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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Parlaments ir atzinis, ka ir svarīgi veicināt atjaunojamās enerģijas izmantošanu, 
cīnoties pret klimata pārmaiņām un mazinot ES atkarību no ārējiem energoresursiem Tieši ar 
šādu nolūku ir izstrādāta Atjaunojamo energoresursu direktīva (Direktīva 2009/28/EK) un 
Degvielas kvalitātes direktīva (Direktīva 98/70/EK), nosakot mērķus attiecībā uz 
atjaunojamās enerģijas izmantošanu, kas radījuši papildu pieprasījumu pēc biodegvielām. 
Tomēr abu šo direktīvu galveno mērķi nelabvēlīgi var ietekmēt netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu (indirect land use change — ILUC) faktori, jo tie var dzēst siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājumu, ko nodrošina dažu biodegvielu izmantošana salīdzinājumā ar fosilo 
kurināmo, kuru tās aizstāj.
Šajā atzinumā, no vienas puses, ir atzīts, ka ir svarīgi piemērot ILUC koeficientus, lai 
patiešām samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, un, šādi rīkojoties, veicināt modernu, ar 
ILUC faktoru ietekmi nesaistītu biodegvielu patēriņu; no otras puses, atzinums ir sagatavots, 
lai aizsargātu ieguldījumu tradicionālajās biodegvielās, ko Savienības rūpniecības nozare ir 
nodrošinājusi, pateicoties ES piedāvātajiem stimuliem.
Atzinumā ir izvērtēti obligātie mērķi, ko attiecībā uz tradicionālajām un modernajām 
biodegvielām Komisija ierosinājusi sasniegt līdz 2020. gada 31. decembrim. 
Īstenojot mērķi — panākt, lai no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas īpatsvars 
2020. gadā katrā dalībvalstī būtu 10 % no kopējā transporta nozares energopatēriņa —, 
tradicionālo biodegvielu daļu šajā īpatsvarā ir ierosināts palielināt no 5 % līdz 6,5 %, atlikušos 
3,5 % atvēlot modernajām biodegvielām un atjaunojamai elektroenerģijai. Šie skaitļi ir 
aprēķināti, ņemot vērā, no vienas puses, ražošanas jaudu, ko tradicionālo biodegvielu ziņā 
Savienībā ir plānots sasniegt līdz 2020. gadam, un līdz ar to arī nepieciešamību aizsargāt 
nozarē ieguldīto, jo īpaši ņemot vērā augsto bezdarba līmeni un pašlaik joprojām aktuālo 
ekonomikas krīzi, un, no otras puses, ņemot vērā to, ka modernās biodegvielas Savienības 
rūpniecības nozare pašlaik spēj saražot vien ļoti ierobežotā apjomā un tādēļ nav reāli 
iespējams sasniegt Komisijas ierosināto mērķi, t. i., 5 %. 
Priekšlikumā ir noteikts, cik liela daļa no kopējā tradicionālo biodegvielu patēriņa ir
jānodrošina etanolam, tā atzīstot, ka tas vidi ietekmē mazāk kā biodīzeļdegvielas. 

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienību (LES) un jo īpaši tā 21. pantu 
un ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
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Savienības darbību un jo īpaši tā 
208. pantu saistībā ar 
Direktīvas 2009/28/EK 17. pantu un 
Direktīvas 98/70/EK 7.b pantu,

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(6) Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, transporta nozarē, visticamāk, būs 
vajadzīga šķidra atjaunojamā degviela.
Modernas degvielas, piemēram, no 
atkritumiem un aļģēm ražotās, nodrošina 
lielus siltumnīcefekta gāzu ietaupījumus ar 
mazu netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
risku, un tās nav tieši konkurenti pārtikas 
un barības tirgum cīņā par lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi. Tāpēc jāveicina plašāka 
šādu modernu biodegvielu ražošana; 
patlaban tās nav komerciāli pieejamas 
lielos daudzumos, daļēji tāpēc, ka konkurē 
par publiskā sektora subsīdijām ar 
tradicionālajām biodegvielu tehnoloģijām, 
kuru pamatā ir pārtikas kultūraugi. Būtu 
jānodrošina turpmāka stimulēšana, ieviešot 
atsevišķu mērķi, lai salīdzinājumā ar 
tradicionālajām biodegvielām palielinātu
moderno biodegvielu svērumu transporta 
nozarē līdz vismaz 2,5 %, kā paredzēts 
Direktīvā 2009/28/EK. Tikai biodegvielas 
ar lieliem kopējiem siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumiem būtu jāatbalsta atjaunojamās 
enerģijas politikas sistēmā pēc 2020. gada.

Pamatojums

Īstenojot vispārējo mērķi — panākt, lai no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas 
īpatsvars būtu 10 % no kopējā transporta nozares energopatēriņa —, ar Savienības 
rūpniecības nozares ražošanas jaudu var reāli nodrošināt to, ka moderno biodegvielu daļa 
attiecīgajā īpatsvarā ir 2,5 %. Patiesībā Savienības rūpniecības nozarē modernās 
biodegvielas netiks tirgotas līdz 2019. gadam.
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Turklāt ir jāaizsargā Savienības rūpniecības nozares ieguldījumi tradicionālajās 
biodegvielās. Savienības rūpniecības nozare pašlaik spēj saražot vairāk par noteiktajiem 5 %, 
un būtu jāņem vērā arī importa apjoms. 

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu biorūpniecības nozaru 
ilgtermiņa konkurētspēju, atbilstoši 
2012. gada paziņojumam „Inovācijas 
ilgtspējīgai izaugsmei: Eiropas 
bioekonomika” un „Ceļvedim par resursu 
efektīvu izmantošanu Eiropā”, ar kuru tiek 
sekmētas integrētas un dažādotas 
biorafinēšanas rūpnīcas Eiropā, plašāki 
stimuli saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK 
būtu jānosaka tā, lai priekšroka tiktu dota 
to biomasas izejvielu izmantošanai, kam 
nav augstas ekonomiskās vērtības citiem 
izmantojumiem — ne biodegvielai.

(7) Lai nodrošinātu biorūpniecības nozaru 
ilgtermiņa konkurētspēju, atbilstoši 
2012. gada paziņojumam “Inovācijas 
ilgtspējīgai izaugsmei: Eiropas 
bioekonomika” un „Ceļvedim par resursu 
efektīvu izmantošanu Eiropā”, ar kuriem
tiek sekmētas integrētas un dažādotas 
biorafinēšanas rūpnīcas Eiropā, plašāki 
stimuli saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK 
būtu jānosaka tā, lai priekšroka tiktu dota 
to biomasas izejvielu izmantošanai, kam 
nav augstas ekonomiskās vērtības citiem 
izmantojumiem kā vien biodegvielai un 
bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ņemot vērā to, ka, ražojot un 
importējot Eiropas Savienībā biodegvielu, 
būtu jāizvairās no atmežošanas un 
pārtikas trūkuma radīšanas ražotājvalstīs.
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Komisijai jāveic attiecīgi pasākumi, 
lai biodegvielas eksportētājiem, kas 
atrodas trešās valstīs un eksportē uz 
Savienību, nodrošinātu godīgu 
konkurenci atbilstoši Savienības tiesību 
aktiem par tirdzniecības aizsardzības 
instrumentiem.

Pamatojums

Biodegvielu tirgū ir negodīga prakse, ko īsteno trešās valstis (piemēram, ES 2013. gada 
18. februārī ieviesa antidempinga maksājumus par bioetanola importu no ASV, un 
2012. gada 29. augustā Komisija uzsāka antidempinga izmeklēšanu par biodīzeļa importu no 
Argentīnas un Indonēzijas). Tādēļ ir jāuzsver, ka nepieciešams nodrošināt godīgu konkurenci 
biodegvielu tirgū.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai sagatavotos pārejai uz modernām 
biodegvielām un samazinātu kopējo
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekmi laikposmā līdz 2020. gadam, 
jāierobežo tādu biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo daudzums, ko iegūst no 
pārtikas kultūraugiem, kā noteikts 
Direktīvas 2009/28/EK VIII pielikuma 
A daļā un Direktīvas 98/70/EK 
V pielikuma A daļā, un ko var ieskaitīt 
Direktīvā 2009/28/EK paredzēto mērķu 
sasniegšanā. Neierobežojot šādu 
biodegvielu vispārējo izmantojumu, no 
labības un citiem cieti saturošiem augiem
augiem, cukuru saturošiem augiem un eļļas 
augiem ražotu biodegvielu un bioloģiskā 

(9) Lai sagatavotos pārejai uz modernām 
un ilgtspējīgām biodegvielām un 
samazinātu kopējo netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu ietekmi laikposmā 
līdz 2020. gadam, jāierobežo tādu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo 
daudzums, ko iegūst no pārtikas 
kultūraugiem, kā noteikts Direktīvas 
2009/28/EK VIII pielikuma A daļā un 
Direktīvas 98/70/EK V pielikuma A daļā, 
un ko var ieskaitīt šajās direktīvās 
paredzēto mērķu sasniegšanā. No labības 
un citiem cieti saturošiem augiem, cukuru 
saturošiem augiem un eļļas augiem ražotu 
biodegvielu un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
daļu, ko var iekļaut mērķos vai par ko 
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šķidrā kurināmā daļu, ko var ieskaitīt 
Direktīvas 2009/28/EK mērķī, vajadzētu 
ierobežot tā, lai tā nepārsniegtu šādu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo 
patēriņa daļu 2011. gadā.

saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK var 
saņemt publisku finansējumu, vajadzētu 
ierobežot tā, lai tā nepārsniegtu šādu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo 
patēriņa daļu 2011. gadā. No trešām 
valstīm importētu biodegvielu un 
bioloģisko šķidro kurināmo ieskaita šajā 
mērķī. Šajā nolūkā un lai izvairītos no 
nevienlīdzīgas nostājas attiecībā uz 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo, ko iegūst no izejvielām ar 
līdzīgu ietekmi, ir atbilstīgi piemērot tādu 
pašu nostāju attiecībā uz modernu 
biodegvielu.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Tā kā etanols lielā mērā palīdz 
sasniegt mērķi — samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas tieši 
autotransporta nozarē, būtu jānosaka, ka 
etanola daļa nav mazāka par 30 % no 
kopējā tradicionālo biodegvielu patēriņa 
transporta nozarē.

Pamatojums

Mūsdienu pētījumi apstiprina, ka etanols ievērojami veicina autotransporta dekarbonizāciju. 
Līdz ar to, lai novērstu, ka kopējo tradicionālo biodegvielu daļu galvenokārt aizņem 
biodīzelis, ir nepieciešams noteikt īpašu apakškvotu etanolam.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Direktīvas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā noteiktais 5 %
ierobežojums neietekmē dalībvalstu 

(10) Direktīvas 3. panta 4. punkta d) 
apakšpunktā noteiktais 6,5 % ierobežojums
ļauj dalībvalstīm sasniegt kopējo 10 % 
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iespējas organizēt savu individuālu plānu, 
kā tiek panākta atbilstība šai noteiktajai 
tradicionālo biodegvielu daļai kopējā 
10 % mērķī. Tādējādi to biodegvielu
piekļuve tirgum, kuras ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija uzsākta līdz 2013. gada 
beigām, joprojām būs pilnībā atvērta.
Tāpēc šī grozošā direktīva neietekmē 
minēto iekārtu operatoru tiesisko paļāvību.

mērķi, neietekmējot pilntiesīgu to 
biodegvielu piekļuvi tirgum, kuras ražo 
iekārtās, kuru ekspluatācija uzsākta līdz 
2013. gada beigām. Tāpēc šī grozošā 
direktīva neietekmē minēto iekārtu 
operatoru tiesisko paļāvību.

Pamatojums

6,5 % ierobežojums tradicionālajām biodegvielām neietekmē biodegvielu, ko ražo iekārtās, 
kuru ekspluatācija uzsākta līdz 2013. gada beigām, piekļuvi tirgum. 

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
11.c apsvērumsc (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11c) Nedrīkst pieļaut to, ka, izmantojot 
zemi biodegvielas ražošanā nepieciešamo 
kultūraugu audzēšanai, tiek pārvietotas 
vietējās un pirmiedzīvotāju kopienas. 
Tādēļ ir jāievieš īpaši zemes aizsardzības 
pasākumi.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisijai būtu jāpārskata metodika, 
pēc kuras aprēķina zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas faktorus, kas iekļauti 
Direktīvu 98/70/EK un 2009/28/EK 
attiecīgi VIII un V pielikumā, veicot 
pielāgojumus tehniskas un zinātnes 
sasniegumiem. Tāpēc gadījumos, kad tas ir 
pamatots ar jaunākajiem zinātniskajiem

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

pierādījumiem, kuri balstīti uz 
visuzticamāko zinātnisko modeli,
Komisijai būtu jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei tiesību akta 
priekšlikums, ja tā apsver iespēju pārskatīt 
ierosinātos kultūraugu grupu netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu faktorus un ieviest 
faktorus sīkākam sadalījumam vai paredzēt 
papildu vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas.

Pamatojums

Izšķiroša nozīme ir tam, lai, aprēķinot ILUC vērtības, būtu izmantots ticamākais zinātniskais 
modelis.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
7.b pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) direktīvas 7.b pantā iekļauj šādu 
5.a punktu:
„5.a Biodegvielas, ko ņem vērā saistībā ar 
1. punktu, netiek ražotas no izejvielām, 
kas iegūtas no lauksaimniecības 
atlikumiem, ja vien netiek iesniegti 
pierādījumi, ka tas neizraisa 
lauksaimniecības zemes un ekosistēmas 
funkcionēšanas degradāciju. 
Lauksaimniecības atlikumu daudzumu, 
kam jāpaliek zemē ekoloģisku iemeslu dēļ, 
nosaka, ņemot vērā vietējās bioloģiski 
ģeogrāfiskās īpatnības, tostarp — bet ne 
tikai — augsnes organisko saturu, 
augsnes auglību, ūdens noturēšanas spēju 
un oglekļa piesaisti. Šo punktu nepiemēro 
izejvielām, kas iegūtas no 
lauksaimniecības atlikumiem, kuri radīti, 
ārpus lauka pārstrādājot augus pārtikas 
produktos vai citos produktos.”
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Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek pievienota vēl viena daļa.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
7.b pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) direktīvas 7.b pantā iekļauj šādu 
5.b punktu:
„5.b Biodegvielas, ko ņem vērā 1. punktā 
minētajos nolūkos, netiek ražotas no 
izejvielām, kas iegūtas no zemes, saistībā 
ar kuru tiek apstrīdētas vai pārkāptas 
trešo personu, jo īpaši vietējo kopienu, 
īpašumtiesības un tiesības uz zemes 
izmantošanu. Pirms tiek sākta izejvielu 
ražošana vai novākšana, tiek saņemta 
trešo personu brīva, iepriekšēja un 
apzināta piekrišana. Brīvas, iepriekšējas 
un apzinātas piekrišanas sniegšanā tiek 
iesaistītas attiecīgās trešās personas vai šo 
personu apstiprināti pārstāvji.”

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns) – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
7.c pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Direktīvas 7.c pantu groza šādi:
aa) panta 3. punkta 1. daļu aizstāj ar 
šādu:
„1. Dalībvalstis veic pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka uzņēmēji iesniedz 
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ticamu informāciju, un [..] attiecīgajai 
dalībvalstij dara pieejamus datus, kas 
izmantoti attiecīgās informācijas 
apkopošanai. Dalībvalstis pieprasa 
uzņēmējiem nodrošināt atbilstīgus 
standartus to iesniegtās informācijas 
neatkarīgai revīzijai un pierādīt, ka tā 
tika veikta. Revīzijas procesā pārbauda, 
vai uzņēmēju izmantotās sistēmas ir 
precīzas, ticamas un aizsargātas pret 
krāpšanu. Revīzijās novērtē paraugu 
ņemšanas biežumu un metodi, kā arī 
informācijas pamatīgumu.”

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns) – ab apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
7.c pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) panta 3. punkta trešo daļu aizstāj ar 
šādu:
„Komisija saskaņā ar 11. panta 
3. punktā minēto konsultāciju 
procedūru sagatavo sarakstu ar šā 
punkta divās pirmajās daļās minēto 
atbilstīgo un būtisko informāciju. Tā 
cenšas nodrošināt šajā punktā noteikto 
būtisko pienākumu ievērošanu, vienlaikus 
mēģinot samazināt uzņēmējiem, jo īpaši 
mazajiem uzņēmējiem, radīto pārmērīgo 
administratīvo slogu.”

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns) – ac apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
7.c pants – 3. punkts – 5. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) panta 3. punkta piekto daļu aizstāj ar 
šādu:
„Dalībvalstis iesniedz Komisijai apkopotu 
šā punkta pirmajā daļā minēto 
informāciju, tai skaitā neatkarīgu 
revidentu izstrādātus ziņojumus.
Komisija šo informāciju publicē 
Direktīvas 2009/28/EK 24. pantā minētajā
pārskatāmības platformā [..].”

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns) – ad apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
7.c pants – 4. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ad) panta 4. punkta 1. daļu aizstāj ar 
šādu: 
„1. ES cenšas noslēgt divpusējus vai 
daudzpusējus nolīgumus ar trešām 
valstīm, kuros ietvertas obligātas 
saistības attiecībā uz noteikumiem par 
ilgtspējības kritērijiem, kas ir atbilstīgi 
šajā direktīvā noteiktajiem kritērijiem.
Šādos nolīgumos būtu arī jāizklāsta 
noteikumi, kas paredzēti, lai nodrošinātu, 
ka trešo valstu muitas procedūras nerada 
krāpšanos saistībā ar biodegvielu un 
bioloģisko šķidro kurināmo importu un 
eksportu, kā arī noteikumi par 
tirdzniecības veicināšanu. ES arī cenšas 
noslēgt ar trešām valstīm nolīgumus, 
kuros ietvertas saistības par SDO 
konvenciju un daudzpusējo vides 
nolīgumu ratificēšanu un īstenošanu, kā 
norādīts 7.b panta 7. punktā. Ja ES ir 
noslēgusi nolīgumus, kuros ietvertas 
obligātas saistības par noteikumiem, kas
attiecas uz jautājumiem saistībā ar 
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17.b panta 2. līdz 5. punktā noteiktajiem 
ilgtspējības kritērijiem, Komisija var 
lemt, ka šie nolīgumi pierāda, ka 
biodegvielas un bioloģiskie šķidrie 
kurināmie, ko ražo no izejvielām, kuras 
audzētas minētajās valstīs, atbilst 
attiecīgajiem ilgtspējības kritērijiem. Pēc 
šo nolīgumu noslēgšanas pienācīgi 
apsver pasākumus, kas tiek veikti, lai 
saglabātu teritorijas, kuras kritiskās 
situācijās nodrošina galvenos dabiskos 
ciklus (piemēram, ūdensšķirtņu 
aizsardzību un erozijas kontroli), 
pasākumus augsnes, ūdens un gaisa 
aizsardzībā, pasākumus attiecībā uz 
netiešām zemes izmantojuma izmaiņām, 
noplicinātas augsnes atjaunošanu, kā arī 
pasākumus, lai novērstu pārmērīgu 
ūdens patēriņu apgabalos ar trūcīgiem 
ūdens resursiem, un 7.b panta 7. punkta 
otrajā daļā minētos jautājumus.”

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns) – ae apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
7.c pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ae) direktīvas 7.c pantam pievieno šādu 
9.a punktu:
„9.a Trīs gadu laikā pēc [šīs direktīvas 
spēkā stāšanās] Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā 
ir izskatīta to brīvprātīgo shēmu darbība, 
attiecībā uz kurām ir pieņemts 4. punktā 
minēts lēmums, un konstatēta 
paraugprakse. Ziņojums ir sagatavots, 
pamatojoties uz labāko pieejamo 
informāciju, tai skaitā informāciju, kas 
iegūta apspriedēs ar ieinteresētajām 
personām, un uz shēmu īstenošanā gūto 
praktisko pieredzi. Ziņojumā ņem vērā 
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attiecīgo starptautiski atzīto standartu un 
vadlīniju, tai skaitā Starptautiskās 
standartizācijas organizācijas un 
Starptautiskās Sociālās un vides 
akreditācijas un marķējuma alianses 
(ISEAL) izstrādāto standartu un 
vadlīniju, attīstību. Ziņojumā saistībā ar 
katru shēmu cita starpā tiek analizēti šādi 
aspekti:
− revīziju neatkarība, kārtība un biežums;
− neatbilstības konstatēšanas un 
novēršanas metožu pieejamība un 
pieredze to piemērošanā;
− pārredzamība, jo īpaši attiecībā uz 
shēmas pieejamību, tulkojumu pieejamību 
to valstu vai reģionu oficiālajās valodās, 
kuras ir izejvielu izcelsmes valstis vai 
reģioni, sertificētu dalībnieku un attiecīgo 
sertifikātu saraksta pieejamību un 
revīzijas ziņojumu pieejamību;
− ieinteresēto personu iesaistīšana, jo 
īpaši attiecībā uz apspriešanos ar 
pirmiedzīvotāju un vietējām kopienām 
shēmas izstrādāšanas un pārskatīšanas, 
kā arī revīziju laikā;
− vispārējā shēmas stabilitāte, jo īpaši 
ņemot vērā noteikumus par revidentu un 
attiecīgu shēmas struktūru akreditāciju, 
kvalifikāciju un neatkarību;
− shēmas atbilstība tirgus situācijai.
Komisija attiecīgos gadījumos, ņemot vērā 
ziņojumu, iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei priekšlikumu grozīt 7.c panta 
5. punktā minētos kritērijus.”

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 1. punktā pievieno šādu otro 
daļu:

svītrots

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

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – -i punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-i) panta 4. punkta pirmo daļu aizstāj 
šādu: 
4. Katra dalībvalsts nodrošina, ka no 
atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotas enerģijas īpatsvars visā 
transportā 2020. gadā ir vismaz 10 % no 
enerģijas galapatēriņa transportā 
attiecīgajā dalībvalstī un ka etanola daļa 
nav mazāka par 30 % no kopējā 
tradicionālo biodegvielu patēriņa, jo 
etanols lielā mērā palīdz sasniegt 
mērķi — samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas tieši autotransporta nozarē.

Pamatojums

Mūsdienu pētījumi apstiprina, ka etanols ievērojami veicina autotransporta dekarbonizāciju. 
Līdz ar to, lai novērstu, ka kopējo tradicionālo biodegvielu daļu galvenokārt aizņem 
biodīzelis, ir nepieciešams noteikt īpašu apakškvotu etanolam.
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Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) direktīvas 3. panta 4. punktā iekļauj 
šādu otro daļu:
Katra dalībvalsts nodrošina, ka no 
atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotas elektroenerģijas īpatsvars, kas 
tiek izmantots visos transporta veidos, līdz 
2020. gadam sasniedz vismaz 2 % no 
enerģijas galapatēriņa attiecīgās 
dalībvalsts transporta nozarē.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) aprēķinot biodegvielas skaitītājā, 

i) no tādas biodegvielas iegūtas enerģijas 
daļa, ko ražo no IX pielikumā 
uzskaitītajām izejvielām, ir vismaz 2,5 % 
no enerģijas galapatēriņa transportā 
2020. gadā un 
ii) no tādas biodegvielas iegūtas enerģijas 
daļa, ko ražo no pārtikas kultūraugiem, 
veido vismaz 6,5 % no enerģijas 
galapatēriņa.”
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Pamatojums

Īstenojot vispārējo mērķi — panākt, lai no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas 
īpatsvars būtu 10 % no kopējā transporta nozares energopatēriņa —, ar Savienības 
rūpniecības nozares ražošanas jaudu var reāli nodrošināt to, ka moderno biodegvielu daļa 
attiecīgajā īpatsvarā ir 2,5 %. Patiesībā Savienības rūpniecības nozarē modernās 
biodegvielas netiks tirgotas līdz 2019. gadam.

Turklāt ir jāaizsargā Savienības rūpniecības nozares ieguldījumi tradicionālajās 
biodegvielās. Savienības rūpniecības nozare pašlaik spēj saražot vairāk par noteiktajiem 5 %, 
un būtu jāņem vērā arī importa apjoms.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) atjaunojamām šķidrām un gāzveida 
degvielām, kuru izcelsme nav bioloģiska, 
uzskata to energoietilpību, reizinātu ar 
četri.

svītrots

Pamatojums

Kā noteikts Atjaunojamo energoresursu direktīvas 1. pantā, tā „izveido vienotu sistēmu no 
atjaunojamajiem energoresursiem saražotas enerģijas izmantošanas veicināšanai”. Tādēļ 
nav nekāda iemesla iekļaut šīs direktīvas piemērošanas jomā degvielu, kas ražota no 
neatjaunojamiem energoresursiem.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) direktīvas 17. panta 1. punkta 
ievaddaļu groza šādi:
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„1. Neatkarīgi no tā, vai izejvielas ir 
audzētas Kopienas teritorijā vai ārpus 
tās, no biodegvielām un bioloģiskajiem 
šķidrajiem kurināmajiem iegūto 
enerģiju ņem vērā a), b) un 
c) apakšpunktā minētajos nolūkos tikai 
tādā gadījumā, ja tie atbilst 2. līdz 
7. punktā noteiktajiem kritērijiem:”

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek iekļauts 7. punkts par ilgtspējības kritērijiem kā priekšnoteikumu, kas 
jāņem vērā a), b) un c) apakšpunktā minētajos nolūkos.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
17. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-ab) panta 1. punkta otro daļu svītro;

Pamatojums

Modernajām biodegvielām ir noteikti tādi paši stimuli kā tradicionālajām biodegvielām, 
tāpēc, lai garantētu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, arī modernajām biodegvielām 
attiecīgā gadījumā ir jāpiemēro tieši tādas pašas prasības. 

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) direktīvas 17. pantā iekļauj šādu 
5.a punktu:
„Biodegvielas, ko ņem vērā saistībā ar 
1. punktu, netiek ražotas no izejvielām, 
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kas iegūtas no lauksaimniecības 
atlikumiem, ja vien netiek iesniegti 
pierādījumi, ka tas neizraisa 
lauksaimniecības zemes un ekosistēmas 
funkcionēšanas degradāciju. 
Lauksaimniecības atlikumu daudzumu, 
kam jāpaliek zemē ekoloģisku iemeslu dēļ, 
nosaka, ņemot vērā vietējās bioloģiski 
ģeogrāfiskās īpatnības, tostarp — bet ne 
tikai — augsnes organisko saturu, 
augsnes auglību, ūdens noturēšanas spēju 
un oglekļa piesaisti. Šo punktu nepiemēro 
izejvielām, kas iegūtas no 
lauksaimniecības atlikumiem, kuri radīti, 
ārpus lauka pārstrādājot augus pārtikas 
produktos vai citos produktos.”

(Šis grozījums attiecas arī uz Direktīvas 98/70/EK 7.b panta 5. punktu.)

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) direktīvas 17. pantā iekļauj šādu 
5.b punktu:
„Biodegvielas, ko ņem vērā 1. punktā 
minētajos nolūkos, netiek ražotas no 
izejvielām, kas iegūtas no zemes, saistībā 
ar kuru tiek apstrīdētas vai pārkāptas 
trešo personu, jo īpaši vietējo kopienu, 
īpašumtiesības un tiesības uz zemes 
izmantošanu. Pirms tiek sākta izejvielu 
ražošana vai novākšana, tiek saņemta 
trešo personu brīva, iepriekšēja un 
apzināta piekrišana. Brīvas, iepriekšējas 
un apzinātas piekrišanas sniegšanā tiek 
iesaistītas attiecīgās trešās personas vai šo 
personu apstiprināti pārstāvji.”

(Šis grozījums attiecas arī uz Direktīvas 98/70/EK 7.b panta 5. punktu.)



PE508.023v02-00 20/28 AD\940475LV.doc

LV

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
18. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a direktīvas 18. pantā iekļauj šādu 
2.a punktu:
Eurostat vāc un publicē detalizētu ar 
tirdzniecību saistītu informāciju par 
biodegvielu, kas saražota no pārtikas 
kultūraugiem, piemēram, tādu, kuras 
pamatā ir labība, citi cieti saturoši 
kultūraugi, cukuru saturoši kultūraugi 
vai eļļas kultūraugi. Pieejamo informāciju 
dalīta pa tirdzniecības datiem atsevišķi 
etanolam un biodīzeļdegvielai, jo pašlaik 
tiek publiskoti apkopoti dati, iekļaujot 
biodegvielas sadaļā datus gan par etanola, 
gan par biodīzeļdegvielas importu un 
eksportu. Attiecībā uz importa un 
eksporta datiem nosaka importētās un ES 
dalībvalstīs patērētās biodegvielas veidu 
un apmēru. Datos iekļauj arī izcelsmes 
valsti vai valsti, kura eksportē šos 
produktus uz ES. Datus par biodegvielas 
izejvielu vai daļēji apstrādātu produktu 
importu un eksportu uzlabo, Eurostat 
vācot un publicējot informāciju par 
izejvielu, tostarp par iekšējā tirgū tirgotu 
vai daļēji tirgotu izejvielu, importu vai 
eksportu, veidu un izcelsmes valsti.”

Pamatojums

Jaunā punkta pievienošana ļaus uzlabot datu vākšanu un biodegvielas un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā ilgtspējības kritērijus.
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Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5.b līdz 5.e punkts
Direktīva 2009/28/EK
18. pants – 3. punkts un 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b direktīvas 18. panta 3. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu:
„3. Dalībvalstis valsts līmenī izveido 
ziņošanas mehānismus, lai nodrošinātu, 
ka uzņēmēji iesniedz ticamu 
informāciju, un [..] attiecīgajai 
dalībvalstij dara pieejamus datus, kas 
izmantoti attiecīgās informācijas 
apkopošanai. Dalībvalstis pieprasa 
uzņēmējiem nodrošināt atbilstīgus 
standartus to iesniegtās informācijas 
neatkarīgai revīzijai un pierādīt, ka tā 
tika veikta. Revīzijas procesā pārbauda, 
vai uzņēmēju izmantotās sistēmas ir 
precīzas, ticamas un aizsargātas pret 
krāpšanu. Revīzijās novērtē paraugu 
ņemšanas biežumu un metodi, kā arī 
informācijas pamatīgumu.”
5.c direktīvas 18. panta 3. punkta trešo 
daļu aizstāj ar šādu:
„Komisija saskaņā ar 25. panta 
3. punktā minēto konsultāciju 
procedūru sagatavo sarakstu ar šā 
punkta divās pirmajās daļās minēto 
atbilstīgo un būtisko informāciju. Tā 
cenšas nodrošināt šajā punktā noteikto 
būtisko pienākumu ievērošanu, vienlaikus 
mēģinot samazināt uzņēmējiem, jo īpaši 
mazajiem uzņēmējiem, radīto pārmērīgo 
administratīvo slogu.”
5.d direktīvas 18. panta 3. punkta piekto 
daļu aizstāj ar šādu:
„Dalībvalstis iesniedz Komisijai apkopotu 
šā punkta pirmajā daļā minēto 
informāciju, tostarp neatkarīgu revidentu 
izstrādātus ziņojumus. Komisija šo 
informāciju publicē 
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Direktīvas 2009/28/EK 24. pantā 
minētajā pārskatāmības platformā [..].”
5.e direktīvas 18. pantā iekļauj šādu 
3.a punktu:
„3a. Komisija nodrošina, lai saistības un 
pasākumi nolūkā pārbaudīt ilgtspējas 
kritēriju ievērošanu attiecībā uz 
biodegvielām un bioloģisko šķidro 
kurināmo, jo īpaši attiecībā uz 
importētajām biodegvielām un bioloģisko 
šķidro kurināmo, tiktu īstenoti pareizi, 
veicot valsts līmenī izveidoto ziņošanas un 
revīzijas mehānismu vispārēju 
uzraudzību. Komisija veic attiecīgus 
pasākumus, kas nodrošinātu, ka, ievērojot 
Savienības tirdzniecības aizsardzības 
instrumentu noteikumus, godīgi konkurē 
tie trešo valstu uzņēmēji, kas uz Savienību 
eksportē biodegvielas.”

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5.f punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
18. pants – 4. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.f direktīvas 18. panta 4. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu:
„4. ES cenšas noslēgt divpusējus vai 
daudzpusējus nolīgumus ar trešām 
valstīm, kuros ietvertas obligātas 
saistības attiecībā uz noteikumiem par 
ilgtspējības kritērijiem, kas ir atbilstīgi 
šajā direktīvā noteiktajiem kritērijiem.
Šādos nolīgumos būtu arī jāizklāsta 
noteikumi, kas paredzēti, lai nodrošinātu, 
ka trešo valstu muitas procedūras nerada 
krāpšanos saistībā ar biodegvielu un 
bioloģisko šķidro kurināmo importu un 
eksportu, kā arī noteikumi par 
tirdzniecības veicināšanu. ES arī būtu 
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jācenšas noslēgt ar trešām valstīm 
nolīgumus, kuros ietvertas saistības par 
SDO konvenciju un daudzpusējo vides 
nolīgumu ratificēšanu un īstenošanu, kā 
norādīts 17. panta 7. punktā. Ja ES ir 
noslēgusi nolīgumus, kuros ietvertas 
obligātas saistības par noteikumiem, kas
attiecas uz jautājumiem saistībā ar 
17. panta 2. līdz 7. punktā noteiktajiem 
ilgtspējības kritērijiem, Komisija var 
izlemt, ka šie nolīgumi pierāda, ka 
biodegvielas un bioloģiskie šķidrie 
kurināmie, ko ražo no izejvielām, kuras 
audzētas minētajās valstīs, atbilst 
attiecīgajiem ilgtspējības kritērijiem. 
Slēdzot šos nolīgumus, pienācīgi apsver 
pasākumus, lai saglabātu teritorijas, 
kuras kritiskās situācijās nodrošina 
galvenos dabiskos ciklus (piemēram, 
ūdensšķirtņu aizsardzību un erozijas 
kontroli), pasākumus augsnes, ūdens un 
gaisa aizsardzībā, pasākumus attiecībā 
uz netiešām zemes izmantošanas 
izmaiņām, noplicinātas augsnes 
atjaunošanu, kā arī pasākumus, lai 
novērstu pārmērīgu ūdens patēriņu 
apgabalos ar trūcīgiem ūdens resursiem, 
un attiecībā uz 17. panta 7. punkta 
otrajā daļā minētajām prasībām.”

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
18. pants – 4. punkts – trešā daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a direktīvas 18. panta 4. punktā iekļauj 
šādu trešo daļu: 
„Komisija un dalībvalstis nodrošina to, ka 
tiek savstarpēji atzītas pārbaudes shēmas, 
ar kurām tiek garantēta ilgtspējības 
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kritēriju ievērošana attiecībā uz 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo gadījumos, kad šīs shēmas ir 
izveidotas saskaņā ar šo direktīvu.”

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6.b punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
18. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b direktīvas 18. pantā iekļauj šādu 
9.a punktu:
„9.a Trīs gadu laikā pēc [šīs direktīvas 
spēkā stāšanās] Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā 
ir izskatīta to brīvprātīgo shēmu darbība, 
attiecībā uz kurām ir pieņemts 4. punktā 
minēts lēmums, un konstatēta 
paraugprakse. Ziņojums ir sagatavots, 
pamatojoties uz labāko pieejamo 
informāciju, tai skaitā informāciju, kas 
iegūta apspriedēs ar ieinteresētajām 
personām, un uz shēmu īstenošanā gūto 
praktisko pieredzi. Ziņojumā ņem vērā 
attiecīgo starptautiski atzīto standartu un 
vadlīniju, tai skaitā Starptautiskās 
standartizācijas organizācijas un 
Starptautiskās Sociālās un vides 
akreditācijas un marķējuma alianses 
(ISEAL) izstrādāto standartu un 
vadlīniju, attīstību. Ziņojumā saistībā ar 
katru shēmu cita starpā tiek analizēti šādi 
aspekti:
− revīziju neatkarība, kārtība un biežums;
− neatbilstības konstatēšanas un 
novēršanas metožu pieejamība un 
pieredze to piemērošanā;
− pārredzamība, jo īpaši attiecībā uz 
shēmas pieejamību, tulkojumu pieejamību 
to valstu vai reģionu oficiālajās valodās, 



AD\940475LV.doc 25/28 PE508.023v02-00

LV

kuras ir izejvielu izcelsmes valstis vai 
reģioni, sertificētu dalībnieku un attiecīgo 
sertifikātu saraksta pieejamību un 
revīzijas ziņojumu pieejamību;
− ieinteresēto personu iesaistīšana, jo 
īpaši attiecībā uz apspriešanos ar 
pirmiedzīvotāju un vietējām kopienām 
shēmas izstrādāšanas un pārskatīšanas, 
kā arī revīziju laikā;
− vispārējā shēmas stabilitāte, jo īpaši 
ņemot vērā noteikumus par revidentu un 
attiecīgu shēmas struktūru akreditāciju, 
kvalifikāciju un neatkarību;
− shēmas atbilstība tirgus situācijai.
Komisija attiecīgos gadījumos, ņemot vērā 
ziņojumu, iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei priekšlikumu grozīt 18. panta 
5. punktā minētos kritērijus.”

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Prognozējot siltumnīcefekta gāzu 
emisijas neto ietaupījumus no biodegvielu 
izmantošanas, dalībvalsts var 1. punktā 
minēto ziņojumu nolūkā lietot V pielikuma 
A un B daļā norādītās tipiskās vērtības.

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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."

b) Izejvielas, kuru ražošana netiek veikta 
uz aramzemes, zemes, kurā audzē 
daudzgadīgus augus14, vai zemes, kas 
iedalīta kādā citā IPCC zemes virsmas 
apauguma kategorijā — mežu zeme, 
zālājs, mitrājs — un ko izmanto pārtikas 
ražošanai, neatkarīgi no tā, vai šo zemi 
apstrādā, piemēram, aramzeme vai 
ilggadīgie stādījumi.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Izejvielas, kas ieskaitāmas 3. panta 
4. punkta d) apakšpunkta i) punkta 
minētajā 2,5 % mērķī ir šādas.

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

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