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ĪSS PAMATOJUMS

1. Ievads

Biodegvielu izmantošanas apjoms pēdējos desmit gadus ir nemitīgi palielinājies, jo ES īsteno 
politiku, kuras mērķis ir ierobežot transporta ietekmi uz vidi un mazināt ES atkarību no 
degvielas, kas iegūta no naftas. Degvielas kvalitātes direktīvā (Direktīva 98/70/EK) ir 
noteikts, ka līdz 2020. gada beigām siltumnīcefekta gāzu emisija transporta nozarē ir 
jāsamazina par 6 %, bet saskaņā ar Atjaunojamo energoresursu direktīvu 
(Direktīva 2009/28/EK) ir obligāti jāpanāk, lai no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars 2020. gadā būtu 20 % no kopējā ES energopatēriņa un 10 % no kopējā 
transporta nozares energopatēriņa.

Abās direktīvās biodegvielām ir noteikti ilgtspējības kritēriji, taču izrādās, ka ar tiem vien 
nepietiek, lai vēlamajā apjomā samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju, jo nelabvēlīgu 
ietekmi rada netiešas zemes izmantojuma izmaiņas (indirect land use change — ILUC).
Zinātniskie pētījumi liecina, ka atkarībā no izejvielas var būtiski atšķirties netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu rezultātā radies emisiju apjoms salīdzinājumā ar fosilo kurināmo, kuru 
aizstāj no attiecīgās izejvielas iegūta biodegviela, un ka netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
radītais siltumnīcefekta gāzu emisijas apjoms ir ievērojams, jo tas var daļēji vai pilnībā dzēst 
emisijas samazinājumu, ko nodrošina dažu biodegvielu izmantošana.

Komisija ir ierosinājusi grozīt gan Degvielas kvalitātes direktīvu, gan Atjaunojamo 
energoresursu direktīvu, lai rosinātu pāreju uz tādu biodegvielu izmantošanu, kas, 
pamatojoties arī uz netiešu zemes izmantojuma izmaiņu aplēsēm, nodrošina siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazinājumu.

2. Ar transporta nozari saistītie priekšlikuma aspekti

Priekšlikumā ir ierosināts papildināt Direktīvu 2009/28/EK ar jauniem noteikumiem, kas 
piemērojami transporta nozarei, jo īpaši nosakot, ka tās enerģijas daļa, kas iegūta, izmantojot 
no pārtikas kultūraugiem ražotu biodegvielu, nedrīkst pārsniegt 5 % no kopējā nozares 
energopatēriņa.

3. Atzinuma sagatavotājas apsvērumi

Vispirms atzinuma sagatavotāja vēlas uzsvērt, ka steidzami ir jāpanāk progress, samazinot 
transporta radītās CO2 emisijas apjomu, un tas ir jādara, ne vien nomainot degvielu, bet arī 
krasi mainot transportlīdzekļu energoefektivitātes rādītājus, kā arī veicot citus pasākumus, lai 
samazinātu degvielas patēriņu. Tādēļ atzinuma sagatavotāja ierosina noteikt, ka no 
atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas 10 % īpatsvars kopējā transporta nozares 
energopatēriņa apjomā ir jāpanāk, nodrošinot arī no atjaunojamiem energoresursiem ražotas 
elektroenerģijas izmantošanu dzelzceļa transportā un veicot energoefektivitātes un 
energotaupības pasākumus.
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Atzinuma sagatavotāja jo īpaši uzsver to, ka transporta ietekmi uz vidi nevarēs novērst, tikai 
aizstājot vienu degvielas veidu ar citu — ir jānotiek pamatīgām sociālām pārmaiņām, 
īstenojot pāreju uz ilgtspējīgu sabiedrību, kurā transports ir modernizēts. Ir jāveic pasākumi, 
lai mazinātu nepieciešamību pēc transporta, uzlabotu teritorijas plānošanu un mainītu ar 
individuālo transportu saistīto uzvedību. Turklāt viņa uzskata, ka ir jāņem vērā globāla 
mēroga pārmaiņas, kuras ietekmē sabiedrību, piemēram, labības un citu cieti saturošu 
kultūraugu cenu paaugstināšanās, bioloģiskās daudzveidības, tropu mežu un citu vērtīgu 
augsnes resursu izzušana, kā arī tas, kā šie faktori ietekmē attiecīgās vietējo iedzīvotāju 
kopienas.

ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija lēš, ka vairāk nekā 870 miljoni cilvēku cieš 
no pārtikas trūkuma, un atzinuma sagatavotāja ir nelokāmi pārliecināta, ka mobilitāti Eiropas 
Savienībā nedrīkst nodrošināt uz to cilvēku rēķina, kam citviet pasaulē nav pietiekama uztura.
Tādēļ vairs nevajadzētu pieļaut aizvien lielāku tādas biodegvielas izmantošanu, kas tiek 
ražota, konkurējot ar pārtikas un lopbarības produktiem par lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes platību.

Šajā kontekstā atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu ierobežot tās 
enerģijas daļu, kas iegūta, izmantojot no pārtikas kultūraugiem ražotu biodegvielu (piemēram, 
tādu, kuras pamatā ir labība, citi cieti saturoši kultūraugi, cukuru saturoši kultūraugi vai eļļas 
kultūraugi), nosakot, ka tas ir viens no Atjaunojamo energoresursu direktīvas mērķiem.

Tomēr atzinuma sagatavotāja ir nobažījusies, jo ar direktīvu netiek novērsta iespēja, ka 
aizvien vairāk tiks izmantota tāda biodegviela, kuras ražošanai ir nepieciešama 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Ņemot vērā ieguldījumus, kas pašlaik tiek veikti Eiropas 
Savienībā, un ietekmi uz trešo valstu ekonomiku, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka tādas
enerģijas īpatsvars, kas iegūta no biodegvielas, kuras ražošanai ir nepieciešama 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, vairs nedrīkst pārsniegt pašreizējo ražošanas apjomu un 
ka šādas biodegvielas izmantošana ir pakāpeniski jālikvidē līdz ar attiecīgajām subsīdijām.
Biodegvielas, kuru ražošanai ir nepieciešama lauksaimniecībā izmantojamā zeme, vajadzētu 
aizstāt ar modernajām biodegvielām, atkarībā no tehnikas attīstības piemērojot tām atbilstošu 
vides aizsardzības mehānismu prasības, tomēr nepārsniedzot kopējo 5 % īpatsvara 
ierobežojumu, kas noteikts no biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā iegūtai enerģijai.

Atzinuma sagatavotāja piekrīt tam, ka ir jāpanāk, lai no atjaunojamiem energoresursiem 
iegūtas enerģijas īpatsvars būtu 10 % no kopējā transporta nozares energopatēriņa, tomēr viņa 
arī uzskata, ka Komisijas priekšlikumā nav atbilstoša risinājuma, kas nodrošinātu CO2
emisijas samazinājumu, jo, lai sasniegtu no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas 
10 % īpatsvara mērķi, joprojām ir atļauts izmantot dažas biodegvielas, kas, visticamāk, radīs 
vairāk CO2 emisijas nekā fosilais kurināmais, kuru tās aizstāj. Tādēļ atzinuma sagatavotāja, 
atsaucoties uz 2008. gadā pausto Parlamenta prasību, siltumnīcefekta gāzu ietaupījuma 
robežvērtību visām ekspluatācijā esošajam iekārtām ierosina palielināt līdz 60 %, lai panāktu, 
ka šai ziņā labākie rādītāji tiek nodrošināti neatkarīgi no izmantotās biodegvielas veida.
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GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu un 
ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas
2001/77/EK un 2003/30/EK 3. panta 
4. punkts paredz: dalībvalstis nodrošina, ka 
no atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotas enerģijas īpatsvars visā transportā 
2020. gadā ir vismaz 10 % no enerģijas 
galapatēriņa. Biodegvielu piejaukšana ir 
viena no metodēm, ko dalībvalstis var 
izmantot šī mērķa izpildei, un paredzams, 
ka minētā metode arī dos vislielāko 
ieguldījumu.

(1) Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu un 
ar ko groza un sekojoši atceļ 
Direktīvu 2001/77/EK un 2003/30/EK 
3. panta 4. punkts paredz: dalībvalstis 
nodrošina, ka no atjaunojamajiem 
energoresursiem saražotas enerģijas 
īpatsvars visā transportā 2020. gadā ir 
vismaz 10 % no enerģijas galapatēriņa. 
Nepieciešamība samazināt enerģijas 
patēriņu transporta nozarē ir obligāta, jo 
paredzams, ka saistošo procentuālo mērķi 
attiecībā uz enerģiju no atjaunojamajiem 
energoresursiem būs arvien grūtāk stabili 
sasniegt, ja arī turpmāk pieaugs 
vispārējais pieprasījums pēc enerģijas 
transporta nozarē. No atjaunojamu 
energoresursu avotiem saražotās 
elektroenerģijas izmantošana un 
biodegvielu ar nulles vai zemiem ILUC 
rādītājiem piejaukšana ir citas 
dalībvalstīm pieejamās metodes šā mērķa 
sasniegšanai.

Pamatojums

Nepieciešamība samazināt kopējo patēriņu transporta nozarē un palielināt energoefektivitāti 
šajā nozarē, lai sasniegtu 10 % mērķi, jau ir uzsvērta spēkā esošajā Atjaunojamo 
energoresursu direktīvā. Ar šo grozījumu tiek atkārtots un uzsvērts, cik svarīgi ir pilnveidot 
atjaunojamo elektroenerģiju, kā arī modernās biodegvielas, lai ļautu Savienībai un 
dalībvalstīm sasniegt šo mērķi transporta nozarē ilgtspējīgā veidā.
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Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) Direktīvas 2009/28/EK 19. panta 
7. punkts un Direktīvas 98/70/EK 
7.d panta 6. punkts paredz ņemt vērā 
ietekmi, ko netiešas zemes izmantojuma 
izmaiņas rada uz siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, un atbilstošus pasākumus šīs 
ietekmes mazināšanai, vienlaikus ņemot 
vērā nepieciešamību aizsargāt jau veiktās 
investīcijas.

Grozījums Nr. 3

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 emisiju, var 
lēst, ka ar netiešām zemes izmantojuma 
izmaiņām saistītā emisija ir ievērojama un 
var atsvērt atsevišķu biodegvielu radītos 
siltumnīcefekta gāzu emisijas ietaupījumus 
vai to daļu. Cēlonis — par 
lauksaimniecībā saražoto biodegvielu ir 
saņemtas lielas publiskā sektora 
subsīdijas (10 miljardi gadā) un tāpēc 
paredzams, ka gandrīz visa 2020. gadā 
saražotā biodegviela nāks no kultūraugiem, 
ko audzē zemē, kuru varētu izmantot 
pārtikas un barības tirgus pieprasījuma 
apmierināšanai. Saskaņā ar Komisijas 
ietekmes novērtējumu nepieciešams ņemt 
vērā netiešas zemes izmantojuma 
izmaiņas, lai nepieļautu šos potenciālos 
emisijas avotus. Lai samazinātu netiešās 
zemes izmantojuma izmaiņas, jānošķir 
kultūraugu grupas: eļļas augi, labība, 



AD\940493LV.doc 7/33 PE506.337v02-00

LV

cukuru saturoši augi un citi cieti saturoši 
augi. Turklāt, lai rastu vidēja un 
ilgtermiņa risinājumus, nepieciešams 
veicināt pētniecību un izstrādi jaunajās 
modernajās biodegvielu ražošanas 
nozarēs, kuras nekonkurē ar pārtikas 
kultūraugiem, un turpināt pētīt dažadu 
kultūraugu grupu ietekmi uz tiešām un 
netiešām zemes izmantojuma izmaiņām. 

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Būtu jānodrošina turpmāka stimulēšana, 
palielinot to moderno biodegvielu 
svērumu, ko ražo no IX pielikumā 
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uzskaitītajam izejvielām, kas veido līdz 
3 % no enerģijas galapatēriņa transportā 
2020. gadā.

Būtu jāpiedāvā arī stimuli cita veida 
atjaunojamu energoresursu avotiem un 
energoefektivitātes un energotaupības 
pasākumiem visos transporta veidos.
Ņemot vērā to, ka līdz 2020. gadam līdz 
6,5 % jāierobežo to biodegvielu 
iekļaušana, kas iegūtas no 
lauksaimniecības pārtikas produktiem, 
tiek pārtraukti stimuli biodegvielām, kas 
nenodrošina vērā ņemamu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājumu un kas tiek ražotas no 
pārtikā un lopbarībā izmantojamiem 
kultūraugiem.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Lai nodrošinātu biorūpniecības nozaru 
ilgtermiņa konkurētspēju un stabilu 
normatīvo vidi esošajām un jaunajām 
investīcijām, atbilstoši 2012. gada 
paziņojumam “Inovācijas ilgtspējīgai 
izaugsmei: Eiropas bioekonomika” un 
“Ceļvedim par resursu efektīvu 
izmantošanu Eiropā”, kur tiek sekmētas 
integrētas un dažādotas biorafinēšanas 
rūpnīcas Eiropā, jāapņemas turpmākajos 
gados pēc 2020. gada saglabāt tos 
biodegvielu līmeņus, kas atbalstīti 
Direktīvā 2009/28/EK. Lignocelulozes 
atlikumi ir viena no retajām biomasām, 
kuras krājumi Eiropā ir ievērojami. 
Apakšmērķa — no lignocelulozes iegūtas 
biodegvielas iekļaušanas — noteikšana 
sniegtu investoriem nepieciešamo 
pārliecību par tās potenciālu.
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Pamatojums

Apakšmērķa noteikšana — iekļaut no lignocelulozes iegūtu biodegvielu — palīdzētu 
samazināt dīzeļdegvielas importu, tā vietā ražojot modernas biodegvielas, un veicinātu 
investīcijas tādas biomasas izmantošanā, kurai Eiropā ir potenciāls.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) No 2015. gada 1. jūlija būtu jāpalielina 
minimālā siltumnīcefekta gāzu ietaupījumu 
robežvērtība biodegvielām un 
bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam, ko 
ražo ekspluatācijās esošās jaunās iekārtās, 
lai uzlabotu kopējo siltumnīcefekta gāzu 
bilanci un mudinātu veikt investīcijas
iekārtās ar ļoti labiem siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījuma rādītājiem. Nosakot minimālo 
robežvērtību 60 %, tiek nodrošināta 
aizsardzība investīcijām biodegvielu un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā ražošanas 
jaudās atbilstīgi 19. panta 6. punkta otrajai 
daļai.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) Komisijai jāveic attiecīgi pasākumi, 
lai nodrošinātu godīgu konkurenci ar 
trešo valstu biodegvielas eksportētājiem uz 
Savienību atbilstoši Savienības 
noteikumiem par tirdzniecības 
aizsardzības instrumentiem.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(9) Lai sagatavotos pārejai uz modernām 
biodegvielām un samazinātu kopējo 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekmi laikposmā līdz 2020. gadam, 
jānosaka obligāti moderno biodegvielu 
mērķi saskaņā ar grafiku, kas 
ieguldītājiem nodrošina paredzamību un 
stabilitāti.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10.a) Būtu jānodrošina stimuli, kas 
veicina no atjaunojamiem avotiem ražotas 
elektroenerģijas izmantošanu transporta 
nozarē. Turklāt transporta nozarē būtu 
jāveicina energoefektivitātes un 
energotaupības pasākumu īstenošana.
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Grozījums Nr. 10

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, 
piemēram, no atkritumiem, būtu jāpiešķir 
nulles emisijas faktors. .

(11) Aplēstā netiešo zemes izmantojuma 
izmaiņu emisija saskaņā ar pašreizējām 
zinātniskajām atziņām nav pietiekami 
ticama, lai būtu pamats politikas 
veidošanai. Ņemot vērā to, ka biodegvielu 
ražošanas attīstība ES galvenokārt ir 
politikas virzīta, ir īpaši svarīgi nodrošināt 
atbilstību, izmaiņas tiesību aktos 
pamatojot ar pārliecinošiem 
zinātniskajiem faktiem.

Grozījums Nr. 11

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) Lai gan netiešo zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas fenomens ir atzīts, 
joprojām nav pieejama objektīva metodika 
to aprēķināšanai. Tāpēc Komisijai būtu 
regulāri 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 tehnikas un zinātnes 
sasniegumiem. Tāpēc gadījumos, kad tas ir 
pamatots ar jaunākajiem pierādījumiem, 
kas iegūti, izmantojot visticamāko 
zinātnisko modeli, 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 
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izejvielas. Lai palielinātu to investīciju 
juridisko drošību, kuras izdarītas 
biodegvielu ražošanas nozarēs, Komisijai 
ir jāizstrādā objektīva un saskaņota 
metodika netiešo zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas faktoru aprēķināšanai.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12.a) Šīs metodikas pārskatīšanā un 
pielāgošanā vajadzētu ņemt vērā, ka 
uzņēmumi jau ir veikuši apjomīgas 
investīcijas, pamatojoties uz pašreizējiem 
tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 13

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 
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.

(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 
stipri noplicinātā un stipri piesārņotā zemē. 
Komisijai būtu jānovērtē arī citi netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu 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 
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V pielikuma C daļas 7. punktā attiecībā uz 
biomasu, kas iegūta no atjaunotas zemes, 
kas bijusi noplicināta. Tomēr jāturpina 
atbalstīt noplicinātās zemes izmantošanu 
biodegvielu izejvielu audzēšanai tā, lai tā 
neradītu netiešas zemes izmantojuma 
izmaiņas.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.a) Lai atbilstu atjaunojamās enerģijas 
mērķim transporta nozarē, vienlaikus līdz 
minimumam samazinot zemes 
izmantojuma izmaiņu negatīvo ietekmi, 
būtu jāveicina atjaunojamā 
elektroenerģija, transporta veidu maiņa, 
sabiedriskā transporta pastiprināta 
izmantošana un energoefektivitāte. Tādēļ 
atbilstoši Baltajai grāmatai par transportu 
dalībvalstīm jācenšas paaugstināt 
energoefektivitāti un samazināt vispārējo 
enerģijas patēriņu transporta nozarē, 
vienlaikus sekmējot elektrisko 
transportlīdzekļu ienākšanu tirgū un 
atjaunojamās elektroenerģijas ieviešanu 
transporta sistēmās.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.b) Transporta nozarē būtu jāveicina 
tādas elektroenerģijas izmantošana, kas 
iegūta no atjaunojamiem 
energoresursiem. Tāpēc dalībvalstīm būtu 
jāstrādā, lai enerģētikas nozarē laika 
gaitā palielinātu tādas elektroenerģijas 
īpatsvaru, kas iegūta no atjaunojamiem 
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energoresursiem, un vienlaikus veicinātu 
elektromobiļu ienākšanu tirgū. 
Dalībvalstīm arī būtu jāļauj pārorientēt to 
finanšu resursus, kuri šobrīd paredzēti, lai 
pilnībā vai daļēji izpildītu prasības par 
tādas enerģijas īpatsvaru, kas iegūta no 
biodegvielām, kuras ražotas no labības un 
citiem cietes, cukura un eļļas augiem, kā 
arī citiem enerģijas kultūraugiem, ko 
audzē zemē, uz tādu atjaunojamo 
energoresursu (jo īpaši vēja, saules, jūras 
un ģeotermiskās enerģijas) īpatsvara 
palielināšanu, kuru atjaunošanās spēja 
un ilgtspējība ir pierādīta. 

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
1. pants – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) turklāt šī direktīva ļauj attiecināt 
b) punktā minēto mērķi arī uz aviācijā 
izmantoto biodegvielu.
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Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aviācijā izmantojamas biodegvielas 
piegādātāju gadījumā dalībvalstis šādiem 
piegādātājiem ļauj izvēlēties, vai 
piedalīties 2. punktā paredzētā 
samazinājuma saistību īstenošanā, ciktāl 
piegādātā biodegviela atbilst 7.b pantā 
paredzētajiem ilgtspējības kritērijiem.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. punktā svītro pēdējo teikumu; 

Pamatojums

Ilgtspējības kritēriji, kuriem jāatbilst biodegvielām un bioloģiskajiem šķidrajiem 
kurināmajiem, lai tos varētu ieskaitīt šajā direktīvā minētajos mērķos un atzīt par atbilstīgiem 
publiskā sektora atbalsta shēmām, ir jāpiemēro vienādi visām biodegvielām, kuras iegūtas no 
atkritumiem un atlikumiem. Izņēmuma noteikumu saglabāšana var radīt konkurences 
izkropļojumus. 

Grozījums Nr. 20

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

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

„2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas
ietaupījums, ko panāk, izmantojot 
biodegvielas un bioloģisko šķidro 
kurināmo, un ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ir vismaz 60 % attiecībā 
uz biodegvielām un bioloģisko šķidro 
kurināmo, ko ražo visās iekārtās, kuru 
ekspluatācija sākta pēc 2015. gada 1. jūlija. 
Iekārta “atrodas ekspluatācijā”, ja notiek 
fiziska biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā 
kurināmā ražošana.

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

Attiecībā uz iekārtām, kas atradās 
ekspluatācijā 2015. gada 1. jūlijā vai pirms 
minētā datuma, 1. punktā minētajā nolūkā 
biodegvielām un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam jāpanāk siltumnīcefekta gāzu 
emisijas ietaupījums vismaz 35 % līdz 
2017. gada 31. decembrim un vismaz 60 %
no 2018. gada 1. janvāra.

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

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

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

'5. Komisija vēlākais līdz 2012. gada 
31. decembrim un pēc tam reizi divos 
gados sagatavo ziņojumu par aplēstajām 
tipiskajām vērtībām un standartvērtībām, 
kas ir norādītas IV pielikuma B un E daļā, 
īpašu uzmanību veltot siltumnīcefekta gāzu 
emisijām no transporta un 
tehnoloģiskajiem procesiem.

„5. Komisija vēlākais līdz 2012. gada 
31. decembrim un pēc tam reizi divos 
gados sagatavo un publicē ziņojumu par 
aplēstajām tipiskajām vērtībām un 
standartvērtībām, kas ir norādītas 
IV pielikuma B un E daļā, īpašu uzmanību 
veltot siltumnīcefekta gāzu emisijai no 
transporta un tehnoloģiskajiem procesiem.
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Pamatojums

Eiropas Komisijas ziņojuma publicēšana padarīs šos datus pieejamākus, un tādējādi 
uzlabosies turpmākais darbs gāzu emisijas samazināšanas jomā.

Grozījums Nr. 22

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."

„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 
emisijas nulles vērtību; izstrādājot faktorus 
izejvielām, kas nāk no nepārtikas celulozes 
un lignocelulozes materiāliem; ar 
nosacījumu, ka dalībvalstīs tiek veicināta 
pētniecība un izstrāde inovatīvo 
tehnoloģiju jomā un ir ņemta vērā 
vajadzība uzlabot dīzeļdegvielu apgādes 
drošību.”

Pamatojums

Lai neradītu nenoteiktību, kas varētu atturēt ieguldījumu veikšanu, plānoto pasākumu mērķis 
ir veicināt pētniecību un izstrādi dalībvalstīs, kā arī tirgus vajadzību apmierināšanu.

Grozījums Nr. 23

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

ca) pievieno šādu 8.a punktu:
„8.a Komija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu, lai 
noteiktu sīki izstrādātas definīcijas, 
tostarp tehniskās specifikācijas, kas 
nepieciešamas IV pielikuma C daļas 
9. punktā noteiktajām kategorijām.”

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pilnvaras, kas minētas 7.a panta 
5. punktā, 7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 
7.d panta 5. punktā, 7.d panta 6. 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.

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 7.a panta 5. punktā, 
7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 7.d panta 
5. punktā, 7.d panta 6. punktā, 7.d panta 
7. punktā, 8.a panta 3. punktā un 10. panta 
1. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā 
lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Tas

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 7.a panta 5. punktā, 
7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 7.d panta 
5. punktā, 7.d panta 6. punktā, 7.d panta 
7. punktā, 7.d panta 8.a punktā, 8.a panta 
3. punktā un 10. panta 1. punktā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
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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.

deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc tā publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā 
dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau 
spēkā esošos deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. 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, 
7. d panta 8.a punktu, 8.a panta 3. punktu 
un 10. panta 1. punktu, pieņemts deleģētais 
akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos 
no dienas, kad minētais akts paziņots 
Eiropas Parlamentam un Padomei, ne
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
2 mēnešiem.”

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a) Direktīvas 2. pantā pievieno jaunu 
oa) punktu:
„oa) “modernās biodegvielas” ir 
biodegvielas, kas ražotas no izejvielām, 
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kuras tieši nekonkurē ar pārtikas un 
lopbarības kultūraugiem. Neizsmeļošs 
moderno biodegvielu uzskaitījums ir 
ietverts IX pielikumā. Saskaņā ar 
25.b pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt
deleģētos aktus, lai šo sarakstu pielāgotu 
zinātnes un tehnikas attīstībai.”

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Biodegvielas sekmē inovāciju biotehnoloģiju un augu valsts ķīmijas nozarē. Tāpēc ir 
jāveicina pētniecība un izstrāde visās nozarēs, kurām ir augsts potenciāls.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) panta 4. punktu groza šādi: c) panta 4. punktu groza šādi:
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Direktīvas 3. panta 4. punktā iekļauj šādu 
otro daļu:
„Katra dalībvalsts nodrošina, ka no 
atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotās elektroenerģijas īpatsvars visos 
transporta veidos 2020. gadā ir vismaz 
2 % no enerģijas galapatēriņa transporta 
nozarē attiecīgajā dalībvalstī.”

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) panta 4. punkta pirmo daļu aizstāj ar 
šādu:
4. Katra dalībvalsts nodrošina, ka no 
atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotas enerģijas īpatsvars visā 
transportā 2020. gadā ir vismaz 10 % no 
enerģijas galapatēriņa transporta nozarē 
attiecīgajā dalībvalstī un ka etanola daļa 
nav mazāka par 3 % no kopējā 
tradicionālo biodegvielu patēriņa, jo 
etanols lielā mērā palīdz sasniegt 
mērķi — samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju tieši autotransporta nozarē. 

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 31

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

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

„d) lai aprēķinātu skaitītāju, enerģijas 
īpatsvars ir sekojošs:

– enerģijas īpatsvars, ko iegūst no labības 
un citiem cieti saturošiem augiem, cukuru 
saturošiem augiem un eļļas augiem, 
nepārsniedz 6,5 % no enerģijas 
galapatēriņa transportā 2020. gadā;

– no modernās biodegvielas, ko ražo no 
IX pielikumā uzskaitītajām izejvielām, ir 
vismaz 3 % no enerģijas galapatēriņa 
transportā 2020. gadā;
– no cita veida patērēto atjaunojamu 
energoresursu avotiem un 
energoefektivitātes un energotaupības 
pasākumiem visos transporta veidos.”

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) pievieno šādu f) punktu:
f) saskaņā ar a) un b) apakšpunktu 
aprēķinot elektroenerģijas daļu, kas 
saražota no atjaunojamajiem 
energoresursiem un patērēta visos 
dzelzceļa transportlīdzekļos, dalībvalstis 
var izmantot no atjaunojamajiem 
energoresursiem visā Kopienā saražotās 
elektroenerģijas vidējo daļu vai no 
atjaunojamajiem energoresursiem pašā 
dalībvalstī saražotās elektroenerģijas 
daļu. Turklāt, aprēķinot no 
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atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotās elektroenerģijas daudzumu, kas 
patērēts visos dzelzceļa transportlīdzekļos, 
šo patēriņu reizina ar 2,5 no 
atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotās elektroenerģijas daļas.

Pamatojums

Būtu jāveicina no atjaunojamajiem avotiem ražotas elektroenerģijas izmantošana dzelzceļa 
nozarē, panākot lielāku energoefektivitāti. 

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) iekļauj šādu 4.a punktu:
4.a Lai vieglāk sasniegtu 4. punktā 
noteikto mērķi, katra dalībvalsts 
popularizē energoefektivitātes un 
energotaupības pasākumus un sekmē to 
īstenošanu. 
Līdz 2014. gada 31. decembrim Komisija 
sniedz ieteikumus attiecībā uz to, kādi 
pasākumi būtu veicami, lai saskaņā ar šā 
punkta pirmo daļu uzlabotu 
energoefektivitāti un veicinātu enerģijas 
ietaupījumu. Ieteikumus sagatavo, 
aprēķinot iespējamos ieguvumus, ko 
energoefektivitātes un enerģijas 
ietaupījuma ziņā var nodrošināt attiecīgo 
pasākumu īstenošana. Ar šo pamatojumu 
katra dalībvalsts izstrādā savu rīcības 
plānu šādu pasākumu īstenošanai, un 
dalībvalsts var nolemt, ka, veicot aprēķinu 
saskaņā ar b) apakšpunktu, tā ņem vērā 
energoefektivitātes un enerģijas 
ietaupījuma ziņā gūtos ieguvumus.

Pamatojums

CO2 emisija ir jāsamazina, ne vien aizstājot vienu degvielas veidu ar citu, bet arī veicot 
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energoefektivitātes un energotaupības pasākumus.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) pievieno šādu e) apakšpunktu: iii) pievieno šādu e) apakšpunktu:
Par ieskaitāmo daļu „Par ieskaitāmo daļu

(i) biodegvielām, ko ražo no IX pielikuma 
A daļā uzskaitītajām izejvielām, uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri;

i) biodegvielām, ko ražo no IX pielikuma 
A daļā uzskaitītajām izejvielām, uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar divi;

(ii) biodegvielām, ko ražo no IX pielikuma 
B daļā uzskaitītajām izejvielām, uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar divi;

ii) biodegvielām, ko ražo no IX pielikuma 
B daļā uzskaitītajām izejvielām, uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar 1,2;

(iii) atjaunojamām šķidrām un gāzveida 
degvielām, kuru izcelsme nav bioloģiska, 
uzskata to energoietilpību, reizinātu ar 
četri.
Dalībvalstis nodrošina, ka izejmateriāli 
netiek tīši modificēti, lai panāktu atbilstību 
(i) līdz (iii) kategorijai.

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

Modernajām biodegvielām, kas ražotas no 
IX pielikumā minētajām izejvielām, līdz 
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2020. gadam transporta nozarē jāveido 
līdz 3 % no enerģijas galapatēriņa.

IX pielikumā noteikto izejvielu sarakstu 
var pielāgot zinātnes un tehnikas attīstībai, 
lai nodrošinātu šajā direktīvā noteikto 
uzskaites noteikumu pareizu īstenošanu. 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 25.b pantu attiecībā uz 
IX pielikumā noteikto izejvielu sarakstu."

IX pielikumā noteikto izejvielu sarakstu 
var pielāgot zinātnes un tehnikas attīstībai. 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 25.b pantu attiecībā uz 
IX pielikumā noteikto izejvielu sarakstu, ja 
ar tiem tiek veicināta pētniecība un 
izstrāde inovatīvo tehnoloģiju jomā 
dalībvalstīs.
Komisija ierosina Eiropas Parlamentam 
un Padomei saskaņotus risinājumus 
saistībā ar krāpšanas problēmu, ko rada 
divkārša uzskaite, kā rezultātā tiek 
neatbilstoši piemēroti e) apakšpunktā 
noteiktie kritēriji.”

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu: a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

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

„2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas
ietaupījums, ko panāk, izmantojot 
biodegvielas un bioloģisko šķidro 
kurināmo, un ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ir vismaz 60 % attiecībā 
uz biodegvielām un bioloģisko šķidro 
kurināmo, ko ražo visās iekārtās, kuru 
ekspluatācija sākta pēc 2015. gada 1. jūlija. 
Iekārta “atrodas ekspluatācijā”, ja notiek 
fiziska biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā 
kurināmā ražošana.

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

Attiecībā uz iekārtām, kas atradās 
ekspluatācijā 2015. gada 1. jūlijā vai pirms 
minētā datuma, 1. punktā minētajā nolūkā 
biodegvielām un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam jāpanāk siltumnīcefekta gāzu 
emisijas ietaupījums vismaz 35 % līdz 
2017. gada 31. decembrim un vismaz 60 %
no 2018. gada 1. janvāra.
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Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu, 
izmantojot biodegvielas un bioloģiskos 
šķidros kurināmos, aprēķina saskaņā ar 
19. panta 1. punktu."

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

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) iekļauj šādu punktu:
„8.a Saskaņā ar 25.b pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
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noteiktu sīki izstrādātas definīcijas, cita 
starpā tehniskos parametrus, V pielikuma 
C daļas 9. punktā minētajām 
kategorijām.”

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) iekļauj šādu punktu:
„8.b Komisija līdz 2015. gada 
31. decembrim iesniedz leģislatīvā akta 
priekšlikumu, lai iekļautu citus netiešu
zemes izmantojuma izmaiņu mazināšanas 
pasākumus, piemēram, blakusproduktu 
izmantošanu, ražības palielināšanu, 
ražošanas efektivitāti un kultūraugu 
ražošanu pamestās vai neizmantotās 
zemēs, piešķirot prēmijas, kādas 
paredzētas biomasai, kuru iegūst no 
zemes, kas atbilst V pielikuma C daļas 
8. punktā noteiktajam.”

Grozījums Nr. 40

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 pieņemt 2. panta oa) punktā, 
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, 19. panta 
7. punktā un 19. panta 8.a punktā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz četru 
gadu laikposmu no [šīs direktīvas spēkā 
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stāšanās diena]. Komisija sagatavo 
ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu 
vēlākais deviņus mēnešus pirms četru 
gadu laikposma beigām. Pilnvaru 
deleģējumu automātiski pagarina par 
tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst 
pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs 
mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 11. punkts
Direktīva 2009/28/EK
25.b pants – 3. punkts

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,
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, 19. panta 
7. punktā un 19. panta 8.a. punktā minēto 
pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģējumu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 
jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 42

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 

5. Saskaņā ar 2. panta oa) punktu, 3. panta 
4. punkta d) apakšpunktu, 5. panta 
5. punktu, 17. panta 3. punkta 



AD\940493LV.doc 29/33 PE506.337v02-00

LV

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."

c) apakšpunkta trešo daļu, 19. panta 
5. punktu, 19. panta 6. punktu, 19. panta 
7. punktu un 19. panta 8.a) punktu
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja 2 mēnešos no dienas, kad minētais 
akts paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par 2 mēnešiem.

Grozījums Nr. 43

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. 

Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 
jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, kas iegūti, izmantojot 
visticamāko zinātnisko modeli, analizē, 
cik efektīvi ir pasākumi, ko šī direktīva 
paredz:

a) to netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisijas samazināšanai, kas ir saistīta ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanu;
b) pētniecības un izstrādes veicināšanai 
modernu biodegvielu ražošanas nozarēs, 
kuras nekonkurē ar kultūraugiem, kas 
paredzēti izmantošanai pārtikā vai 
dzīvnieku barībā;
c) ticamu un salīdzināmu datu par netiešo 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
vākšanas veicināšanai;

Attiecīgā gadījumā, pamatojoties uz Attiecīgā gadījumā, pamatojoties uz 
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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.

labākajiem pieejamajiem pierādījumiem, 
kas iegūti ar visticamāko zinātnisko 
modeli, ziņojumam pievieno leģislatīva 
akta priekšlikumu, kurā aplēstos netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisijas 
faktorus iekļauj attiecīgajos ilgtspējības 
kritērijos 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. Pamatojoties arī 
uz aplēsēm attiecībā uz netiešām zemes 
izmantojuma izmaiņām, 2021. gada gada 
1. janvārī tiek pārtraukti stimuli 
biodegvielām, kas būtiski nesamazina 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un kas tiek 
ražotas no pārtikā un lopbarībā 
izmantojamiem kultūraugiem.

Grozījums Nr. 44

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

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

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

(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, izņemot dalītus sadzīves 
atkritumus, attiecībā uz kuriem jāievēro 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra 
Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un 
par dažu direktīvu atcelšanu 11. panta 
2. punkta a) apakšpunktā paredzētie 
pārstrādes mērķi.

(c) Rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija.

c) Rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija.
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(d) Salmi.
(e) Kūtsmēsli un notekūdeņu dūņas. e) Kūtsmēsli un notekūdeņu dūņas.

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

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

(k) Riekstu čaumalas.
(l) Sēnalas.
(m) Kukurūzas vālītes.
(n) Miza, zari, lapas, zāģskaidas un 
ēveļskaidas.

o) Lietota cepamā eļļa.
p) Lignocelulozes materiāli, tostarp salmi, 
cukurniedru rauši, riekstu čaumalas, 
sēnalas un kukurūzas vālītes, izņemot 
zāģskaidas, zāģbaļķus un finierklučus.

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

B daļa. Izejvielas, par kuru ieskaitāmo daļu 
3. panta 4. punkta mērķī uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar 1,2.

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

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

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

Grozījums Nr. 45

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

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

Virsraksts Degvielas kvalitātes direktīvas un Atjaunojamo energoresursu 
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