuri nav paredzēti cilvēku uzturam.

c) Nepārtikas celulozes materiāls. nc) Nepārtikas celulozes materiāls.

d) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

nd) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

Or. de

Pamatojums

Daudzkārtējs uzskaitījums ir statistiski apšaubāms, jo tas jo uzrāda „virtuālās” biodegvielas 
un rada ilūziju par sasniegtiem vides politikas mērķiem.

Grozījums Nr. 529
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – -1. daļa (jauna)



AM\937598LV.doc 53/94 PE513.035v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ņem vērā to, ka IX pielikumā 
noteikto koeficientu vērtība nav piemērota 
visiem produktiem un ka jāveic papildu 
pārskatīšana, lai novērstu juridisko 
nenoteiktību.

Or. fr

Grozījums Nr. 530
Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

A daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo daļu 
3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri

A daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo daļu 
3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri

a) Aļģes. a) Aļģes.
b) Jauktu sadzīves atkritumu biomasas 
frakcija, bet tas neattiecas uz dalītiem 
sadzīves atkritumiem, attiecībā uz kuriem 
jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra Direktīvas 
2008/98/EK par atkritumiem un par dažu 
direktīvu atcelšanu 11. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā paredzētie pārstrādes 
mērķi.

b) Jauktu sadzīves atkritumu biomasas 
frakcija, bet tas neattiecas uz dalītiem 
sadzīves atkritumiem, attiecībā uz kuriem 
jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra 
Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un 
par dažu direktīvu atcelšanu 11. panta 
2. punkta a) apakšpunktā paredzētie 
pārstrādes mērķi.

c) Rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija.

c) Rūpniecības atkritumu un atlieku 
biomasas frakcija, izņemot atkritumus, 
attiecībā uz kuriem jāievēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 
19. novembra Direktīvas 2008/98/EK par 
atkritumiem un par dažu direktīvu 
atcelšanu 11. panta 1. punktā paredzētā 
atsevišķā savākšana.

d) Salmi. d) Lauksaimniecības un ar 
lauksaimniecību saistītu nozaru 
atkritumu un atlieku biomasas frakcija, 
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piemēram, cukurniedru rauši, čaumalas, 
sēnalas, vīnogu čagas, vīna nogulsnes un 
kukurūzas vālītes.

e) Kūtsmēsli un notekūdeņu dūņas. e) Mežsaimniecības un ar mežsaimniecību 
saistītu nozaru atkritumu un atlieku 
biomasas frakcija, piemēram, mizas, 
lapas, skujas, zari, lapotnes, zāģskaidas, 
ēveļskaidas, melnais atsārms, brūnais 
atsārms, lignīns un taleļļa.

f) Palmu eļļas ražošanas šķidrās atliekas 
(POME) un tukši palmu augļu ķekari.
g) Taleļļas darva.
h) Jēlglicerīns.
i) Cukurniedru rauši.
j) Vīnogu čagas un vīna nogulsnes.
k) Riekstu čaumalas.
l) Sēnalas.
m) Kukurūzas vālītes.
n) Miza, zari, lapas, zāģskaidas un 
ēveļskaidas.

Or. en

Pamatojums

Jebkāds skaidrs detalizēts saraksts būs nepilnīgs, jo tajā nebūs iekļautas izejvielas, ko varētu 
izmantot otrās paaudzes biodegvielām, proti, atliekas no procesiem, par kuriem mēs šodien 
vēl neko nezinām. Tāpēc, lai veicinātu jaunu modernu biodegvielu ienākšanu, definīcijai ir 
jābūt vispārīgākai, iekļaujot plašāku izejvielu klāstu. Attiecībā uz mežsaimniecību šajā 
direktīvā nav jānošķir dažādās koka frakcijas, jo tas būtu jāatstāj tirgus ziņā.

Grozījums Nr. 531
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

A daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo daļu 
3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 

A daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo daļu 
3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
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energoietilpību, reizinātu ar četri energoietilpību, reizinātu ar četri

a) Aļģes. a) Aļģes.
b) Jauktu sadzīves atkritumu biomasas 
frakcija, bet tas neattiecas uz dalītiem 
sadzīves atkritumiem, attiecībā uz kuriem 
jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra Direktīvas 
2008/98/EK par atkritumiem un par dažu 
direktīvu atcelšanu 11. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā paredzētie pārstrādes 
mērķi.

b) Jauktu sadzīves atkritumu biomasas 
frakcija, bet tas neattiecas uz dalītiem 
sadzīves atkritumiem, attiecībā uz kuriem 
jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra Direktīvas 
2008/98/EK par atkritumiem un par dažu 
direktīvu atcelšanu 11. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā paredzētie pārstrādes 
mērķi.

c) Rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija.

c) Rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija.

d) Salmi.
e) Kūtsmēsli un notekūdeņu dūņas. e) Kūtsmēsli un notekūdeņu dūņas.

f) Palmu eļļas ražošanas šķidrās atliekas 
(POME) un tukši palmu augļu ķekari.
g) Taleļļas darva. g) Taleļļas darva.
h) Jēlglicerīns. h) Jēlglicerīns.

i) Cukurniedru rauši.
j) Vīnogu čagas un vīna nogulsnes. j) Vīnogu čagas un vīna nogulsnes.

k) Riekstu čaumalas.

l) Sēnalas. l) Lignocelulozes materiāli, kas ietver 
salmus, cukurniedru raušus, riekstu 
čaumalas, sēnalas un kukurūzas vālītes.

m) Kukurūzas vālītes.
n) Miza, zari, lapas, zāģskaidas un 
ēveļskaidas.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu plašāku moderno biodegvielu izplatību tirgū, vienā un tajā pašā punktā 
jāiekļauj lignocelulozes materiāli un jāpievieno cukuru saturoši augi, iekļaujot arī tādus 
cukuru saturošus augus, kurus nelieto pārtikā, jo tie veido substrātu, ko izmanto 
fermentācijas procesā biotehnoloģijas nozarē un kas ir ļoti nozīmīgs attiecībā uz inovāciju 
moderno biodegvielu ražošanā (šis ir iemesls, kāpēc ir izslēgts etanols).
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Grozījums Nr. 532
Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

A daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo 
daļu 3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri

A daļa. Moderno biodegvielu saraksts. Par 
modernām biodegvielām uzskata 
biodegvielas, kas ir ražotas no šādām 
izejvielām

Or. es

Grozījums Nr. 533
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

A daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo 
daļu 3. panta 4. punkta mērķī uzskata to
energoietilpību, reizinātu ar četri

A daļa. Paplašināts moderno biodegvielu 
saraksts. Biodegvielu, kas iegūta no 
turpmāk minētajām izejvielām, uzskata 
par moderno biodegvielu:

Or. en

Pamatojums

Ieguldot modernās biodegvielās, ir nepieciešama ieguldījumu ilgtermiņa stabilitāte. Lai 
atkritumus un atliekas varētu izmantot plašākā mērogā, bieži vien ir nepieciešami turpmāki 
ieguldījumi. Lai novērstu mākslīgus tirgus šķēršļus dalībvalstu starpā, šīs direktīvas 
IX pielikumā ir jāmin biodegvielas atkritumi un atlieku salmu materiāls. Tas veicinātu 
modernajām biodegvielām nepieciešamo ieguldījumu stabilitāti. Par turpmāk minētajiem 
grozījumiem ieteicams balsot vienā blokā.

Grozījums Nr. 534
Julie Girling
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Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

A daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo 
daļu 3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri

A daļa. Izejvielas, kas palīdz sasniegt
3. panta 4. punkta mērķi

Or. en

Pamatojums

Reizināšana nav efektīvs instruments šajā direktīvā izvirzīto mērķu sasniegšanai, tāpēc šis 
princips no šīs direktīvas ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 535
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

A daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo 
daļu 3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri

A daļa. Izejvielas, kas palīdz sasniegt
3. panta 4. punkta mērķi

Or. en

Grozījums Nr. 536
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

A daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo daļu 
3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri

A daļa. Atkritumi un atliekas, par kuru 
ieskaitāmo daļu 3. panta 4. punkta mērķī 
uzskata to energoietilpību, reizinātu ar četri

Or. en

Grozījums Nr. 537
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Aļģes. a) Aļģes (autotrofiskas).

Or. en

Grozījums Nr. 538
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Baktērijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 539
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
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Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Baktērijas.

Or. en

Pamatojums

Ir jāveicina tādu moderno biodegvielu ražošana, kam nav zemes izmantojuma netiešu izmaiņu 
radītā ietekme un kas neiejaucas pārtikas ķēdē.

Grozījums Nr. 540
Eija-Riitta Korhola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Jauktu sadzīves atkritumu biomasas 
frakcija, bet tas neattiecas uz dalītiem 
sadzīves atkritumiem, attiecībā uz kuriem 
jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra Direktīvas 
2008/98/EK par atkritumiem un par dažu 
direktīvu atcelšanu 11. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā paredzētie pārstrādes 
mērķi.

b) Jauktu sadzīves atkritumu biomasas 
frakcija, bet tas neattiecas uz dalītiem 
sadzīves atkritumiem, attiecībā uz kuriem 
jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra Direktīvas 
2008/98/EK par atkritumiem un par dažu 
direktīvu atcelšanu 11. panta 1. punktā
paredzētā atsevišķā savākšana.

Or. en

Pamatojums

Jauktu sadzīves atkritumu biomasas frakcijas iekļaušana ― pat izslēdzot atsevišķi savāktas 
sadzīves atkritumu plūsmas ― pašvaldībām, atkarībā no apstākļiem, varētu dot stimulu 
pārtraukt atsevišķu atkritumu savākšanu un pārvērst kopīgi savāktos atkritumus enerģijā, 
tādējādi atkāpjoties no 2015. gada mērķa par metālu, plastmasas, papīra un stikla atsevišķu 
savākšanu un novirzoties no Atkritumu direktīvā noteiktās atkritumu hierarhijas secības.

Grozījums Nr. 541
Judith A. Merkies
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Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Jauktu sadzīves atkritumu biomasas 
frakcija, bet tas neattiecas uz dalītiem 
sadzīves atkritumiem, attiecībā uz kuriem 
jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra Direktīvas 
2008/98/EK par atkritumiem un par dažu 
direktīvu atcelšanu 11. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā paredzētie pārstrādes 
mērķi.

b) Jauktu sadzīves atkritumu biomasas 
frakcija, bet tas neattiecas uz dalītiem 
sadzīves atkritumiem, attiecībā uz kuriem 
jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra Direktīvas 
2008/98/EK par atkritumiem un par dažu 
direktīvu atcelšanu 11. panta 1. punktā
paredzētā atsevišķā savākšana.

Or. en

Grozījums Nr. 542
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Jauktu sadzīves atkritumu biomasas 
frakcija, bet tas neattiecas uz dalītiem 
sadzīves atkritumiem, attiecībā uz kuriem 
jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra Direktīvas 
2008/98/EK par atkritumiem un par dažu 
direktīvu atcelšanu 11. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā paredzētie pārstrādes 
mērķi.

b) Jauktu sadzīves atkritumu biomasas 
frakcija, tostarp nošķirti bioatkritumi, bet 
tas neattiecas uz citiem dalītiem sadzīves 
atkritumiem un makulatūru, attiecībā uz 
kuriem jāievēro Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 19. novembra 
Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un 
par dažu direktīvu atcelšanu 11. panta 
2. punkta a) apakšpunktā paredzētie 
pārstrādes mērķi.

Or. en

Pamatojums

Resursu efektīva izmantojuma ziņā makulatūras izmantošana par kurināmā izejvielu nav 
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pamatota. Darbavietas reģionos rada arī makulatūras pārstrāde un ilgtspējīgs izmantojums, 
piemēram, par izejmateriālu papīram, un tā ir iespēja, ko nedrīkst novērtēt par zemu. 
Komisijas tekstā nav skaidri pausta nostāja attiecībā uz nošķirtiem bioatkritumiem, tāpēc tas 
ir jānorāda skaidrāk, lai to var izmantot.

Grozījums Nr. 543
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Rūpniecības atkritumu biomasas
frakcija.

c) Rūpniecības atkritumu bioloģiski 
noārdāma frakcija.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekvenci ar Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamiem energoresursiem, 
kur rūpniecības atkritumu bioloģiski noārdāma frakcija ir minēta 2. panta e) punktā sniegtajā 
biomasas definīcijā.

Grozījums Nr. 544
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija.

c) Rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija, izņemot tad, ja tā ir rūpnieciski 
vai ekonomiski atkārtoti izmantojama 
citiem rūpnieciskiem mērķiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 545
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija.

c) Rūpniecības, mazumtirdzniecības un 
vairumtirdzniecības atkritumu biomasas 
frakcija, kā arī procesa atliekas, taču ne 
atkritumi, attiecībā uz kuriem jāievēro 
Direktīvas 2008/98/EK 11. panta 
1. punktā minētā atsevišķā savākšana.

Or. en

Grozījums Nr. 546
Eija-Riitta Korhola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija.

c) Rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija, izņemot atkritumus, attiecībā uz 
kuriem jāievēro Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 19. novembra 
Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem 
un par dažu direktīvu atcelšanu 11. panta 
1. punktā paredzētā atsevišķā savākšana.

Or. en

Pamatojums

Rūpniecības atkritumu biomasas frakcijas iekļaušana atkritumu radītājiem un pašvaldībām, 
atkarībā no apstākļiem, varētu dot stimulu pārtraukt atsevišķu atkritumu savākšanu un 
pārvērst kopīgi savāktos atkritumus enerģijā, tādējādi atkāpjoties no 2015. gada mērķa par 
metālu, plastmasas, papīra un stikla atsevišķu savākšanu un novirzoties no Atkritumu 
direktīvā noteiktās atkritumu hierarhijas secības.
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Grozījums Nr. 547
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija.

c) Rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija, atkritumi no mazumtirdzniecības
un vairumtirdzniecības, kā arī procesa 
atliekas.

Or. en

Pamatojums

Resursu efektivitātes nolūkos ir jāveicina daudzu rūpniecības atkritumu veidu, atkritumu no 
mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības, kā arī procesa atlieku izmantošana biodegvielas 
ražošanā.

Grozījums Nr. 548
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija.

c) Rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija, tostarp dekokti, melase, zivju 
atkritumi, atliekas no zivju miltu 
ražošanas, atkritumi no lopkautuvēm, kā 
arī gaļas pārstrādes atkritumi.

Or. en



PE513.035v01-00 64/94 AM\937598LV.doc

LV

Grozījums Nr. 549
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Salmi. d) Salmi un biomasa no zaļo zonu 
uzturēšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 550
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) Kūtsmēsli un notekūdeņu dūņas. e) Kūtsmēsli, šķidrie kūtsmēsli, virca, 
mājputnu mēsli, zivju ekskrementi un 
notekūdeņu dūņas.

Or. en

Grozījums Nr. 551
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) Palmu eļļas ražošanas šķidrās atliekas 
(POME) un tukši palmu augļu ķekari.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 552
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) Palmu eļļas ražošanas šķidrās atliekas 
(POME) un tukši palmu augļu ķekari.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 553
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) Palmu eļļas ražošanas šķidrās atliekas 
(POME) un tukši palmu augļu ķekari.

f) Palmu eļļas ražošanas šķidrās atliekas
(POME), eļļa no izlietotiem atkrāsošanas 
māliem, palmu eļļas nogulsnes un tukši 
palmu augļu ķekari.

Or. en

Grozījums Nr. 554
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – g punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) Taleļļas darva. g) Melnais atsārms un tā atvasinājumi, 
piemēram, lignīns un taleļļas darva, 
izņemot tos, kuriem atbilstoši atkritumu 
hierarhijas secībai ir vērtīgāks komerciāls 
izmantojums, piemēram, nerafinētai 
taleļļai.

Or. en

Pamatojums

Pirms atlieku un atkritumu izmantošanas enerģijas iegūšanai tie jāizmanto citiem komerciāli 
dzīvotspējīgiem mērķiem atbilstoši atkritumu hierarhijas secībai. Tāpēc minēta nerafinēta 
taleļļa.

Grozījums Nr. 555
Eija-Riitta Korhola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) Taleļļas darva. g) Papīra masas un papīra ražošanas 
atliekas, piemēram, melnais atsārms, 
nerafinētas sulfāta ziepes, nerafinēta 
taleļļa un taleļļas darva.

Or. en

Pamatojums

Papīra masas un papīra ražošanas procesos rodas daudz atlieku, kurām ir augsts 
izmantošanas potenciāls moderno biodegvielu ražošanā. Visas šīs frakcijas rodas tajā pašā 
primārajā procesā, un tāpēc tās ir ražošanas procesa atliekas tāpat kā taleļļas darva, kas ir 
iekļauta Komisijas priekšlikuma pielikuma A daļā. Visas vienas izcelsmes atliekas ir 
jāizmanto vienādi.

Grozījums Nr. 556
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki
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Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) Taleļļas darva. g) Melnais atsārms un tā atvasinājumi, 
piemēram, nerafinētas sulfāta ziepes, 
lignīns, nerafinēta taleļļa un taleļļas 
darva.

Or. en

Pamatojums

Celulozes rūpnīcu atliekas ir jāapstrādā tādā pašā veidā. Ražošanas atliekām ir liels 
potenciāls tikt izmantotām par moderno biodegvielu izejvielām.

Grozījums Nr. 557
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) Cukurniedru rauši. svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 558
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – j punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) Vīnogu čagas un vīna nogulsnes. j) Čagas un cukurniedru rauši, tostarp 
cukurniedres, cukurbietes, vīnogu rauši
un vīna nogulsnes.

Or. en

Grozījums Nr. 559
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) Sēnalas. l) Nepārtikas celulozes materiāls ―
atliekas, kas iegūtas saņemot un attīrot 
sēklas un graudus (čaumalas, sēnalas, 
pelavas, kukurūzu vālītes utt.).

Or. en

Grozījums Nr. 560
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) Kukurūzas vālītes. svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 561
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) Miza, zari, lapas, zāģskaidas un 
ēveļskaidas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 562
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) Miza, zari, lapas, zāģskaidas un 
ēveļskaidas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 563
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) Miza, zari, lapas, zāģskaidas un 
ēveļskaidas.

n) Miza, zari, lapas.

Or. en
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Grozījums Nr. 564
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) Miza, zari, lapas, zāģskaidas un 
ēveļskaidas.

n) Mežizstrādes atliekas, piemēram, miza, 
zari, lapotnes, mazizmēra kokmateriāli,
lapas, zāģskaidas un ēveļskaidas.

Or. en

Pamatojums

Mežsaimniecības darbu un cirtes dažādās atliekas būtu jāskata līdzīgi. Tas veicinās arī lauku 
un reģionu attīstību, radot jaunu tirgu mežsaimniecības darbu atlieku izmantošanai degvielas 
ražošanai.

Grozījums Nr. 565
Eija-Riitta Korhola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) Miza, zari, lapas, zāģskaidas un 
ēveļskaidas.

n) Miza, zari, koku galotnes, lapas, 
zāģskaidas un ēveļskaidas.

Or. en

Grozījums Nr. 566
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) Miza, zari, lapas, zāģskaidas un 
ēveļskaidas.

n) Miza, zari, starpcirtes, lapas, zāģskaidas 
un ēveļskaidas.

Or. en

Grozījums Nr. 567
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – na punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

na) Atliekas no bioķīmisku vielu 
ražošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 568
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – nb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

nb) Misa.

Or. en

Grozījums Nr. 569
Sari Essayah
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Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – nc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

nc) Rauga pārpalikums.

Or. en

Grozījums Nr. 570
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – nd punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

nd) Sūkalas.

Or. en

Grozījums Nr. 571
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – na punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

na) Lietota cepamā eļļa.

Or. es

Grozījums Nr. 572
Gaston Franco, Christine De Veyrac
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Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – na punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

na) Lietota cepamā eļļa.

Or. fr

Pamatojums

Pētījumi par tādu biodegvielu izstrādi, kuru pamatizejviela būtu lietota cepamā eļļa, ir 
daudzsološi, un to enerģētiskais un vides ieguldījums ir līdzvērtīgs to biodegvielu 
ieguldījumam, kas ražotas no izejvielām, kuras minētas šīs direktīvas II pielikumā. Lai 
nodrošinātu vienlīdzīgumu un proporcionalitāti, šiem produktiem jāparedz izstrādes 
stimulēšanas pasākumi, kas līdzīgi tiem, kuri paredzēti II pielikumā minētajām izejvielām.

Grozījums Nr. 573
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – na punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

na) Lietota cepamā eļļa.

Or. en

Grozījums Nr. 574
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – ne punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ne) Lietota cepamā eļļa.



PE513.035v01-00 74/94 AM\937598LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 575
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – nb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

nb) Dzīvnieku tauki, ko klasificē pirmajā 
un otrajā kategorijā saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka 
veselības aizsardzības noteikumus 
attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktiem, kuri nav paredzēti 
cilvēku uzturam1.
__________________
1 OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.

Or. es

Grozījums Nr. 576
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – nb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

nb) Dzīvnieku tauki, ko klasificē I un 
II kategorijā saskaņā ar Regula (EK) 
Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības 
aizsardzības noteikumus attiecībā uz 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, 
kuri nav paredzēti cilvēku uzturam1.
__________________
1 OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.
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Or. en

Grozījums Nr. 577
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – nf punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

nf) Dzīvnieku tauki, ko klasificē I un 
II kategorijā saskaņā ar Regula (EK) 
Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības 
aizsardzības noteikumus attiecībā uz 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, 
kuri nav paredzēti cilvēku uzturam1.
__________________
1 OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 578
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – nc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

nc) Nepārtikas celulozes materiāls.

Or. es

Grozījums Nr. 579
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
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II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – nc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

nc) Nepārtikas celulozes materiāls.

Or. en

Grozījums Nr. 580
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – ng punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ng) Nepārtikas celulozes materiāls.

Or. en

Grozījums Nr. 581
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – nd punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

nd) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

Or. es

Grozījums Nr. 582
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki
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Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – nb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

nb) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

Or. en

Pamatojums

Lignoceluloze jāskata tāpat kā citas no kokmateriāliem iegūtas izejvielas, jo tā nerada ILUC 
ietekmi.

Grozījums Nr. 583
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – nd punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

nd) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

Or. en

Grozījums Nr. 584
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – nh punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

nh) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus, finierklučus un papīrmalku.
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Or. en

Grozījums Nr. 585
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – ne punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ne) Triglicerīdi, brīvās taukskābes un 
tauku destilāti un nespecificētas eļļas no 
tauku pārstrādes, biodīzeļa ražošanas, 
augu eļļas pārstrādes, pārtikas ražošanas 
un dzīvnieku tauku kausēšanas 
uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 586
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – nf punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

nf) Dzīvnieku tauki, kas nav paredzēti 
cilvēku uzturam.

Or. en

Grozījums Nr. 587
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – ng punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ng) Tehniskām vajadzībām paredzētā 
kukurūzas eļļa.

Or. en

Grozījums Nr. 588
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz lauksaimniecības atliekām 
aprēķinos ņem vērā tikai tos apjomus, kas 
pārsniedz augsnes erozijas un bioloģiskās 
daudzveidības zuduma novēršanai 
nepieciešamos apjomus. Attiecībā uz 
mežizstrādes atliekām aprēķinos ņem vērā 
tikai tos apjomus, kas pārsniedz 
bioloģiskās daudzveidības zuduma 
novēršanai nepieciešamos apjomus.

Or. en

Pamatojums

Vienu problēmu nevajadzētu risināt, radot jaunu problēmu.

Grozījums Nr. 589
Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo svītrots
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daļu 3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar divi

Or. es

Grozījums Nr. 590
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo 
daļu 3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar divi

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja pastāv tikai viena līmeņa vairākkārtēja uzskaite, B daļa nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 591
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo 
daļu 3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar divi

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 592
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
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Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo 
daļu 3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar divi

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 593
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo 
daļu 3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar divi

B daļa. Izejvielas, kas palīdz sasniegt
3. panta 4. punkta mērķi:

Or. en

Pamatojums

Reizināšana nav efektīvs instruments šajā direktīvā minēto mērķu sasniegšanai, tāpēc šis 
princips no šīs direktīvas ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 594
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – B daļa – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo daļu 
3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar divi

B daļa. Atkritumi un atliekas, par kuru 
ieskaitāmo daļu 3. panta 4. punkta mērķī 
uzskata to energoietilpību, reizinātu ar divi

Or. en

Grozījums Nr. 595
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Lietota cepamā eļļa. svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja pastāv tikai viena līmeņa vairākkārtēja uzskaite, B daļa nav nepieciešama. Tāpēc šo 
apakšpunktu var iekļaut A daļā.

Grozījums Nr. 596
Gaston Franco, Christine De Veyrac

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Lietota cepamā eļļa. svītrots

Or. fr

Pamatojums

Pētījumi par tādu biodegvielu izstrādi, kuru pamatizejviela būtu lietota cepamā eļļa, ir 
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daudzsološi, un to enerģētiskais un vides ieguldījums ir līdzvērtīgs to biodegvielu 
ieguldījumam, kas ražotas no izejvielām, kuras minētas šīs direktīvas II pielikumā. Lai 
nodrošinātu vienlīdzīgumu un proporcionalitāti, šiem produktiem jāparedz izstrādes 
stimulēšanas pasākumi, kas līdzīgi tiem, kuri paredzēti II pielikumā minētajām izejvielām.

Grozījums Nr. 597
Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Lietota cepamā eļļa. svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 598
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Lietota cepamā eļļa. svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 599
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – B daļa – aa punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Miza, zari, lapas, zāģskaidas un 
ēveļskaidas. Pēc ilgtspējīguma kritēriju 
pieņemšanas ES līmenī par šo atlieku 
ieskaitāmo daļu 3. panta 4. punkta mērķī 
uzskata to energoietilpību, reizinātu ar 
divi.

Or. en

Grozījums Nr. 600
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Dzīvnieku tauki, ko klasificē I un 
II kategorijā saskaņā ar EK/1774/2002, ar 
ko nosaka veselības aizsardzības 
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav 
paredzēti cilvēku uzturam.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja pastāv tikai viena līmeņa vairākkārtēja uzskaite, B daļa nav nepieciešama. Tāpēc šo 
apakšpunktu var iekļaut A daļā.

Grozījums Nr. 601
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – B daļa – b punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Dzīvnieku tauki, ko klasificē I un 
II kategorijā saskaņā ar EK/1774/2002, ar 
ko nosaka veselības aizsardzības 
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav 
paredzēti cilvēku uzturam.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 602
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Dzīvnieku tauki, ko klasificē I un 
II kategorijā saskaņā ar EK/1774/2002, ar 
ko nosaka veselības aizsardzības 
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav 
paredzēti cilvēku uzturam.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 603
Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Nepārtikas celulozes materiāls. svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 604
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Nepārtikas celulozes materiāls. svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja pastāv tikai viena līmeņa vairākkārtēja uzskaite, B daļa nav nepieciešama. Tāpēc šo 
apakšpunktu var iekļaut A daļā.

Grozījums Nr. 605
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Nepārtikas celulozes materiāls. svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 606
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – B daļa – c punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Nepārtikas celulozes materiāls. svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 607
Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Nepārtikas celulozes materiāls. svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 608
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Nepārtikas celulozes materiāls. svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 609
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – B daļa – c punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Nepārtikas celulozes materiāls. c) Nepārtikas celulozes materiāls, izņemot 
atkritumus, attiecībā uz kuriem jāievēro 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra 
Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem 
un par dažu direktīvu atcelšanu 11. panta 
1. punktā paredzētā atsevišķā savākšana.

Or. en

Pamatojums

Nepārtikas celulozes materiāla iekļaušana atkritumu radītājiem un pašvaldībām, atkarībā no 
apstākļiem, varētu dot stimulu pārtraukt atsevišķu atkritumu savākšanu un pārvērst kopīgi 
savāktos atkritumus enerģijā, tādējādi atkāpjoties no 2015. gada mērķa par metālu, 
plastmasas, papīra un stikla atsevišķu savākšanu un novirzoties no Atkritumu direktīvā 
noteiktās atkritumu hierarhijas secības.

Grozījums Nr. 610
Esther de Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Nepārtikas celulozes materiāls. c) Nepārtikas celulozes materiāls, 
piemēram, visa biomasa, ko iegūst no 
nepārtikas enerģētiskās kultūras, ko 
audzē zemē, lai ražotu bioloģisko 
enerģiju, piemēram, miskante, citi 
enerģētiskie augi, sorgo un rūpniecisko 
kaņepju nepārtikas sugas.

Or. en

Grozījums Nr. 611
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – B daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Nepārtikas celulozes materiāls. c) Nepārtikas celulozes un hemicelulozes 
materiāls.

Or. en

Grozījums Nr. 612
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja pastāv tikai viena līmeņa vairākkārtēja uzskaite, B daļa nav nepieciešama. Tāpēc šo 
apakšpunktu var iekļaut A daļā.

Grozījums Nr. 613
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

svītrots
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Or. fr

Grozījums Nr. 614
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 615
Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 616
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 617
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

d) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus, ko rūpnieciski 
un ekonomiski var atkārtoti izmantot 
citiem rūpnieciskiem mērķiem, kā arī citi 
lignocelulozes pārpalikumi, ko var 
izmantot citiem rūpnieciskiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 618
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – B daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Tādas degradētas augsnes, pamestas 
lauksaimniecības zemes un neproduktīvas 
lauksaimniecības zemes biomasas 
frakcija, kas nav izmantojama pārtikas 
augu audzēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 619
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – B daļa – db punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) Biomasa no sadzīves atkritumiem, 
tostarp no pārtikas ar beigušos derīguma 
termiņu, atkritumiem no pārtikas 
veikaliem, virtuves atkritumiem, restorānu 
atkritumiem, atkritumiem no ēdnīcām.

Or. en

Grozījums Nr. 620
Bas Eickhout, Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
IXa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) Pievieno šādu IXa pielikumu:
“IXa pielikums
Modernie atjaunojamo energoresursu 
avoti transportam
Drošības pasākumi ilgtspējīguma jomā
Dalībvalstis rūpējas par to, lai saistībā ar 
jebkādu atkritumu vai atlieku 
izmantošanu tiek īstenoti drošības 
pasākumi, ar kuriem tiktu garantēts, ka 
šie atkritumi vai atliekas tiek izmantotas 
kā transporta degviela, ievērojot 
Direktīvā 2008/98/EK noteikto atkritumu 
hierarhijas secību, proti, atkritumu 
rašanās novēršanu, sagatavošanu 
atkārtotai izmantošanai un pārstrādei, 
pirms tie tiek nodoti enerģijas 
reģenerācijai, un ka tiek nodrošināta 
pakāpjveida izmantošana.
Saistībā ar biotisku resursu izmantošanu 
dalībvalstis ievieš drošības pasākumus, lai 
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aizsargātu bioloģisko daudzveidību un 
nepieļautu ekosistēmas pakalpojumu 
mazināšanos un zudumu, kā arī novērstu 
šo resursu novirzīšanu no pašreizējiem 
izmantošanas veidiem, ja šāda novirzīšana 
varētu tieši vai netieši negatīvi ietekmēt 
bioloģisko daudzveidību, augsnes sastāvu 
vai vispārējo oglekļa līdzsvaru.
Atkarībā no dalībvalstu pieņemtajiem 
drošības pasākumiem ilgtspējīguma jomā 
3. panta 4. punktā minētās transportam 
paredzētās modernās enerģijas ražošanai 
var izmantot šādas izejvielas:
A daļa:
– Aļģes.
– Nebioloģiskas cilmes atjaunojamais 
šķidrais vai gāzveida kurināmais.
B daļa:
– Jauktu sadzīves atkritumu biomasas 
frakcija, izņemot dalītus sadzīves 
atkritumus, attiecībā uz kuriem jāievēro 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra 
Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem 
un par dažu direktīvu atcelšanu 11. panta 
2. punkta a) apakšpunktā paredzētie 
pārstrādes mērķi.
– Rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija.
– Salmi.
– Kūtsmēsli un notekūdeņu dūņas.
– Taleļļas darva.
– Jēlglicerīns.
– Vīnogu čagas un vīna nogulsnes.
– Riekstu čaumalas.
– Sēnalas.
– Kukurūzas vālītes.
– Miza, zari, lapas, zāģskaidas un 
ēveļskaidas.
– Nepārtikas celulozes materiāls.
– Lignocelulozes materiāls, izņemot 
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zāģbaļķus un finierklučus.”

Or. en

Pamatojums

Jāuzskata, ka attiecībā uz 3 % moderno transporta energoresursu mērķi direktīvas 
IX pielikuma A daļā minētās aļģes un nebioloģiskas cilmes atjaunojamais šķidrais un 
gāzveida kurināmais, kā arī elektrisko transportlīdzekļu un CCU atjaunojamā elektroenerģija 
(piem., izmantojot gāzes no rūpnieciskiem atkritumiem, lai sekmētu mikrobu fermentāciju 
nolūkā ražot šķidro vai gāzveida kurināmo) atbilst četrkārtīgai to energoietilpībai. Attiecībā 
uz lietotu cepamo eļļu un dzīvnieku taukiem stimuli, kas pārsniegtu Degvielas kvalitātes 
direktīvas un RED vispārējo mērķi, nav nepieciešami.


