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ĪSS PAMATOJUMS

I. Ievads
Biodegvielu veicināšana ir viens no galvenajiem ES politikas elementiem enerģētikas un 
klimata pārmaiņu jomā. Tam ir dažādi pamatoti iemesli: biodegvielas ne tikai palielina 
transporta ilgtspējību, bet arī uzlabo energoapgādes drošību un veicina ekonomikas attīstību, 
radot jaunus ienākumu avotus lauku apvidos.

To attīstības galvenais dzinējspēks ir cīņa pret klimata pārmaiņām. Transporta nozare ir 
prioritāte ES centienos samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, un tā ir atbildīga par gandrīz 
20 % šo emisiju, kas to padara par otru lielāko nozari (pēc enerģētikas), kas rada 
siltumnīcefekta gāzu emisijas. Lai gan biodegvielas nav vienīgais pieejamais līdzeklis šīs 
nozares pakāpeniskai dekarbonizācijai, tas būtībā ir galvenais instruments pārejai no 
transporta, kas izmanto fosilo kurināmo, uz transportu, kura pamatā ir atjaunojami 
energoresursi, un vienīgā iespēja gaisa un jūras transporta gadījumā.
Turklāt biodegvielas dod iespēju gan samazināt ES energoatkarību, kas ir aptuveni 50 %, un ir 
sagaidāms, ka tā pieaugs, gan arī veicināt Eiropas lauksaimniecības nozares attīstību.
Ņemot vērā šos ieguvumus, ES ir pieņēmusi Direktīvu 2003/30/EK par biodegvielas un citu 
atjaunojamo veidu degvielas izmantošanas veicināšanu transportā („Biodegvielas direktīva”) 
un Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu 
(„Atjaunojamo energoresursu direktīva”), kas ir palielinājušas ieguldījumus biodegvielas 
ražošanā. Biodegvielas direktīvā ir noteikts neobligāts mērķis biodegvielas daļu transportā 
līdz 2010. gadam palielināt līdz 5,75 %. Atjaunojamo energoresursu direktīvā, ar ko atcēla 
Biodegvielas direktīvu, ir noteikts saistošs mērķis: no atjaunojamiem energoresursiem 
saražotās enerģijas īpatsvaram transporta nozarē līdz 2020. gadam ir jāsasniedz vismaz 10 % 
no enerģijas galapatēriņa šajā nozarē. Šis noteikums papildina obligāto mērķi, kas noteikts 
Direktīvā 98/70/EK („Degvielas kvalitātes direktīva”), kurā ir pieprasīts par 6 % samazināt 
autotransportā un visurgājējā tehnikā lietoto degvielu siltumnīcefekta gāzu intensitāti.

Tomēr biodegvielai, tāpat kā jebkuram citam enerģijas avotam, ir arī nelabvēlīga ietekme. 
Atzīstot šo faktu un atbildot uz Atjaunojamo energoresursu direktīvas prasībām, Komisija ir 
ierosinājusi grozīt šo direktīvu un Degvielas kvalitātes direktīvu, lai līdz minimumam 
samazinātu netiešu zemes izmantojuma izmaiņu (ILUC) ietekmi1 uz siltumnīcefekta gāzu 
emisijām. 

II. Galvenie referenta argumenti
Referents atzīst, ka ILUC ir fenomens, kam jāpievērš uzmanība, jo tam ir nelabvēlīga ietekme 
uz vidi un tas traucē ES politikai samazināt CO2 emisijas. Tomēr referents uzskata, ka saistībā 
ar biodegvielu pieņemtajiem pasākumiem ir jābūt balstītiem uz līdzsvarotu pieeju, ņemot vērā 
visu iesaistīto pušu intereses. 

a) ILUC faktori

                                               
1 Ja biodegviela tiek ražota esošā lauksaimniecības zemē, pieprasījums pēc pārtikas un lopbarības kultūrām 
saglabājas, un tas var novest pie tā, ka vairāk pārtikas un barības tiek ražots kaut kur citur. Tas var ietvert zemes 
izmantojuma izmaiņas (piemēram, pārveidojot mežu par lauksaimniecības zemi), kas nozīmē to, ka atmosfērā 
nonāk būtisks CO2 emisiju daudzums.
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Referents piekrīt Komisijai, ka ILUC teorētiskais pamats ir neprecīzs, jo šo fenomenu nav 
iespējams novērot vai izmērīt tieši, un ka, neraugoties uz labāku izpratni un jaunākajiem 
zinātnes atklājumiem, aplēstās netiešo zemes izmantojuma izmaiņu emisijas ir neaizsargātas 
pret tādu modeļu nepilnībām un ierobežojumiem, kurus izmanto, lai dažādiem kultūraugu 
veidiem piešķirtu īpašu ILUC radīto emisiju vērtību. Tāpēc pieejamie zinātniskie pierādījumi 
nav pietiekami, lai ILUC faktorus ieviestu ES tiesību aktos. 

Turklāt ILUC faktoru izmantošanai būtu ļoti nelabvēlīga ietekme. No vienas puses, to 
izmantošana sagrautu ES biodīzeļdegvielas ražošanas nozari, tādējādi ignorējot Eiropā 
notiekošo dīzeļdegvielas dzinēju izplatīšanos flotē, nemaz jau nerunājot par acīm redzamajām 
ekonomiskajām sekām, un līdz ar to nebūtu iespējams sasniegt Atjaunojamo energoresursu 
direktīvā un Degvielas kvalitātes direktīvā noteiktos mērķus. No otras puses, vajadzība 
pastāvīgi atjaunināt šīs vērtības radītu nenoteiktību rūpniecībai, atturot to no ieguldījumu 
veikšanas jebkādā tradicionālā biodegvielā un tādējādi ierobežojot arī etanola ražošanu. 
Tādēļ pretēji tam, kas minēts Komisijas priekšlikumā, referents uzskata, ka ILUC faktors 
direktīvās nav jāpiemin, pat ne saistībā ar ziņošanas pienākumu. 

b) 5 % ierobežojums tradicionālajām biodegvielām
Šis pasākums būtiski mainītu tiesību aktus, kas ir radījuši stabilu un paredzamu tiesisko 
regulējumu un no kuriem pēdējais, Atjaunojamo energoresursu direktīva, tika pieņemts 
2009. gadā. 5 % ierobežojums radītu zaudējumus tiem, kuri, paļaujoties uz Atjaunojamo 
energoresursu direktīvu, biodegvielas uzskata par vienīgo tehnoloģiski dzīvotspējīgo 
degvielu, kas ļauj dalībvalstīm sasniegt 2020. gadam noteiktos mērķus. Tā kā 5 % rādītājs ir 
saistīts ar vidējo ražošanas līmeni ES, ir vairākas dalībvalstis, piemēram, Vācija, Spānija un 
Francija, kurās pašreizējā tradicionālo biodegvielu kvota ir lielāka par 5 % un kuras tādējādi 
tiktu ietekmētas vairāk nekā citas.

Turklāt, ja komerciāli pieejamām biodegvielām tiks noteikts maksimālais līmenis, tad 10 % 
atjaunojamo energoresursu īpatsvara mērķis un 6 % siltumnīcefekta gāzu intensitātes 
samazināšanas mērķis kļūs nesasniedzams, jo pārējās alternatīvas, tostarp modernās 
biodegvielas, trūkstošo daļu pagaidām nespēj aizpildīt. 

Visu šo iemeslu dēļ un ņemot vērā to, ka salīdzinājumā ar fosilajiem kurināmajiem 
biodegvielas kopumā tomēr rada mazākas emisijas, referents ierosina pieņemt konstruktīvāku 
pieeju, kas ietver apakšmērķa noteikšanu attiecībā uz modernajām biodegvielām. Šis 
apakšmērķis veicinātu moderno biodegvielu ražošanu un tādējādi arī CO2 emisiju ietaupījumu 
un skaidri apliecinātu atbalstu pakāpeniskai pārejai no tradicionālajām uz modernajām 
biodegvielām, ciktāl to ļauj tehnoloģiju attīstība, vienlaikus līdz minimumam samazinot 
nelabvēlīgo ietekmi uz Eiropas rūpniecību.
Referents arī uzskata, ka Komisijas priekšlikumā vajadzīgā uzmanība nav pievērsta tādiem 
ILUC mazināšanas pasākumiem kā ražošana neizmantotā vai noplicinātā zemē, ražības 
paaugstināšana un blakusproduktu (īpaši lopbarības proteīnaugu, kuru Eiropā trūkst) 
ražošana. Būtu jāveicina tādu rūpniecības izejvielu izmantošana, kas samazina vai novērš 
ILUC risku. 

Visbeidzot, referents piekrīt Komisijai jautājumā par ilgtspējības kritēriju pastiprināšanu 
attiecībā uz jaunās iekārtās ražotām biodegvielām, pieprasot, lai iekārtas, kuru ekspluatācija 
tiks sākta pēc 2014. gada 1. jūlija, siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinātu par 60 %.

c) Vairākkārtēja ieskaitīšana
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Atzinības vērtais nodoms otrās un trešās paaudzes bioloģiskās degvielas ieskaitīt vairākas 
reizes, ļaus dalībvalstīm sasniegt 10 % atjaunojamo energoresursu īpatsvara mērķi, jo tās 
varēs šīs degvielas šajā mērķī ieskaitīt divas vai četras reizes, tādējādi aizpildot trūkstošo daļu 
līdz 5 % ierobežojuma noteiktajam līmenim. Tomēr, ja nekāds ierobežojums netiek piemērots 
un ir noteikts apakšmērķis attiecībā uz modernajām biodegvielām, vairākkārtēja ieskaitīšana
vairs nav nepieciešama.

Turklāt vairākkārtēja ieskaitīšana galu galā ir neefektīva, jo tā nozīmē to, ka tiek izmantots 
mazāk moderno biodegvielu. Biodegviela, kas kvotas izpildes nolūkā tiek ieskaitīta divas vai 
četras reizes, tiek izmantota divas vai četras reizes mazāk, un starpība ir jāatlīdzina ar 
fosilajiem kurināmajiem. Tāpat mazāki būtu ieguldījumi ražošanas jaudas uzlabošanā, jo 
faktiskais tirgus lielums būtu samazinājies apmēram divas līdz četras reizes. 
Būtībā, lai mazinātu ILUC fenomena ietekmi, mums būtu jāatsakās no mērķa par atjaunojamo 
energoresursu 10 % īpatsvaru transporta enerģijas patēriņā.
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GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajām 
prognozēm par pieprasījumu pēc 
biodegvielām un aprēķiniem par dažādu 
biodegvielu izejvielu izraisītu netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisijām, 
pastāv risks, ka ar netiešām zemes 
izmantojuma izmaiņām saistītās emisijas 
var būt ievērojamas un var likvidēt 
atsevišķu biodegvielu radītos 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumus 
vai to daļu. Cēlonis — paredzams, ka 
gandrīz visa 2020. gadā saražotā 
biodegviela nāks no kultūraugiem, ko 
audzē zemē, kuru varētu izmantot pārtikas 
un barības tirgus pieprasījuma 
apmierināšanai.

Or. en

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 

(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 
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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.

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, jo
patlaban tās nav komerciāli pieejamas 
lielos daudzumos. Būtu jānodrošina 
turpmāka stimulēšana, palielinot moderno 
biodegvielu svērumu Direktīvas 
2009/28/EK transporta nozarei paredzētajā 
10 % mērķī, salīdzinot ar tradicionālajām 
biodegvielām. Pakāpeniski nosakot 
aizvien vērienīgākus obligātos mērķus 
attiecībā uz modernajām biodegvielām, 
tiks skaidri pausts atbalsts tām Savienības 
līmenī. Šajā saistībā modernas 
biodegvielas ar zemu aprēķināto netiešo 
zemes izmantojumu izmaiņu ietekmi un 
lieliem kopējiem siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumiem būtu īpaši jāatbalsta 
atjaunojamās enerģijas politikas sistēmā 
pēc 2020. gada.

Or. en

Grozījums Nr. 3
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 

(9) Lai sagatavotos pārejai uz modernām 
biodegvielām un samazinātu kopējo 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekmi laikposmā līdz 2020. gadam, ir 
jānosaka obligāti mērķi attiecībā uz 
modernajām biodegvielām saskaņā ar 
tādu grafiku, kas nodrošinās paredzamību 
un stabilitāti ieguldītājiem.
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eļļas augiem ražotu biodegvielu un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā daļu, ko var 
ieskaitīt Direktīvas 2009/28/EK mērķī, 
vajadzētu ierobežot tā, lai tā nepārsniegtu 
šādu biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo patēriņa daļu 2011. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Komisijas veiktajā ietekmes 
novērtējumā ir norādīts, ka, neraugoties 
uz labāku izpratni un jaunākajiem 
zinātnes atklājumiem, aplēstās netiešo 
zemes izmantojuma izmaiņu emisijas ir 
neaizsargātas pret tādu modeļu 
nepilnībām un ierobežojumiem, kurus 
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piemēram, no atkritumiem, būtu jāpiešķir 
nulles emisijas faktors.

izmanto, lai dažādiem kultūraugu veidiem 
piešķirtu īpašu ILUC radīto emisiju 
vērtību. Tāpēc šie skaitļi nav pietiekami 
ticami, lai tos iekļautu tiesību aktā.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(12) Komisijai būtu periodiski jāpārskata 
pieejamo moderno biodegvielu saraksts, 
kas ietverts IX pielikumā, lai ņemtu vērā 
tehnikas un zinātnes sasniegumus.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Direktīvas 2009/28/EK 19. panta 
8. punkts un Direktīvas 98/70/EK 7.d panta 
8. punkts paredz noteikumus — pagaidu 
pasākumu netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu ietekmes mazināšanai —, ar 
kuriem veicina biodegvielu izejvielu 

(13) Direktīvas 2009/28/EK 19. panta 
8. punkts un Direktīvas 98/70/EK 7.d panta 
8. punkts paredz noteikumus — pasākumu 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekmes mazināšanai —, ar kuriem 
veicina biodegvielu izejvielu audzēšanu 
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audzēšanu stipri noplicinātā un stipri 
piesārņotā zemē. Šie noteikumi pašreizējā 
formā vairs nav piemēroti, un tie jāintegrē 
šajā direktīvā paredzētajā pieejā, lai 
panāktu to, ka pasākumi netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu radīto emisiju 
samazināšanai ir konsekventi.

stipri noplicinātā un stipri piesārņotā zemē. 
Komisijai būtu jānovērtē arī citi ILUC 
mazināšanas pasākumi, tādi kā 
blakusproduktu ražošana, ražības 
paaugstināšana, ražošanas efektivitātes 
nodrošināšana un augkopība pamestā vai 
neizmantotā zemē, lai tos iekļautu 
direktīvās, izmantojot prēmiju, kas līdzīga 
tai, kura jau noteikta Direktīvas 98/70/EK 
IV pielikuma C daļas 7. punktā un 
Direktīvas 2009/28/EK V pielikuma 
C daļas 7. punktā attiecībā uz biomasu, 
kas iegūta no atjaunotas noplicinātas 
zemes.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai Direktīvu 98/70/EK varētu 
pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai, 
būtu jādeleģē pilnvaras Komisijai pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu 
un samazināšanu, metodiskajiem
principiem un vērtībām, kas vajadzīgi, lai 
novērtētu, vai ir ievēroti biodegvielu 
ilgtspējības kritēriji, kritērijiem un 
ģeogrāfiskajiem apgabaliem, ko izmanto, 
lai noteiktu bioloģiski daudzveidīgas 
pļavas, metodiku netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju 
aprēķināšanai, atļautajiem līmeņiem 
saistībā ar metālu piedevām degvielā, 
atļautajām analītiskajām metodēm saistībā 
ar degvielas specifikācijām un tvaika 
spiediena atbrīvojumu, ko var piemērot 
bioetanolu saturošam benzīnam.

(18) Lai Direktīvu 98/70/EK varētu 
pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai, 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu 
un samazināšanu, metodiskajiem 
principiem un vērtībām, kas vajadzīgas, lai 
novērtētu, vai ir ievēroti biodegvielu 
ilgtspējības kritēriji, kritērijiem un 
ģeogrāfiskajiem apgabaliem, ko izmanto, 
lai noteiktu bioloģiski daudzveidīgas 
pļavas, metodiku aprites cikla 
siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķināšanai
un ziņošanai par tām, atļautajiem 
līmeņiem saistībā ar metālu piedevām 
degvielā, atļautajām analītiskajām 
metodēm saistībā ar degvielas 
specifikācijām un tvaika spiediena 
atbrīvojumu, ko var piemērot bioetanolu 
saturošam benzīnam.

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Lai Direktīvu 2009/28/EK varētu 
pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai, 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz 
moderno biodegvielu sarakstu, transporta 
degvielu energoietilpību, kritērijiem un 
ģeogrāfiskajiem apgabaliem, ko izmanto, 
lai noteiktu bioloģiski daudzveidīgas 
pļavas, un metodiskajiem principiem un 
vērtībām, kas vajadzīgas, lai novērtētu, vai 
ir ievēroti biodegvielu un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā ilgtspējības kritēriji.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(20) Pamatojoties uz jaunākajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, kas ir 
pieejami, Komisijai būtu jānovērtē, cik
efektīvi ir pasākumi, ko šī direktīva paredz 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju ierobežošanai un turpmākai 
samazināšanai.
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Or. en

Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) svītro 1. punkta otro daļu;

Or. en

Pamatojums

Modernajām biodegvielām ir jāpiemēro tādi paši ilgtspējības kritēriji kā tradicionālajām 
biodegvielām. Izņēmumi attiecībā uz ilgtspējības prasībām noteiktu veidu atkritumiem un 
vielu atlikumiem radītu tādu situāciju, ka, piemēram, no palmu eļļas atkritumvielām ražotā 
biodīzeļdegviela tiktu subsidēta arī tādā gadījumā, ja palmu eļļa būtu ražota neilgtspējīgā 
veidā.
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Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.d pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
7.d pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) iekļauj šādu 8.a punktu:
"8.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu 
attiecībā uz sīki izstrādātu definīciju, 
tostarp tehnisko parametru, noteikšanu 
IV pielikuma C daļas 9. punktā 
minētajām kategorijām."

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – cb apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
7.d pants – 8.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) iekļauj šādu 8.b punktu:
"8.b Ne vēlāk kā līdz 2015. gada 
31. decembrim Komisija iesniedz 
leģislatīva akta priekšlikumu, lai iekļautu 
turpmākus ILUC mazināšanas 
pasākumus, tādus kā blakusproduktu 
izmantošana, ražības paaugstināšana, 
ražošanas efektivitātes nodrošināšana un 
augkopība pamestā zemē, izmantojot 
prēmiju, kas līdzīga tai, kura noteikta no 
zemes iegūtai biomasai, saskaņā ar 
IV pielikuma C daļas 8. punktā 
paredzētajiem nosacījumiem."

Or. en

Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 98/70/EK
10.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 98/70/EK
10.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 98/70/EK
10.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
2. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a direktīvas 2. pantā iekļauj oa) punktu 
(jauns):
"oa) "modernas biodegvielas" ir 
biodegvielas, kas ražotas no izejvielām, 
kuras tieši nekonkurē ar pārtikas un 
lopbarības kultūrām. Papildināms 
moderno biodegvielu saraksts ir ietverts 
IX pielikumā. Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
25.b pantu, lai šo sarakstu pielāgotu 
zinātnes un tehnikas attīstībai."

Or. en

Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 1. punktā pievieno šādu otro 
daļu:

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – -i punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-i) pēc pirmās daļas iekļauj šādas daļas:
"2020. gadā no modernām biodegvielām 
iegūtā enerģija veido vismaz 2 % no 
enerģijas galapatēriņa transportā. 
2025. gadā no modernām biodegvielām 
iegūtā enerģija veido vismaz 4 % no 
enerģijas galapatēriņa transportā."

Or. en

Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) panta b) punktā pievieno šādu teikumu: svītrots
"Šis ievilkums neskar 17. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu un 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu;"

Or. en

Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts
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Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
2. pants - 5. punkts - -a apakšpunkts (jauns)
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Direktīva 2009/28/EK
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) svītro 1. punkta otro daļu;

Or. en

Pamatojums

Modernajām biodegvielām ir jāpiemēro tādi paši ilgtspējības kritēriji kā tradicionālajām 
biodegvielām. Izņēmumi attiecībā uz ilgtspējības prasībām noteiktu veidu atkritumiem un 
vielu atlikumiem radītu tādu situāciju, ka, piemēram, no palmu eļļas atkritumvielām ražotā 
biodīzeļdegviela tiktu subsidēta arī tādā gadījumā, ja palmu eļļa būtu ražota neilgtspējīgā 
veidā.

Grozījums Nr. 26
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 27
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
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Direktīva 2009/28/EK
19. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) iekļauj šādu punktu:
"8.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 25.b pantu 
attiecībā uz sīki izstrādātu definīciju, 
tostarp tehnisko parametru, noteikšanu 
V pielikuma C daļas 9. punktā minētajām 
kategorijām."

Or. en

Grozījums Nr. 28
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – eb apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
19. pants – 8.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) iekļauj šādu punktu:
"8.b Ne vēlāk kā līdz 2015. gada 
31. decembrim Komisija iesniedz 
leģislatīva akta priekšlikumu, lai iekļautu 
turpmākus ILUC mazināšanas 
pasākumus, tādus kā blakusproduktu 
izmantošana, ražības paaugstināšana, 
ražošanas efektivitātes nodrošināšana un 
augkopība pamestā zemē, izmantojot 
prēmiju, kas līdzīga tai, kura noteikta no 
zemes iegūtai biomasai, saskaņā ar 
V pielikuma C daļas 8. punktā 
paredzētajiem nosacījumiem."

Or. en

Grozījums Nr. 29
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 9. punkts
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Direktīva 2009/28/EK
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 30
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 11. punkts
Direktīva 2009/28/EK
25.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pilnvaras, kas minētas 2. panta 
oa) punktā, 5. panta 5. punktā, 17. panta 
3. punkta c) apakšpunkta trešajā daļā, 
19. panta 5. punktā, 19. panta 7. punktā un
19. panta 8. punktā, deleģē Komisijai uz 
nenoteiktu laiku, sākot [ar šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienu].

Or. en

Grozījums Nr. 31
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 11. punkts
Direktīva 2009/28/EK
25.b pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā, 5. panta 5. punktā, 
17. panta 3. punkta c) apakšpunkta trešajā 
daļā, 19. panta 5. punktā, 19. panta
6. punktā un 19. panta 7. punktā minēto 
pilnvaru deleģējumu. Ar atsaukšanas 
lēmumu tiek izbeigta minētajā lēmumā 
norādīto pilnvaru deleģēšana. Tas stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, vai arī vēlākā datumā, kas tajā 
norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt 2. panta oa) punktā, 
5. panta 5. punktā, 17. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta trešajā daļā, 19. panta 
5. punktā, 19. panta 7. punktā un 19. panta
8. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar 
atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā 
lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Tas 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, vai arī vēlākā datumā, kas tajā 
norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 11. punkts
Direktīva 2009/28/EK
25.b pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
3. panta 4. punkta d) apakšpunktu, 
5. panta 5. punktu, 17. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta trešo daļu, 19. panta 
5. punktu, 19. panta 6. punktu un 19. panta 
7. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome 2 mēnešu 
laikā pēc minētā akta paziņošanas Eiropas 
Parlamentam un Padomei nav cēluši 
iebildumus vai ja pirms minētā termiņa 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju, ka necels 
iebildumus. Minēto termiņu pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas 
pagarina par 2 mēnešiem.

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
2. panta oa) punktu, 5. panta 5. punktu, 
17. panta 3. punkta c) apakšpunkta trešo 
daļu, 19. panta 5. punktu, 19. panta 
7. punktu un 19. panta 8. punktu, stājas 
spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, 
ne Padome 2 mēnešu laikā pēc minētā akta 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei nav cēluši iebildumus vai ja pirms 
minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka necels iebildumus. Minēto 
termiņu pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas pagarina par 
2 mēnešiem.

Or. en



PA\931281LV.doc 23/27 PE508.012v01-00

LV

Grozījums Nr. 33
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 2018. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 
labākajiem un 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.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Direktīvas priekšlikums
I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

I pielikums svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 35
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, 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
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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. 36
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.
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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."
__________________

 OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 37
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;
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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;
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. o) 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.

p) 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. q) nepārtikas celulozes materiāls;
d) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

r) lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

Or. en

                                               
1 OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.
2 OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.


