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Grozījums Nr. 295
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 296
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedz ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 

Komisijai būtu jāorganizē turpmāka sīki 
izstrādāta un pārredzama pētniecība 
attiecībā uz kvantifikācijām, kas saistītas 
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jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, novērtē, cik efektīvi ir 
pasākumi, ko šī direktīva paredz to netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
samazināšanai, kas ir saistītas ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā ražošanu. Attiecīgā gadījumā, 
pamatojoties uz jaunākajiem 
pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, ziņojumam pievieno
leģislatīva akta priekšlikumu, kurā aplēstos 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisijas faktorus iekļauj attiecīgajos 
ilgtspējības kritērijos, ko piemēro no 
2021. gada 1. janvāra, un pārskata 
stimulus, ar veicina biodegvielas no 
izejvielām, kas neizmanto zemi, un 
nepārtikas kultūraugiem saskaņā ar 
Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu.

ar netiešu zemes izmantojuma maiņu un 
jāziņo par rezultātiem līdz 2014. gada 
1. jūlijam. Ziņojumam būtu jāpievieno
leģislatīva akta priekšlikums, kurā aplēstos 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisijas faktorus līdz 2015. gada 
31. decembrim iekļauj attiecīgajos 
ilgtspējības kritērijos Direktīvās 98/70/EC 
un 2009/28/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 297
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 
jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, novērtē, cik efektīvi ir 
pasākumi, ko šī direktīva paredz to netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
samazināšanai, kas ir saistītas ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanu. Attiecīgā gadījumā, pamatojoties 
uz jaunākajiem pieejamajiem
zinātniskajiem pierādījumiem, ziņojumam 
pievieno leģislatīva akta priekšlikumu,
kurā aplēstos netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas faktorus iekļauj 

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

ražošanu no izejvielām, kas neizmanto 
zemi, saskaņā ar Direktīvas 2009/28/EK 
3. panta 4. punkta d) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

No EK uzraudzības ziņojuma, kura iesniegšanas termiņš ir 2017. gada beigās, tiks sagaidīts 
novērtējums par jaunieviesto pasākumu lietderību, tostarp par ILUC faktoru, kā arī 
ziņojumam būtu jāprecizē, vai modernās biodegvielas ir panākušas atbilsmi ilgtspējības 
kritērijiem, un to ražošanu var stimulēt, kā alternatīvu tradicionālajai biodegvielai.  Turklāt 
ir nepieciešama bioresursu uzskaite visā ES.

Grozījums Nr. 298
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
I pielikums
Direktīva 98/70/EK

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

I pielikums svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 299
Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Kalinowski, 
Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Direktīvas priekšlikums
I pielikums
Direktīva 98/70/EK

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

I pielikums svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 300
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 + 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 tiešo izmaiņu ietekmē, 
mainoties oglekļa koncentrācijai;
eiluc = gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē, 
mainoties oglekļa koncentrācijai;
ep = apstrādes emisija;
etd = transportēšanas un tirdzniecības 
emisija;
eu = degvielas izmantojuma emisija;
esca = emisijas ietaupījumi no oglekļa 
uzkrāšanās augsnē, izmantojot labākas 
lauksaimniecības metodes;
eccs = oglekļa uztveršanas un ģeoloģiskās 
uzglabāšanas radītais emisijas 
ietaupījums;
eccr = oglekļa uztveršanas un aizstāšanas 
radītais emisijas ietaupījums un
eee = koģenerācijas elektroenerģijas 
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pārpalikuma radītais emisijas 
ietaupījums.”

Or. en

Grozījums Nr. 301
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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 degvielas izmantojuma 
emisija;
eec = izejvielu ieguves vai audzēšanas 
emisija;
el = gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma tiešo izmaiņu ietekmē, 
mainoties oglekļa koncentrācijai;
eiluc = gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē, 
mainoties oglekļa koncentrācijai;
ep = apstrādes emisija;
etd = transportēšanas un izplatīšanas 
emisija;
eu = degvielas izmantojuma emisija;
esca = emisijas ietaupījumi no oglekļa 
uzkrāšanās augsnē, izmantojot labākas 
lauksaimniecības metodes;
eccs = oglekļa uztveršanas un ģeoloģiskās 
uzglabāšanas radītais emisijas 
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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. 302
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1 punkts – ievaddaļa
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 degvielas izmantojuma 
emisija;
eec = izejvielu ieguves vai audzēšanas 
emisija;
el = gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma tiešo izmaiņu ietekmē, 
mainoties oglekļa koncentrācijai;
eiluc = gada emisijas, kas rodas, zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē, 
mainoties oglekļa koncentrācijai;
ep = apstrādes emisija;
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etd = transportēšanas un izplatīšanas 
emisija;
eu = degvielas izmantojuma emisija;
esca = emisijas ietaupījumi no oglekļa 
uzkrāšanās augsnē, izmantojot labākas 
lauksaimniecības metodes;
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. 303
Fiona Hall

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:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
kur
EB = kopējā biodegvielas izmantojuma 
emisija;
eec = izejvielu ieguves vai audzēšanas 
emisija;
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edl = gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma tiešo izmaiņu ietekmē, 
mainoties oglekļa koncentrācijai;
ep = apstrādes emisija;
etd = transportēšanas un izplatīšanas 
emisija;
eu = degvielas izmantojuma emisija;
eiluc = emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē, 
mainoties oglekļa koncentrācijai;
esca = emisijas ietaupījumi no oglekļa 
uzkrāšanās augsnē, izmantojot labākas 
lauksaimniecības metodes;
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.”

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek nodrošināts, ka SEG emisijas no netiešas zemes izmantojuma maiņas tiek 
ņemtas vērā, kad tiek noteikta atbilstība SEG ietaupījumu kritērijiem, kas noteikti 
Direktīvā 98/70/EK.

Grozījums Nr. 304
Fiona Hall

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) daļā iekļauj šādu 19.a pantu:
"19.a "19.a Emisija, kas rodas zemes 
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izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē —
eiluc, ir izkaidrotas V pielikumā."

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek nodrošināts, ka SEG emisijas no netiešas zemes izmantojuma maiņas tiek 
ņemtas vērā, kad tiek noteikta atbilstība SEG ietaupījumu kritērijiem, kas noteikti 
Direktīvā 98/70/EK.

Grozījums Nr. 305
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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) daļā iekļauj šādu 19.a pantu:
"19.a "19.a Emisijas, kas rodas zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē —
eiluc, aprēķina saskaņā ar V pielikumu."

Or. en

Grozījums Nr. 306
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) daļā iekļauj šādu 19.a pantu:
"19.a "19.a Emisijas, kas rodas zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē —
eiluc, aprēķina saskaņā ar V pielikumu."
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Or. en

Grozījums Nr. 307
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) daļā iekļauj šādu 19.b pantu:
"19.b "19.b 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. 308
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts

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

Labība un citi cieti saturoši augi  12
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Cukuru saturoši augi 13

Eļļas augi 55

Grozījums

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

Pārtikā neizmantojamie kultūraugi 15

Or. en

Pamatojums

Pārtikā neizmantojamo kultūraugu audzēšana var veicināt ILUC, ja tā notiek, izmantojot 
zemi, uz kuras agrāk tika audzēti pārtikas kultūraugi. Ietekmes novērtējumā (26. lpp) noteikts, 
ka aptuvenās ILUC emisijas no šīm citām, zemi izmantojošām izejvielām, ir 15 gCO2/MJ.

Grozījums Nr. 309
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts

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

Labība un citi cieti saturoši augi  12

Cukuru saturoši augi 13
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Eļļas augi 55

Grozījums

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

Citi enerģijas ražošanai paredzētie 
augi, ko audzē uz zemes

15

Or. en

Grozījums Nr. 310
Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

Izejvielu grupa Aplēstās emisijas no netiešām 
izmaiņām zemes izmantojumā 
(gCO2eq/MJ)
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Labība un citi cieti saturoši augi  12

Cukuru saturoši augi 13

Eļļas augi 55

Nepārtikas celulozes un 
lignocelulozes materiāli

15

Or. en

Pamatojums

Nepārtikas celulozes un lignocelulozes materiāli arī tiek iegūti, izmantojot zemi un var 
veicināt ILUC, ja tiek izmantota zeme, uz kuras agrāk tika audzēti pārtikas kultūraugi. 
Komisijas veiktajā Ietekmes novērtējumā noteikts, ka aptuvenās ILUC emisijas no šīm citām, 
zemi izmantojošām izejvielām, ir 15 gCO2/MJ.

Grozījums Nr. 311
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts
Direktīva 98/70/EK
V 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 stādījumiem14. Šādā 
gadījumā tiešo zemes izmantojuma 
izmaiņu emisiju vērtības (el) aprēķinam 
vajadzētu atbilst IV 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."

Or. en

Pamatojums

Ir pamats neattiecināt ILUC faktoru uz ražošanu, kas izraisa tiešas izmaiņas zemes 
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izmantojumā, tomēr jāprecizē, ka tiešās un netiešās izmaiņas zemes izmantojumā ne vienmēr 
un ne visos gadījumos ir savstarpēji izslēdzošas.

Grozījums Nr. 312
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) direktīvas V pielikuma C daļu groza 
šādi:

svītrots

(a) daļas 7. punktu aizstāj ar šādu:
"7. Zemes izmantojuma izmaiņu ietekmē 
notiekošo oglekļa krājas (koncentrācijas) 
izmaiņu radīto gada emisiju (el) aprēķina, 
kopējo emisiju vienādās daļās sadalot uz 
20 gadiem. Minēto emisiju aprēķina, 
izmantojot šādu formulu:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
kur
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, 
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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. 313
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) direktīvas V pielikuma C daļu groza 
šādi:

svītrots

(a) daļas 7. punktu aizstāj ar šādu:
"7. Zemes izmantojuma izmaiņu ietekmē 
notiekošo oglekļa krājas (koncentrācijas) 
izmaiņu radīto gada emisiju (el) aprēķina, 
kopējo emisiju vienādās daļās sadalot uz 
20 gadiem. Minēto emisiju aprēķina, 
izmantojot šādu formulu:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
kur
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 
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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. 314
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) direktīvas V pielikuma C daļu groza 
šādi:

svītrots

(a) daļas 7. punktu aizstāj ar šādu:
"7. Zemes izmantojuma izmaiņu ietekmē 
notiekošo oglekļa krājas (koncentrācijas) 
izmaiņu radīto gada emisiju (el) aprēķina, 
kopējo emisiju vienādās daļās sadalot uz 
20 gadiem. Minēto emisiju aprēķina, 
izmantojot šādu formulu:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,



AM\935798LV.doc 19/55 PE510.730v01-00

LV

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. en

Grozījums Nr. 315
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts
Direktīva 2009/28/EK
V pielikums – C daļa 
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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. 316
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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:
"i) formulu aizstāj ar šādu:
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 tiešo izmaiņu ietekmē, 
mainoties oglekļa koncentrācijai;
eiluc = gada emisijas, kas rodas, zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē, 
mainoties oglekļa koncentrācijai;
ep = apstrādes emisija;
etd = transportēšanas un izplatīšanas 
emisija;
eu = degvielas izmantojuma emisija;
esca = emisiju ietaupījumi no oglekļa 
uzkrāšanās augsnē, izmantojot labākas 
lauksaimniecības metodes;

eccs = oglekļa uztveršanas un ģeoloģiskās 
uzglabāšanas radītais emisijas 
ietaupījums;
eccr = emisijas samazinājums no oglekļa 
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piesaistes un aizstāšanas; un
eee = koģenerācijas elektroenerģijas 
pārpalikuma radītais emisijas 
ietaupījums.
Iekārtu un aprīkojuma ražošanas emisiju 
neņem vērā.”

Or. en

Grozījums Nr. 317
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) panta 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 degvielas izmantojuma 
emisija;
eec = izejvielu ieguves vai audzēšanas 
emisija;
el = gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma tiešo izmaiņu ietekmē, 
mainoties oglekļa koncentrācijai;
eiluc = gada emisijas, kas rodas, zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē, 
mainoties oglekļa koncentrācijai;
ep = apstrādes emisija;
etd = transportēšanas un izplatīšanas 
emisija;
eu = degvielas izmantojuma emisija;
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esca = emisiju ietaupījumi no oglekļa 
uzkrāšanās augsnē, izmantojot labākas 
lauksaimniecības metodes;
eccs = oglekļa uztveršanas un ģeoloģiskās 
uzglabāšanas radītais emisijas 
ietaupījums;
eccr = emisijas samazinājums no oglekļa 
piesaistes un aizstāšanas; un
eee = koģenerācijas elektroenerģijas 
pārpalikuma radītais emisijas 
ietaupījums.
Iekārtu un aprīkojuma ražošanas emisiju 
neņem vērā.”

Or. en

Grozījums Nr. 318
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. 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 degvielas izmantojuma 
emisija;
eec = izejvielu ieguves vai audzēšanas 
emisija;
edl = gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma tiešo izmaiņu ietekmē 
mainoties oglekļa koncentrācijai;
eiluc = gada emisijas, kas rodas, zemes 
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izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē 
mainoties oglekļa koncentrācijai;
ep = apstrādes emisija;
etd = transportēšanas un izplatīšanas 
emisija;
eu = degvielas izmantojuma emisija;
esca = emisijas ietaupījumi no oglekļa 
uzkrāšanās augsnē, izmantojot labākas 
lauksaimniecības metodes;
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.”

Or. en

Grozījums Nr. 319
Fiona Hall

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. Siltumnīcefekta gāzu emisiju, ražojot 
un izmantojot biodegvielas, aprēķina pēc 
šādas formulas:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
kur
EB = kopējā biodegvielas izmantojuma 
emisija;
eec = izejvielu ieguves vai audzēšanas 
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emisija;
edl = gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma tiešo izmaiņu ietekmē, 
mainoties oglekļa koncentrācijai;
ep = apstrādes emisija;
etd = transportēšanas un izplatīšanas 
emisija;
eu = degvielas izmantojuma emisija;
eiluc = emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē, 
mainoties oglekļa koncentrācijai;
esca = emisijas ietaupījumi no oglekļa 
uzkrāšanās augsnē, izmantojot labākas 
lauksaimniecības metodes;
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.”

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek nodrošināts, ka SEG emisijas no netiešas zemes izmantojuma maiņas tiek 
ņemtas vērā, kad tiek noteikta atbilstība SEG ietaupījumu kritērijiem, kas noteikti 
Direktīvā 2009/28/EK.

Grozījums Nr. 320
Fiona Hall

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) daļā iekļauj šādu 19.a pantu:
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"19.a Emisijas, kas rodas zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē —
eiluc, ir izskaidrotas VIII pielikumā."

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek nodrošināts, ka SEG emisijas no netiešas zemes izmantojuma maiņas tiek 
ņemtas vērā, kad tiek noteikta atbilstība SEG ietaupījumu kritērijiem, kas noteikti 
Direktīvā 2009/28/EK.

Grozījums Nr. 321
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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) daļā iekļauj šādu 19.a pantu:
"19.a Pievieno šādu punktu: "19.a 
Emisijas, kas rodas zemes izmantojuma 
netiešo izmaiņu ietekmē – eiluc, aprēķina 
saskaņā ar VIII pielikumu."

Or. en

Grozījums Nr. 322
Sabine Wils

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) daļā iekļauj šādu 19.a pantu:
"19.a "19.a Emisijas, kas rodas zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē –
eiluc, aprēķina saskaņā ar 
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VIII pielikumu."

Or. en

Grozījums Nr. 323
Giles Chichester

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

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.
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b) Izejvielas, kuru ražošana ir izraisījusi 
tiešu zemes izmantojuma maiņu, proti, 
maiņu no vienas IPCC zemes virsmas 
apauguma kategorijas —  mežu zeme, 
zālājs, mitrājs, apdzīvota vieta vai cita 
veida zeme — uz aramzemi vai 
ilggadīgiem stādījumiem1.  Šādā gadījumā 
tiešo zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
vērtības (el) aprēķinam vajadzētu atbilst 
V pielikuma C daļas 7. punktam."
__________________
1.OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

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
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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 stādījumiem1. Šādā gadījumā 
tiešo zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
vērtības (el) aprēķinam vajadzētu atbilst 
V pielikuma C daļas 7. punktam."
__________________
1.OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 325
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

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 
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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 stādījumiem1. Šādā gadījumā 
tiešo zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
vērtības (el) aprēķinam vajadzētu atbilst 
V pielikuma C daļas 7. punktam."
__________________
1.OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 326
Jens Rohde
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Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts
Direktīva 2009/28/EK
VIII pielikums (jauns)

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 stādījumiem1. Šādā gadījumā 
tiešo zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
vērtības (el) aprēķinam vajadzētu atbilst 
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V pielikuma C daļas 7. punktam."
__________________
1.OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 327
Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

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

Nepārtikas celulozes un 
lignocelulozes materiāli

15

Or. en

Pamatojums

Nepārtikas celulozes un lignocelulozes materiāli arī tiek iegūti, izmantojot zemi, un var 
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veicināt ILUC, ja tiek izmantota zeme, uz kuras agrāk tika audzēti pārtikas kultūraugi. 
Komisijas veiktajā Ietekmes novērtējumā noteikts, ka aptuvenās ILUC emisijas no šīm citām, 
zemi izmantojošām izejvielām, ir 15 gCO2/MJ.

Grozījums Nr. 328
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

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

Citi enerģijas ražošanai paredzētie 
augi, ko audzē uz zemes

15

Or. en

Grozījums Nr. 329
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts
Direktīva 2009/28/EK
VIII pielikums – A daļa

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

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

Pārtikā neizmantojamie kultūraugi 15

Or. en

Pamatojums

Pārtikā neizmantojamo kultūraugu audzēšana var veicināt ILUC, ja tā notiek, izmantojot 
zemi, uz kuras agrāk tika audzēti pārtikas kultūraugi. Ietekmes novērtējumā (26. lpp) noteikts, 
ka aptuvenās ILUC emisijas no šīm citām, zemi izmantojošām izejvielām, ir 15 gCO2/MJ.

Grozījums Nr. 330
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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 stādījumiem15. 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."

Or. en

Pamatojums

Ir pamats neattiecināt ILUC faktoru uz ražošanu, kas izraisa tiešas izmaiņas zemes 
izmantojumā, tomēr jāprecizē, ka tiešās un netiešās izmaiņas zemes izmantojumā ne vienmēr 
un ne visos gadījumos ir savstarpēji izslēdzošas.

Grozījums Nr. 331
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

„Izejvielas, kas veicina Direktīvas 
2009/28/EK 3. panta 4. punkta
d) apakšpunkta i) punktā minētā 2 % 
mērķa sasniegšanu:

(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 

(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 
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direktīvu atcelšanu 11. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā paredzētie pārstrādes 
mērķi.

paredzēti cilvēku uzturam1.

(c) Rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija.

(c) Kūtsmēsli un notekūdeņu dūņas.

(d) Salmi. (d) Cukurniedru rauši.

(e) Kūtsmēsli un notekūdeņu dūņas. (e) Miza, zari, lapas, zāģskaidas un 
ēveļskaidas.

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

(f) sadzīves atkritumu biomasa, attiecībā 
uz kuru 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;

(g) Taleļļas darva. (g) Rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija.

(h) Jēlglicerīns. (h) Kukurūzas vālītes.

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

(k) Riekstu čaumalas. (k) Sēnalas.
(l) Sēnalas. (l) Lignocelulozes materiāls, izņemot 

zāģbaļķus un finierklučus.
(m) Kukurūzas vālītes. (m) Nepārtikas celulozes materiāli.

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

(n) Riekstu čaumalas.

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

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

(a) Lietota cepamā eļļa. (p) Salmi.

(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 uzturam16.

(q) Taleļļas darva.

(c) Nepārtikas celulozes materiāls. (r) Lietota cepamā eļļa.”
(d) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

__________________

__________________ 1 OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.
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16OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.

Or. de

Pamatojums

Vairākkārtēja ieskaitīšana ir statistiski sarežģīta, jo tā rada "virtuālās" biodegvielas, tādejādi 
liekot apšaubīt ES 2020 klimata mērķus. Komisijas priekšlikums maldina sabiedrību par 
moderno biodegvielu patieso daļu, kas ir tikai ¼ no uzrādītā daudzuma. Vairākkārtēja 
ieskaitīšana novedīs pie tā, ka ES transporta nozarē palielināsies fosilās degvielas 
izmantošana.

Grozījums Nr. 332
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Pievieno šādu IX pielikumu: 3) Pievieno šādu IX pielikumu:

„IX pielikums „IX pielikums

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

Par modernām biodegvielām uzskata 
šādas biodegvielas:

(a) Aļģes. Bioloģiskais materiāls, kura gadījumā 
attiecīgās izmantojuma alternatīvas ir 
saistītas ar būtiskām metāna vai slāpekļa 
oksīda emisijām, neģenerējot 
izmantojamu enerģiju.

(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 
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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 uzturam16.
(c) Nepārtikas celulozes materiāls.
(d) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.
__________________
16 OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.

Or. sv

Grozījums Nr. 333
Bendt Bendtsen

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
2009/28/EF
IX pielikums (jauns) – 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. Moderno biodegvielu saraksts

Modernās biodegvielas ir biodegvielas, 
kas iegūtas no šādām izejvielām

Or. da

Grozījums Nr. 334
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums (jauns) – 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, par kuru ieskaitāmo daļu 
3. panta 4. punkta mērķī 2018. gadā var 
uzskatīt to energoietilpību, reizinātu ar divi 
vai četri, pēc tam, kad veikts sākotnējais 
zinātniskais novērtējums par to ilgtspējību 
no vides un sociālā viedokļa, kā arī 
attiecībā uz hierarhijas principu un 
resursu visefektīvāko izmantošanu

Or. en

Grozījums Nr. 335
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

A daļa. Biodegvielas, kas iegūtas no 
šādām izejvielām, uzskata par modernām 
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energoietilpību, reizinātu ar četri biodegvielām:

Or. en

Grozījums Nr. 336
Britta Thomsen

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

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, kuras var iekļaut 
moderno biodegvielu apakšmērķī

(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 
(POME) un tukši palmu augļu ķekari.

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

(g) Taleļļas darva. (g) Taleļļas darva un nerafinēta taleļļa
(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.
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(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

B daļa. Izejvielas modernajām 
biodegvielām, kas izmantojamas, ievērojot 
nosacījumus

(a) Lietota cepamā eļļa. (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 uzturam1.

(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 uzturam2;

(c) Nepārtikas celulozes materiāls. (c) Nepārtikas celulozes materiāls.

(d) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

(d) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

(da) Jēlglicerīns
(db) nebioloģiskas cilmes atjaunojamie 
šķidrie vai gāzveida kurināmie 

Or. en

Grozījums Nr. 337
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums (jauns) – 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. Par modernām biodegvielām 
uzskata biodegvielas, kas ir ražotas no 
šādām izejvielām:

Or. en

                                                  
1 OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.
2 OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.
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Grozījums Nr. 338
Kent Johansson

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums (jauns) – 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, par kuru ieskaitāmo daļu 
3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar viens

(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 un atliekas, piemēram, nerafinēts 
glicerīns, jēlglicerīns, ziepju un 
taukskābju atliekas no pārstrādes 
uzņēmumiem.

(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 šķidrās atliekas 
(POME) un tukši palmu augļu ķekari.

(g) Taleļļas darva. (g) Mežsaimniecības un ar 
mežsaimniecību saistītu nozaru atkritumu 
un atlieku biomasas frakcija, piemēram,
mizas, zari, skujas, lapas, zāģskaidas, 
ēveļskaidas, melnais atsārms, brūnais 
atsārms, lignīns, nerafinētas sulfāta 
ziepes, taleļļas darva un nerafinēta taleļļa.

(h) Jēlglicerīns. (h) Lauksaimniecības un ar 
lauksaimniecību saistītu nozaru  
atkritumu un atlieku biomasas frakcija, 
piemēram, cukurniedru rauši, čaumalas, 
sēnalas, vīngogu čagas, vīna nogulsnes un 
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kukurūzas valītes.
(i) Cukurniedru rauši. (i) Lietota cepamā eļļa.

(j) Vīnogu čagas un vīna nogulsnes. (j) 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 uzturam1.

(k) Riekstu čaumalas. (k) Nepārtikas celulozes materiāls.

(l) Sēnalas. (l) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

(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 uzturam2.

(c) Nepārtikas celulozes materiāls.
(d) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

Or. en

Pamatojums

Izejvielu vairākkārtējas ieskaitāmās daļas nozīmē to, ka sākotnējā apņemšanās sasniegt 10 % 
mērķi attiecībā uz atjaunojamo enerģiju transportā vairs nav tik izteikta, jo mērķi būs 
iespējams sasniegt ar mazāku biodegvielu daļu un saglabāsies vairāk nekā 90 % atkarība no 
fosilā kurināmā. Lai izvairītos no pārmaiņām, kas apdraud sākotnējo direktīvā noteikto 
klimata jomas mērķu sasniegšanu, nebūtu jāievieš vairākkārtējas ieskaitāmās daļas 
izejvielām.

                                                  
1 OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.
2 OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.
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Grozījums Nr. 339
Vidal-Quadras

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

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

Moderno biodegvielu saraksts

Par modernām biodegvielām uzskata 
biodegvielas, kas ir ražotas no šādām 
izejvielām:

(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
(POME) un tukši palmu augļu ķekari.

(f) Palmu eļļas ražošanas šķidrās atliekas
(POME), balināšanā izmatoti naftas 
produkti, palmu eļļas nogulsnes, 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.
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(l) Sēnalas. (l) Sēnalas.
(m) Kukurūzas vālītes. (m) Kukurūzas vālītes.

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

(n) miza, zari, retināšanas atliekas, lapas, 
zāģskaidas un ēveļskaidas;

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

(o) Lietota cepamā eļļa.

(a) Lietota cepamā eļļa. (p) Dzīvnieku tauki, ko klasificē I , II un
III kategorijā saskaņā ar EK/1774/2002, ar 
ko nosaka veselības aizsardzības 
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav 
paredzēti cilvēku uzturam1.

(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 uzturam2.

(q) Nepārtikas celulozes materiāls.

(c) Nepārtikas celulozes materiāls. (r) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

(d) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

(s) Triglicerīdi, brīvās taukskābes un 
tauku distilāti un nespecifizētas eļļas no 
tauku pārstrādes, biodīzeļa ražošanas, 
augu eļļas pārstrādes, pārtikas ražošanas 
un dzīvnieku tauku kausēšanas 
uzņēmumiem.
(t) Dzīvnieku tauki, kas nav paredzēti 
cilvēku uzturam.
(u) Tehniskām vajadzībām paredzētā 
kukurūzas eļļa.
(w) Tauku atkritumi no zivju pārstrādes 
uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 340
Gaston Franco

                                                  
1 OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.
2 OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.
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Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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 biomasas 
frakcija.

(d) Salmi. (d) Kūtsmēsli un notekūdeņu dūņas.
(e) Kūtsmēsli un notekūdeņu dūņas. (e) Taleļļas darva.

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

(f) Jēlglicerīns.

(g) Taleļļas darva. (g) Vīnogu čagas un vīna nogulsnes.
(h) Jēlglicerīns. (h) Lignocelulozes materiāls, tostarp

salmi, cukurniedru rauši, riektu čaumalas,
sēnalas un kukurūzas vālītes.

(i) Cukurniedru rauši. (i) Cukura ražošanai paredzētie augi, ko 
izmanto, lai radītu jaunas molekulas 
(izņēmums — etanols).

(j) Vīnogu čagas un vīna nogulsnes. B daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo daļu 
3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar divi

(k) Riekstu čaumalas. (a) Lietota cepamā eļļa.
(l) Sēnalas. (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 
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paredzēti cilvēku uzturam16;
(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 uzturam16.

(c) Nepārtikas celulozes materiāls.

(d) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

Or. fr

Pamatojums

Lai veicinātu moderno biodegvielu plašāku ienākšanu tirgū vienā un tajā pašā punktā  ir 
jāiekļauj lignocelulozes materiāls, kā arī jāiekļauj cukura ražošanā izmantotie augi, jo cukurs 
nav tikai pārtika, bet arī fermentēšanas biotehnoloģiju substrāts, kas ir izšķiroši svarīgi 
inovācijām moderno biodegvielu ražošanā (tāpēc bioetanols, netiek iekļauts).

Grozījums Nr. 341
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Aļģes. svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 342
Niki Tzavela
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Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums (jauns) – A daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Rūpniecības atkritumu biomasas
frakcija.

(b) rūpniecības atkritumu bioloģiski 
noārdāmā  frakcija;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotību ar Atjaunojamo enerģiju direktīvu 2009/28/EK, kur rūpniecības 
atkritumu bioloģiski noārdāmā  frakcija ir jau minēta biomasas definīcijā 2. panta e) punktā. 

Grozījums Nr. 343
Niki Tzavela

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) Atkritumu un atlieku baktēriju veikta 
bioloģiskā noārdīšana.

Or. en

Grozījums Nr. 344
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

(d) Salmi. svītrots

Or. en

Pamatojums

Salmi ir ļoti efektīvi izmantojami (piemēram, staļļos, kā arī augsnes kvalitātes uzlabošanai). 
Saskaņā ar hierarhiskās izmantošanas principu salmu izmantošanu ar vairākkārtēju 
ieskaitāmo daļu nevajadzētu veicināt.

Grozījums Nr. 345
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu enerģētikas vajadzībām veicināt visas palmu eļļas izejvielas un tās 
blakusproduktus, jo tām ir augstāka vērtība citās nozarēs. Tāpēc Palmu eļļas ražošanas 
šķidrās atliekas un tukšos palmu augļu ķekarus vajadzētu svītrot no IX pielikuma.

Grozījums Nr. 346
Eija-Riitta Korhola

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

(g) Taleļļas darva. (g) Papīra masas un papīra ražošanas 
atliekas, piemēram, melnais atsārms, 
nerafinētās 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 taleļļa, kas ir iekļauta 
Komisijas priekšlikuma pielikuma A daļā. Visas atliekas, kar rodas vienā un tajā pašā 
ražošanas procesā, ir jāizmanto vienādi.

Grozījums Nr. 347
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja nav izstrādāti ilgtspējas kritēriji, nevajadzētu veicināt tādu blakusproduktu izmantošanu, 
kuri iegūti tieši no meža.

Grozījums Nr. 348
Evžen Tošenovský
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Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums (jauns) – A daļa – na punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(na) Mikroorganismi

Or. en

Grozījums Nr. 349
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums (jauns) – 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. 350
Bendt Bendtsen

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums (jauns) – 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. da
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Grozījums Nr. 351
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums (jauns) – 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. 352
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums (jauns) – 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. 353
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
2009/28/EG
IX pielikums (jauns) – B daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Lietota cepamā eļļa. svītrots
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Or. de

Grozījums Nr. 354
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Lietota cepamā eļļa. svītrots

Or. en

Pamatojums

Lietotu cepamo eļļu nebūtu jāuzskata par moderno biodegvielu; iekļaujot to sarakstā var 
pieaugt krāpniecības gadījumu skaits.

Grozījums Nr. 355
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Nepārtikas celulozes materiāls. svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 356
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

(c) Nepārtikas celulozes materiāls. svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja nav izstrādāti ilgtspējas kritēriji, nepārtikas celulozes materiāla izmantošana ir jāizslēdz 
no IX pielikuma, līdz tiek noteikti pienācīgi drošības mehānismi attiecībā uz vidi.

Grozījums Nr. 357
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 358
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Ja nav izstrādāti ilgtspējas kritēriji, lignocelulozes materiāla izmantošana ir jāizslēdz no 
IX pielikuma, līdz tiek noteikti pienācīgi drošības mehānismi attiecībā uz vidi.


