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22.4.2015 A8-0025/99 

Grozījums Nr.  99 

Piernicola Pedicini 

EFDD grupas vārdā 
 
Ieteikuma projekts otrajam lasījumam A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Degvielas kvalitātes direktīva un Atjaunojamo energoresursu direktīva 
10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Padomes nostāja 

1. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 98/70/EK 
7.b pants – 4.a punkts (jauns) 
 

Padomes nostāja Grozījums 

 (ba) iekĜauj šādu punktu: 

"4a. Biodegvielas, kas Ħemtas vērā 
1. punktā minētajos nolūkos, neiegūst no 
atkritumiem vai atliekām, uz kurām 
saskaĦā ar Direktīvas 2008/98/EK 
11. panta 2. punktu attiecas atkārtotas 
izmantošanas un pārstrādes mērėi. 
Dalībvalstis nodrošina, ka atkritumu un 
atlieku izmantošana, uz ko attiecas 
Direktīva 2008/98/EK par biodegvielu 
ražošanu, kura Ħemta vērā 1. punktā 
minētajos nolūkos, ir saskaĦā ar 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, 
kas izklāstīta minētās direktīvas 4. pantā. 
Dalībvalstis arī pienācīgi Ħem vērā 
kaskādveida izmantošanas principu un 
reăionālās, kā arī vietējās ekonomikas un 
tehnoloăiju situāciju." 

Or. en 

Pamatojums 

Izmantojot izejvielas, dalībvalstīm jānodrošina atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 
ievērošana un biomasas kaskādveida izmantošana. 
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22.4.2015 A8-0025/100 

Grozījums Nr.  100 

Piernicola Pedicini 

EFDD grupas vārdā 
 
Ieteikums otrajam lasījumam A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Degvielas kvalitātes direktīva un Atjaunojamo energoresursu direktīva 
10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Padomes nostāja 

2. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

Direktīva 2009/28/EK 
3. pants – 5. punkts – 2. daĜa 
 

Padomes nostāja Grozījums 

Komisija tiek pilnvarota pieĦemt deleăētos 
aktus saskaĦā ar 25.a pantu nolūkā grozīt 
IX pielikuma A daĜā minēto izejvielu 
sarakstu, lai pievienotu izejvielas, bet ne 
tāpēc, lai tās svītrotu. Komisija pieĦem 
atsevišėu deleăēto aktu par katru izejvielu, 
kas pievienojama IX pielikuma A daĜai. 
Ikviena deleăētā akta pamatā ir jaunāko 
zinātnes un tehnikas sasniegumu analīze, 
pienācīgi Ħemot vērā atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhiju un pamatojot 
secinājumu, ka attiecīgā izejviela nerada 
papildu pieprasījumu pēc zemes, ne arī 
lielā mērā kropĜojoši ietekmē 
(blakus)produktu, atkritumu vai atlikumu 
tirgu, sniedz būtiskus siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājumu salīdzinājumā ar 
fosilo kurināmo, un nepastāv risks negatīvi 
ietekmēt vidi un biodaudzveidību. 

Komisija tiek pilnvarota pieĦemt deleăētos 
aktus saskaĦā ar 25.a pantu nolūkā grozīt 
IX pielikuma A daĜā minēto izejvielu 
sarakstu. Komisija pieĦem atsevišėu 
deleăēto aktu par katru izejvielu. Ikviena 
deleăētā akta pamatā ir jaunāko zinātnes un 
tehnikas sasniegumu analīze, pienācīgi 
Ħemot vērā atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhiju, kas noteikta Direktīvā 
2008/98/EK, un pamatojot secinājumu, ka 
attiecīgā izejviela nerada papildu 
pieprasījumu pēc zemes, ne arī lielā mērā 
kropĜojoši ietekmē (blakus)produktu, 
atkritumu vai atlikumu tirgu, sniedz 
būtisku siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu salīdzinājumā ar fosilo 
kurināmo, un nepastāv risks negatīvi 
ietekmēt vidi un biodaudzveidību. 

Or. en 

Pamatojums 

Ir svarīgi dot iespēju inovatīviem zaĜās uzĦēmējdarbības modeĜiem izstrādāt izejvielām jaunus 
izmantojumus — ja materiāls šobrīd tiek uzskatīts par atlieku, bet nākotnē, pateicoties 
zinātnes un tehnoloăiju attīstībai, tiek atklāts, kā to izmantot, likumam ir jānodrošina iespējas 
šādām izmaiĦām. Citādi tiks traucēts tirgus un konkurences apstākĜi, un tas liegs sasniegt šīs 
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direktīvas mērėus. 
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22.4.2015 A8-0025/101 

Grozījums Nr.  101 

Piernicola Pedicini 

EFDD grupas vārdā 
 
Ieteikums otrajam lasījumam A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Degvielas kvalitātes direktīva un Atjaunojamo energoresursu direktīva 
10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Padomes nostāja 

2. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 2009/28/EK  
17. pants – 4.a punkts (jauns) 
 

Padomes nostāja Grozījums 

 (ba) iekĜauj šādu punktu: 

"4a. Biodegvielas un bioloăiskos šėidros 
kurināmos, kas Ħemti vērā 1. punkta a), 
b) un c) apakšpunktā minētajos nolūkos, 
neiegūst no atkritumiem vai atliekām, uz 
ko atbilstoši Direktīvas 2008/98/EK 
11. panta 2. punktam attiecas atkārtotas 
izmantošanas un pārstrādes mērėi. 
Dalībvalstis nodrošina, ka atkritumu un 
atlieku izmantošana, uz ko attiecas 
Direktīva 2008/98/EK un kas paredzēta to 
biodegvielu un bioloăisko šėidro 
kurināmo ražošanai, kuri Ħemti vērā 
1. punkta a), b) un c) apakšpunktā 
minētajos nolūkos, atbilst atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijai, kura 
noteikta minētās direktīvas 4. pantā. 
Dalībvalstis arī pienācīgi Ħem vērā 
kaskādveida izmantošanas principu un 
reăionālās, kā arī vietējās ekonomikas un 
tehnoloăiju situāciju." 

Or. en 

Pamatojums 

Izmantojot izejvielas, dalībvalstīm jānodrošina atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 
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ievērošana un biomasas kaskādveida izmantošana. 
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22.4.2015 A8-0025/102 

Grozījums Nr.  102 

Piernicola Pedicini 

EFDD grupas vārdā 
 
Ieteikums otrajam lasījumam A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Degvielas kvalitātes direktīva un Atjaunojamo energoresursu direktīva 
10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Padomes nostāja 

2 pielikums – 3. punkts 

Direktīva 2009/28/EK 
IX pielikums  – A daĜa – o punkts 
 

Padomes nostāja Grozījums 

(o) mežsaimniecības un mežsaimniecībā 
pamatotu nozaru atkritumu un atlieku 
biomasas frakcija, t. i., mizas, zari, pirms 
tirgū laišanas veiktas starpcirtes produkti, 
lapas, skujas, koku galotnes, zāăskaidas, 
ēveĜskaidas, melnais atsārms, brūnais 
atsārms, šėiedru nogulsnes, lignīns un 
taleĜĜa; 

(o) mežsaimniecības un mežsaimniecībā 
pamatotu nozaru atkritumu un atlieku 
biomasas frakcija, t. i., miza, zari, pirms 
tirgū laišanas veiktas starpcirtes produkti, 
lapas, skujas, koku galotnes, melnais 
atsārms, brūnais atsārms, šėiedru 
nogulsnes un lignīns; 

Or. en 

Pamatojums 

TaleĜĜas, ēveĜskaidu un zāăskaidu pašreizējā izmantošana ekonomikā jau atbilst kaskādveida 
izmantošanas principam. Ir svarīgi dot iespēju ėimikāliju uzĦēmumiem, kas izmanto 
bioloăiskās izejvielas un citiem uzĦēmumiem, kas tās izmanto, turpināt konkurenci uz 
komerciāliem nosacījumiem, lai tās varētu piekĜūt šīm izejvielām un lietot tās savai ražošanai 
un inovācijai. 
 

 
 


