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Grozījums Nr. 1030
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – B daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B. Indikatīvā līkne svītrots 
Direktīvas 3. panta 2. punktā minētā 
indikatīvajai līknei ir jāatspoguļo šāds no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtās 
enerģijas procentuālais daudzums:
S2005 + 0,25 (S2020 – S2005), vidējā 
vērtība divu gadu periodam (2011. –
2012.);

S2005 + 0,35 (S2020 – S2005), vidējā 
vērtība divu gadu periodam (2013. –
2014.);

S2005 + 0,45 (S2020 – S2005), vidējā 
vērtība divu gadu periodam (2015. –
2016.); kā arī,

S2005 +0,65 (S2020 – S2005), vidējā 
vērtība divu gadu periodam (2017. –
2018.),

kur
S2005 = enerģijas procentuālais 
daudzums, kas dalībvalstīm 2005. gadā 
jāiegūst no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, sk. A daļas tabulā norādītās 
vērtības,
kā arī,
S2020 = enerģijas procentuālais 
daudzums, kas dalībvalstīm 2020. gadā 
jāiegūst no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, sk. A daļas tabulā norādītās 
vērtības.

Or. de
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Pamatojums

Mērķim ir jābūt mazākai, nevis lielākai birokrātijai.

Grozījums Nr. 1031
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – B daļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B. Indikatīvā līkne B. Obligātā līkne

Or. en

Grozījums Nr. 1032
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – B daļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B. Indikatīvā līkne B. Obligāto starpposma mērķu izpildes
līkne

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu EK un dalībvalstu vispārējo 2020. gada mērķu sasniegšanu, ir svarīgi 
pieņemt arī obligātos starpposma mērķus. Direktīvas I pielikuma B daļā paredzētās līknes 
sākuma dati ir pārāk zemi, un nozīmīgākais atjaunojamās enerģijas avotu ieviešanas apjoms 
ir atstāts uz pēdējiem gadiem pirms 2020. gada. Ja nebūs izpildīts šis ierobežojums, 
dalībvalstīm būs ļoti grūti sasniegt savus 2020. gada mērķus. Šajā nolūkā tas jāuzskata par 
absolūti nepieciešamu minimumu.
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Grozījums Nr. 1033
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – B daļa – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 3. panta 2. punktā minētā
indikatīvajai līknei ir jāatspoguļo šāds no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtās 
enerģijas procentuālais daudzums:

Direktīvas 3. panta 2. punktā minētajai 
obligātajai līknei ir jāatspoguļo šāds no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtās 
enerģijas procentuālais daudzums:

Or. en

Grozījums Nr. 1034
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums
II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II pielikums. Normalizācijas formula, kas 
ņem vērā hidroelektrostacijās ražoto 
elektroenerģiju

svītrots

Šo formulu izmanto, lai ņemtu vērā 
elektroenerģijas daudzumu, kas 
attiecīgajā dalībvalstī ģenerējušas 
hidroelektrostacijas.

QN(norm) = CN * 15/
14








 


N

Ni Ci
Qi

kur
N = atskaites gads,
QN(norm) = aprēķinu vajadzībām 
normalizētais elektroenerģijas daudzums, 
kas visās dalībvalsts hidroelektrostacijās 
saražots N gadā;
Qi = GWh izteikts elektroenerģijas 
daudzums, kas visās dalībvalsts 
elektrostacijās faktiski saražots i gadā; 
Ci = MW izteikta visu dalībvalstī uzstādīto 
elektrostaciju kopējā jauda i gadā.
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Or. en

Grozījums Nr. 1035
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – pielikuma beigās jāpievieno jauna daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir zināma noteces statistika, saražoto 
elektroenerģiju var aprēķināt, izmantojot 
noteces koeficientus par pēdējiem 15 
gadiem, izmantojot šādu formulu:
QE = Hm * Vm * g * ρ * η * laiks
kur
QE’ = saražotā elektroenerģija
Hm = vidējais krišanas augstums
Vm = vidējā caurplūde
g = gravitācijas konstante
ρ = blīvums
η = efektivitāte
Mazām hidrostacijām veic mazākus 
pārskatus. Šajā gadījumā pietiek ar gada 
pārskatu par faktisko gadā saražoto 
elektroenerģiju.
Papildus saražoto elektroenerģiju 
aprēķina, procentuāli palielinot attiecīgos 
mainīgos lielumus.

Or. de

Pamatojums

Hidroenerģijas normalizācijas formula ir jāpaplašina, jo hidroenerģijas ražošanu jaunās 
stacijās nevar pienācīgi atainot, ja dabiskās noteces svārstību rezultāts (+/- 10 %) ir pārāk 
zems. Ja stacijā gadā  saražotās elektroenerģijas daudzums palielinās, bet maksimālā jauda 
netiek palielināta, papildu enerģijas ražošanu var pilnīgi uzrādīt tikai 15 gadus vēlāk. Ja 
situācija ir pretēja, atjaunojamo emerģijas avotu daļas pieaugums ir nepieņemams un 
nākamo 15 gadu laikā tikai lēnām samazinās.
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Grozījums Nr. 1036
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
IIa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIa pielikums
Normalizācijas formula no vēja enerģijas 
saražotās elektroenerģijas aprēķināšanai

Lai aprēķinātu elektroenerģijas 
daudzumu, kas attiecīgajā dalībvalstī 
saražots no vēja enerģijas, izmanto šādu 
formulu:

kur
N = atskaites gads,
QN(norm) = aprēķinu vajadzībām 
normalizētais elektroenerģijas daudzums, 
kas visās dalībvalsts vēja elektrostacijās 
saražots N gadā;
Qi = GWh izteikts elektroenerģijas 
daudzums, kas visās dalībvalsts 
elektrostacijās faktiski saražots i gadā;
Ci = MW izteikta visu dalībvalstī uzstādīto 
elektrostaciju kopējā jauda i gadā.

Or. de

Pamatojums

Tāpat kā hidroenerģijas gadījumā, arī vēja enerģijā var novērot ievērojamas svārstības 
daudzu gadu gaitā. Tātad vēja enerģijas ražošanas formula jānosaka tā, lai var salīdzināt 
obligātos starpposma mērķus visā ES.

QN(norm)  = CN * 7/
6








 


N

Ni Ci
Qi



PE409.503v01-00 8/70 AM\732231LV.doc

LV

Grozījums Nr. 1037
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums svītrots.

Or. de

Pamatojums

IV pielikumā paredzētā uzstādītāju sertifikācija nav vajadzīga, jo var atsaukties uz Direktīvu 
2005/36/EK un turpmāka regulēšana būtu vien bezjēdzīga birokrātija.

Grozījums Nr. 1038
Herbert Reul, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 13. panta 3. punktā minētajiem 
kritērijiem ir šādi.

Šādus kritērijus piemēro vienīgi
Direktīvas 13. panta 3. punktā minētajām 
sertifikācijas sistēmām.

Or. de

Pamatojums

Uzstādītāju sertifikācija, ko reglamentē IV pielikuma noteikumi, ir vajadzīga tikai tad, ja 
dalībvalstīs nav pieejamas attiecīgas profesionālās kvalifikācijas sistēmas.
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Grozījums Nr. 1039
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 13. panta 3. punktā minētajiem 
kritērijiem ir šādi.

Šādus kritērijus piemēro vienīgi
Direktīvas 13. panta 3. punktā minētajām 
sertifikācijas sistēmām.

Or. de

Pamatojums

Uzstādītāju sertifikācija, ko reglamentē IV pielikuma noteikumi, ir vajadzīga tikai tad, ja 
dalībvalstīs nav pieejamas attiecīgas profesionālās kvalifikācijas sistēmas. No uzņēmumu 
viedokļa, neskatoties uz to, ka šīs kvalifikācijas prasa ārkārtīgu darbu un laiku, papildus 
obligāta sertifikācija varētu novest pie nevajadzīgiem birokrātiskiem papildu šķēršļiem. Ja 
kvalifikācijas un to atjaunošana ir nepieciešama, to var izdarīt ar brīvprātīgu kvalifikācijas 
celšanas kursu piedāvāšanu tirgū.

Grozījums Nr. 1040
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 13. panta 3. punktā minētajiem 
kritērijiem ir šādi.

Šādus kritērijus piemēro vienīgi
Direktīvas 13. panta 3. punktā minētajām 
sertifikācijas sistēmām.

Or. de

Pamatojums

Uzstādītāju sertifikācija, ko reglamentē IV pielikuma noteikumi, ir vajadzīga tikai tad, ja 
dalībvalstīs nav pieejamas attiecīgas profesionālās kvalifikācijas sistēmas. No uzņēmumu 
viedokļa, neskatoties uz to, ka šīs kvalifikācijas prasa ārkārtīgu darbu un laiku, papildus 
obligāta sertifikācija varētu novest pie nevajadzīgiem birokrātiskiem papildu šķēršļiem. Ja 
kvalifikācijas un to atjaunošana ir nepieciešama, to var izdarīt ar brīvprātīgu kvalifikācijas 
celšanas kursu piedāvāšanu tirgū.
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Grozījums Nr. 1041
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sertifikācijas procesam ir jābūt atklātam, 
un dalībvalstij vai tās izraudzītajai 
administratīvajai struktūrai ir skaidri 
jādefinē tā norise.

1. Sertifikācijas procesam ir jābūt atklātam, 
un sertifikācijas iestādei, kuru izraugās 
un akreditē dalībvalstis (saskaņā ar EN 
ISO 17024), ir skaidri jādefinē tā norise.

Or. en

Pamatojums

Personāla sertikācija saskaņā ar EN ISO 17024 nodrošina nepārtrauktu papildinātu 
apmācību (var viegli īstenot jaunas tehnoloģijas izstrādnes, kā arī noteikumus un tiesību 
aktus). Turklāt EN ISO akreditācija paredz arī skaidrus noteikumus, lai mācības, 
kvalifikācija un prasmes būtu salīdzināmas visas Eiropas līmenī.

Šāda pieeja nodrošina prasmju savstarpēju atzīšanu visās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 1042
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sertifikācijas procesam ir jābūt atklātam, 
un dalībvalstij vai tās izraudzītajai 
administratīvajai struktūrai ir skaidri 
jādefinē tā norise.

1. Sertifikācijas procesam ir jābūt atklātam, 
un sertifikācijas iestādei, kuru izraugās 
un akreditē dalībvalstis (saskaņā ar EN 
ISO 17024), ir skaidri jādefinē tā norise.

Or. en

Pamatojums

Personāla sertikācija saskaņā ar EN ISO 17024 nodrošina nepārtrauktu papildinātu 
apmācību (var viegli īstenot jaunas tehnoloģijas izstrādnes, kā arī noteikumus un tiesību 
aktus). Turklāt EN ISO akreditācija paredz arī skaidrus noteikumus, lai mācības, 
kvalifikācija un prasmes būtu salīdzināmas visas Eiropas līmenī.
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Grozījums Nr. 1043
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Biomasas iekārtu, siltumsūkņu, saules 
fotoelektrisko un termālo iekārtu 
uzstādītāji sertifikātu saņem pēc 
akreditētas apmācību programmas 
apguves vai pēc apmācības akreditētā 
mācību centrā.

2. Biomasas iekārtu, siltumsūkņu, seklo 
ģeotermālo un saules fotoelektrisko un 
termālo iekārtu uzstādītājiem dod iespēju
sertifikātu saņemt no trešās puses 
sertifikācijas iestādes. Uzstādītājs 
sertifikātu saņem pēc eksāmena, kurā 
pārbauda gan teorētiskās, gan praktiskās 
zināšanas. Uzstādītājam ir jābūt 
iemaņām, kuras vajadzīgas, lai attiecīgās 
iekārtas un sistēmas uzstādītu, izpildot 
klienta prasības attiecībā uz to veiktspēju 
un drošību, darbu veicot kvalificēti un 
atbilstīgi visiem spēkā esošajiem 
noteikumiem un standartiem, tostarp 
enerģētikas un ekomarķējuma 
standartam. Pārbaudījumā iekļauj 
biomasas katlu vai krāšņu, siltumsūkņu, 
saules fotoelektriskā vai termālā 
aprīkojuma uzstādīšanas praktisko 
novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi garantēt iekārtu kvalitāti.

Grozījums Nr. 1044
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Biomasas iekārtu, siltumsūkņu, saules 2. Biomasas iekārtu, siltumsūkņu, saules 
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fotoelektrisko un termālo iekārtu 
uzstādītāji sertifikātu saņem pēc 
akreditētas apmācību programmas 
apguves vai pēc apmācības akreditētā 
mācību centrā.

fotoelektrisko un termālo iekārtu 
uzstādītāji, kā arī horizontālo un vertikālo 
siltuma kolektoru uzstādītāji (piemēram, 
urbšanas un būvniecības uzņēmumi)
sertifikātu saņem no akreditētas 
sertifikācijas iestādes.

Or. en

Pamatojums

Personāla sertikācija saskaņā ar EN ISO 17024 nodrošina nepārtrauktu papildinātu 
apmācību (var viegli īstenot jaunas tehnoloģijas izstrādnes, kā arī noteikumus un tiesību 
aktus). Turklāt EN ISO akreditācija paredz arī skaidrus noteikumus, lai mācības, 
kvalifikācija un prasmes būtu salīdzināmas visas Eiropas līmenī.

Šāda pieeja nodrošina prasmju savstarpēju atzīšanu visās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 1045
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Biomasas iekārtu, siltumsūkņu, saules 
fotoelektrisko un termālo iekārtu 
uzstādītāji sertifikātu saņem pēc 
akreditētas apmācību programmas 
apguves vai pēc apmācības akreditētā 
mācību centrā.

2. Biomasas iekārtu, siltumsūkņu, saules 
fotoelektrisko un termālo iekārtu 
uzstādītāji, kā arī horizontālo un vertikālo 
siltuma kolektoru uzstādītāji (piemēram, 
urbšanas un būvniecības uzņēmumi)
sertifikātu saņem no akreditētas 
sertifikācijas iestādes.

Or. en

Pamatojums

Personāla sertikācija saskaņā ar EN ISO 17024 nodrošina nepārtrauktu papildinātu 
apmācību (var viegli īstenot jaunas tehnoloģijas izstrādnes, kā arī noteikumus un tiesību 
aktus). Turklāt EN ISO akreditācija paredz arī skaidrus noteikumus, lai mācības, 
kvalifikācija un prasmes būtu salīdzināmas visas Eiropas līmenī. Eiropas Siltumsūkņu 
asociācijas (EHPA) un Eiropas Enerģētikas un vides partnerības (EPEE) kopējā nostāja par 
atjaunojamo enerģijas avotu direktīvu, 5. lpp. no piecām. Šāda pieeja nodrošina prasmju 
savstarpēju atzīšanu visās dalībvalstīs.
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Grozījums Nr. 1046
Philippe Busquin

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Biomasas iekārtu, siltumsūkņu, saules 
fotoelektrisko un termālo iekārtu 
uzstādītāji sertifikātu saņem pēc akreditētas 
apmācību programmas apguves vai pēc 
apmācības akreditētā mācību centrā.

2. Biomasas iekārtu, siltumsūkņu, seklo 
ģeotermālo un saules fotoelektrisko un 
termālo iekārtu uzstādītāji sertifikātu 
saņem pēc akreditētas apmācību 
programmas apguves vai pēc apmācības 
akreditētā mācību centrā.

Or. en

Grozījums Nr. 1047
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Biomasas iekārtu, siltumsūkņu, saules 
fotoelektrisko un termālo iekārtu 
uzstādītāji sertifikātu saņem pēc akreditētas 
apmācību programmas apguves vai pēc 
apmācības akreditētā mācību centrā.

2. Biomasas iekārtu, siltumsūkņu, seklo 
ģeotermālo un saules fotoelektrisko un 
termālo iekārtu uzstādītāji sertifikātu 
saņem pēc akreditētas apmācību 
programmas apguves vai pēc apmācības 
akreditētā mācību centrā.

Or. en

Pamatojums

Sertifikācijas kritēriji un akreditācijas programmas attiecībā uz siltumsūkņu un seklo 
ģeotermālo iekārtu uzstādītājiem ir jānošķir, jo to piederība arodorganizācijām ievērojami 
atšķiras un reti ir profesionāļi vai uzņēmumi ar abām šīm kvalifikācijām. Ir jānosaka īpaši 
kritēriji seklo ģeotermālo iekārtu uzstādītāju sertifikācijai.
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Grozījums Nr. 1048
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atsevišķa sertifikācija ir paredzēta 
šādām saistītām tehnoloģijām/iekārtām: 
maza izmēra biomasas katliem un 
krāsnīm, saules fotoelektriskajām un 
termālajām sistēmām, seklajām 
ģeotermālajām sistēmām un 
siltumsūkņiem.

Or. en

Pamatojums

Atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas ir dažādas. Tādējādi katrai tehnoloģijai ir jāizstrādā 
atsevišķa sertifikācijas sistēma.

Grozījums Nr. 1049
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Uzstādītāju sertifikācijai ir noteikts 
termiņš līdzīgi, kā to paredz parasto 
siltuma iekārtu vai fotoelektrisko iekārtu 
gadījumā parastā elektroaprīkojuma 
uzstādītāju sertifikācijas procedūras.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu nevajadzīgu barjeru veidošanos elektroenerģijas ražošanā no atjaunīgajiem 
enerģijas avotiem, sertifikācijas termiņi nedrīkst būt stingrāki, nekā parastajam 
elektroaprīkojumam.
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Grozījums Nr. 1050
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 3.-10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apmācību programmu vai centru 
akreditē dalībvalstis vai to izraudzītās 
administratīvās struktūras. Akreditācijas 
struktūra nodrošina to, ka mācību centrā 
apmācību programmu iespējams apgūt 
nepārtraukti un ka apmācības 
programma ir pieejama visā reģionā vai 
valstī. Lai mācību centrs nodrošinātu 
praktiskās mācības, tā rīcībā ir jābūt 
pienācīgam tehniskajam 
nodrošinājumam, tostarp laboratorijai vai 
attiecīgajām iekārtām. Papildus pamata 
apmācībai mācību centrs piedāvā arī īsus, 
tematiskus kursus zināšanu 
atsvaidzināšanai (tostarp kursus jaunāko 
tehnoloģiju apguvei), tādējādi nodrošinot 
mūžizglītību iekārtu uzstādīšanas jomā. 
Apmācību var nodrošināt aprīkojuma vai
sistēmas ražotājs, institūti vai asociācijas.

svītrots

4. Akreditētas apmācības programmas 
piedāvā pieredzējušiem iekārtu 
uzstādītājiem, kas ir apguvuši vai apgūst 
šādu apmācības programmu: 
a) biomasas katlu un krāšņu uzstādītāji 
priekšnosacījums ir cauruļatslēdznieka, 
cauruļvadu montētāja, siltumtehniķa vai 
sanitārtehniķa un apkures vai dzeses 
iekārtu tehniķa izglītība; 
b) siltumsūkņu uzstādītāji 
priekšnosacījums ir cauruļatslēdznieka 
vai dzeses iekārtu tehniķa izglītība un 
pamata iemaņas elektrotehniskajos un 
sanitārtehniskajos darbos (cauruļvadu 
griešana, cauruļvadu savienojumu 
lodēšana, cauruļvadu savienojumu 
līmēšana, izolācijas darbi, 
savienotājelementu blīvēšana, 
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hermētiskuma pārbaude un apkures vai 
dzeses sistēmu uzstādīšana);
c) saules fotoelektrisko vai termālo 
iekārtu uzstādītāji priekšnosacījums ir 
cauruļatslēdznieka, elektriķa izglītība un 
sanitārtehniķa, elektrotehniķa un jumiķa 
iemaņas, tostarp zināšanas par 
cauruļvadu savienojumu lodēšanu un 
līmēšanu, savienotājelementu blīvēšanu, 
hermētiskuma pārbaudi, kā arī spēja 
savienot elektrības vadus, zināšanas par 
jumta seguma pamatmateriāliem, 
blīvēšanas un hermetizācijas 
paņēmieniem; vai 
d) arodizglītības programma, kurā 
aprīkojuma uzstādītāji pienācīgā līmenī 
apgūst prasmes, kas atbilst 3 gadus ilgai 
izglītībai a), b) vai c) punktā norādītajā 
jomā, ietverot kā teorijas, tā praktisko 
iemaņu apguvi. 
5. Apmācībā, pēc kuras apgūšanas iegūst 
iekārtas uzstādītāja sertifikātu, iekļauj kā 
teorijas, tā praktisko iemaņu apguvi. Pēc 
apmācības uzstādītājam ir jābūt iemaņām, 
kuras vajadzīgas, lai attiecīgās iekārtas un 
sistēmas uzstādītu, izpildot klienta 
prasības attiecībā uz to veiktspēju un 
drošību, darbu veicot kvalificēti un 
atbilstīgi visiem spēkā esošajiem 
noteikumiem un standartiem, tostarp
enerģētikas un ekomarķējuma 
standartam.
6. Biomasas krāšņu un katlu uzstādītāja 
apmācības teorijas daļā sniedz šādas 
zināšanas — biomasas tirgus stāvoklis, 
ekoloģiskie aspekti, biomasas degvielas, 
loģistika, būvniecības tiesību akti, 
ugunsaizsardzība, subsīdijas, 
sadedzināšanas paņēmieni, aizdedzes 
sistēmas, optimāli hidrauliskie risinājumi, 
izmaksu un rentabilitātes salīdzinājums, 
kā arī biomasas katlu un krāšņu 
konstrukcija, uzstādīšana un tehniskā 
apkope. Apmācības programma sniedz arī 
pilnvērtīgas zināšanas par visiem Eiropas 
standartiem, kas attiecas uz tehnoloģiju 
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un biomasas degvielu, piemēram, 
granulām, un par valsts un Eiropas 
tiesību aktiem, kas attiecas uz biomasu. 
7. Siltumsūkņu uzstādītāju apmācības 
teorijas daļā sniedz šādas zināšanas —
siltumsūkņu tirgus stāvoklis, ģeotermālie 
resursi un pazemes ūdeņu temperatūra 
dažādos reģionos, augsnes un iežu 
siltumvadītspējas noteikšana, loģistika, 
būvniecības tiesību akti, noteikumi par 
ģeotermālo resursu izmantošanu, 
siltumsūkņu izmantojamība ēkās,
vispiemērotākās siltumsūkņa sistēmas 
izvēle un siltumsūkņu tehniskās prasības, 
drošība, gaisa filtrācija, pieslēgšana pie 
siltuma avota un sistēmas plāns. 
Apmācības programma sniedz arī 
pilnvērtīgas zināšanas par visiem Eiropas 
standartiem, kas attiecas uz 
siltumsūkņiem, un par attiecīgajiem valsts 
un Eiropas tiesību aktiem. Uzstādītājam ir 
šādas pamatiemaņas:
a) pamatizpratne par fizikālajiem un 
siltumsūkņa darbības principiem, tostarp 
par siltumsūkņa loka parametriem saikni 
starp kondensatora zemo temperatūru, 
siltuma avota augsto temperatūru un 
sistēmas energoefektivitāti, lietderības 
koeficienta (COP) un sezonālā lietderības 
koeficienta (SPF) aprēķinu;
b) izpratne par sastāvdaļām —
kompresoru, izplešanās vārstu, 
iztvaikotni, kondensatoru, armatūru, 
smēreļļu, dzesēšanas šķidrumu, 
pārkaršanu un pārlieku atdzišanu, kā arī 
dzesēšanu ar siltumsūkni — un par to 
funkcijām; 
c) spēja izvēlēties sastāvdaļas un pielāgot 
to izmēru standarta gadījumā, tostarp 
spēja noteikt dažādu ēku siltumslodzes un 
karstā ūdens ieguves tipiskās vērtības, 
ņemot vērā energopatēriņu, spēja noteikt 
siltumsūkņa jaudu, ņemot vērā karstā 
ūdens ieguves siltumslodzi, ēkas siltuma 
akumulācijas rādītāju un pārtraukto 
strāvas padevi, spēja izvēlēties 
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bufertvertnes sastāvdaļas un tās tilpumu 
un spēja esošajā sistēmā iebūvēt otru 
apkures sistēmu.
8. Saules fotoelektrisko un termālo 
iekārtu uzstādītāju apmācības teorijas 
daļā aplūko šādas tēmas — saules 
energotehnikas tirgus stāvoklis, 
ekoloģiskie aspekti, solārās apkures 
sistēmas elementi, parametri un gabarīti, 
piemērotu sistēmu izvēle, sastāvdaļu 
izmēru izvēle, siltuma pieprasījuma 
aprēķins, loģistika, būvniecības tiesību 
akti, ugunsaizsardzība, subsīdijas, 
izmaksu un rentabilitātes salīdzinājums, 
kā arī saules fotoelektrisko un termālo 
sistēmu konstrukcija, uzstādīšana un 
tehniskā apkope. Apmācības programma 
sniedz arī pilnvērtīgas zināšanas par 
visiem Eiropas standartiem, kas attiecas 
uz tehnoloģiju un sertifikāciju (piemēram, 
Solar Keymark) un attiecīgajiem valsts un 
Eiropas tiesību aktiem. Uzstādītājam ir 
šādas pamatiemaņas: 
a) spēja drošā veidā izmantot vajadzīgos 
instrumentus un aprīkojumu, rīkoties 
saskaņā ar drošības noteikumiem un 
standartiem un spēja konstatēt ar saules 
energoaprīkojuma uzstādīšanu saistītos 
cauruļvadu, elektroinstalācijas radītos un 
citus apdraudējumus;
b) spēja atpazīt sistēmas un aktīvajām un 
pasīvajām sistēmām raksturīgās 
sastāvdaļas (tostarp mehānisko 
konstrukciju) un noteikt sastāvdaļu 
atrašanās vietu un sistēmas plānu un 
konfigurāciju; 
c) spēja aprēķināt saules fotoelektriskā 
elementa un solārā ūdens sildītāja 
uzstādīšanai vajadzīgo platību, virzienu 
un sagāzuma leņķi, ņemot vērā ēnojumu, 
saules apspīdēto platību, strukturālo 
integritāti, aprīkojuma piemērotību ēkai 
vai laikapstākļiem, un spēja noteikt 
dažāda veida jumtiem piemērotus 
uzstādīšanas paņēmienus, kā arī 
uzstādīšanai vajadzīgā sistēmas 
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aprīkojuma sabalansētību;
d) it īpaši runājot par saules 
fotoelektriskajām sistēmām — spēja 
pielāgot elektroinstalāciju, tostarp noteikt 
nominālo strāvas stiprumu, izvēlēties 
dažādām elektroķēdēm piemērotus 
vadītājus un nominālo jaudu, noteikt 
piemērotus visu saistīto iekārtu un 
apakšsistēmu parametrus, nominālo 
jaudu un atrašanās vietu, kā arī izvēlēties 
piemērotus pieslēguma punktus.
9. Apmācības kursu noslēdz 
pārbaudījums, pēc kura saņem sertifikātu. 
Pārbaudījumā iekļauj biomasas katlu vai 
krāšņu, siltumsūkņu, saules fotoelektriskā 
vai termālā aprīkojuma uzstādīšanas 
praktisko novērtējumu.
10. Uzstādītāja sertifikāts ir spēkā 
noteiktu periodu, tādējādi paredzot, ka ir 
jāpiedalās zināšanu atsvaidzināšanas 
seminārā vai pasākumā, lai pagarinātu 
sertifikāta derīguma termiņu. 
V pielikums.

Or. en

Grozījums Nr. 1051
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apmācību programmu vai centru 
akreditē dalībvalstis vai to izraudzītās 
administratīvās struktūras. Akreditācijas 
struktūra nodrošina to, ka mācību centrā 
apmācību programmu iespējams apgūt 
nepārtraukti un ka apmācības programma ir 
pieejama visā reģionā vai valstī. Lai 
mācību centrs nodrošinātu praktiskās 
mācības, tā rīcībā ir jābūt pienācīgam 
tehniskajam nodrošinājumam, tostarp 
laboratorijai vai attiecīgajām iekārtām. 

3. Apmācību programmu vai centru 
kvalitāti pārbauda sertifikācijas iestādes.
Šīs iestādes nodrošina to, ka mācību centrā 
apmācību programmu iespējams apgūt 
nepārtraukti un ka apmācības programma ir 
pieejama visā reģionā vai valstī. Lai 
mācību centrs nodrošinātu praktiskās 
mācības, tā rīcībā ir jābūt pienācīgam 
tehniskajam nodrošinājumam, tostarp 
laboratorijai vai attiecīgajām iekārtām. 
Papildus pamata apmācībai mācību centrs 
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Papildus pamata apmācībai mācību centrs 
piedāvā arī īsus, tematiskus kursus 
zināšanu atsvaidzināšanai (tostarp kursus 
jaunāko tehnoloģiju apguvei), tādējādi 
nodrošinot mūžizglītību iekārtu 
uzstādīšanas jomā. Apmācību var 
nodrošināt aprīkojuma vai sistēmas 
ražotājs, institūti vai asociācijas.

piedāvā arī īsus, tematiskus kursus 
zināšanu atsvaidzināšanai (tostarp kursus 
jaunāko tehnoloģiju apguvei), tādējādi 
nodrošinot mūžizglītību iekārtu 
uzstādīšanas jomā. Apmācību var 
nodrošināt aprīkojuma vai sistēmas 
ražotājs, institūti vai asociācijas.

Or. en

Pamatojums

Akreditētās sertifikācijas iestādes izraugās dalībvalstis, un tas ir viegli un efektīvi, bet 
pieprasītā katra mācību centra akreditācija radītu pārāk lielas birokrātiskas prasības un 
tēriņus. Tā uzliktu administratīvu slogu, kas palēninātu atjaunojamo enerģijas avotu tirgus 
attīstību.

Grozījums Nr. 1052
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apmācību programmu vai centru 
akreditē dalībvalstis vai to izraudzītās 
administratīvās struktūras. Akreditācijas 
struktūra nodrošina to, ka mācību centrā 
apmācību programmu iespējams apgūt 
nepārtraukti un ka apmācības programma ir 
pieejama visā reģionā vai valstī. Lai 
mācību centrs nodrošinātu praktiskās 
mācības, tā rīcībā ir jābūt pienācīgam 
tehniskajam nodrošinājumam, tostarp 
laboratorijai vai attiecīgajām iekārtām. 
Papildus pamata apmācībai mācību centrs 
piedāvā arī īsus, tematiskus kursus 
zināšanu atsvaidzināšanai (tostarp kursus 
jaunāko tehnoloģiju apguvei), tādējādi 
nodrošinot mūžizglītību iekārtu 
uzstādīšanas jomā. Apmācību var 
nodrošināt aprīkojuma vai sistēmas 
ražotājs, institūti vai asociācijas.

3. Apmācību programmu vai centru 
kvalitāti pārbauda sertifikācijas iestādes.
Šīs iestādes nodrošina to, ka mācību centrā 
apmācību programmu iespējams apgūt 
nepārtraukti un ka apmācības programma ir 
pieejama visā reģionā vai valstī. Lai 
mācību centrs nodrošinātu praktiskās 
mācības, tā rīcībā ir jābūt pienācīgam 
tehniskajam nodrošinājumam, tostarp 
laboratorijai vai attiecīgajām iekārtām. 
Papildus pamata apmācībai mācību centrs 
piedāvā arī īsus, tematiskus kursus 
zināšanu atsvaidzināšanai (tostarp kursus 
jaunāko tehnoloģiju apguvei), tādējādi 
nodrošinot mūžizglītību iekārtu 
uzstādīšanas jomā. Apmācību var 
nodrošināt aprīkojuma vai sistēmas 
ražotājs, institūti vai asociācijas.
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Or. en

Pamatojums

Akreditētās sertifikācijas iestādes izraugās dalībvalstis, un tas ir viegli un efektīvi, bet 
pieprasītā katra mācību centra akreditācija radītu pārāk lielas birokrātiskas prasības un 
tēriņus. Tā uzliktu administratīvu slogu, kas palēninātu atjaunojamo enerģijas avotu tirgus 
attīstību.

Grozījums Nr. 1053
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Akreditētas apmācības programmas 
piedāvā pieredzējušiem iekārtu 
uzstādītājiem, kas ir apguvuši vai apgūst 
šādu apmācības programmu: 

4. Apmācības programmas piedāvā 
pieredzējušiem iekārtu uzstādītājiem, kas ir 
apguvuši vai apgūst šādu apmācības 
programmu: 

Or. en

Pamatojums

Akreditētās sertifikācijas iestādes izraugās dalībvalstis, un tas ir viegli un efektīvi, bet 
pieprasītā katra mācību centra akreditācija radītu pārāk lielas birokrātiskas prasības un 
tēriņus. Tā uzliktu administratīvu slogu, kas palēninātu atjaunojamo enerģijas avotu tirgus 
attīstību.

Grozījums Nr. 1054
Philippe Busquin

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) seklo ģeotermālo sistēmu uzstādītāju 
gadījumā — priekšnosacījums ir 
urbšanas tehniķa vai cauruļu licēja 
izglītība, kā arī pamatiemaņas ģeoloģijā;
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Or. en

Grozījums Nr. 1055
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) seklo ģeotermālo sistēmu uzstādītāju 
gadījumā — priekšnosacījums ir 
urbšanas tehniķa vai cauruļu licēja 
izglītība, kā arī pamatiemaņas ģeoloģijā;

Or. en

Pamatojums

Sertifikācijas kritēriji un akreditācijas programmas attiecībā uz siltumsūkņu un seklo 
ģeotermālo iekārtu uzstādītājiem ir jānošķir, jo to piederība arodorganizācijām ievērojami 
atšķiras un reti ir profesionāļi vai uzņēmumi ar abām šīm kvalifikācijām. Ir jānosaka īpaši 
kritēriji seklo ģeotermālo iekārtu uzstādītāju sertifikācijai.

Grozījums Nr. 1056
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Siltumsūkņu uzstādītāju apmācības 
teorijas daļā sniedz šādas zināšanas —
siltumsūkņu tirgus stāvoklis, ģeotermālie 
resursi un pazemes ūdeņu temperatūra 
dažādos reģionos, augsnes un iežu 
siltumvadītspējas noteikšana, loģistika, 
būvniecības tiesību akti, noteikumi par 
ģeotermālo resursu izmantošanu, 
siltumsūkņu izmantojamība ēkās, 
vispiemērotākās siltumsūkņa sistēmas 
izvēle un siltumsūkņu tehniskās prasības, 
drošība, gaisa filtrācija, pieslēgšana pie 

7. Siltumsūkņu uzstādītāju apmācības 
teorijas daļā sniedz šādas zināšanas —
siltumsūkņu tirgus stāvoklis, loģistika, 
būvniecības tiesību akti, noteikumi par 
ģeotermālo resursu izmantošanu, 
siltumsūkņu izmantojamība ēkās, 
vispiemērotākās siltumsūkņa sistēmas 
izvēle un siltumsūkņu tehniskās prasības, 
drošība, gaisa filtrācija, pieslēgšana pie 
siltuma avota un sistēmas plāns. 
Apmācības programma sniedz arī 
pilnvērtīgas zināšanas par visiem Eiropas 
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siltuma avota un sistēmas plāns. 
Apmācības programma sniedz arī 
pilnvērtīgas zināšanas par visiem Eiropas 
standartiem, kas attiecas uz siltumsūkņiem, 
un par attiecīgajiem valsts un Eiropas 
tiesību aktiem. Uzstādītājam ir šādas 
pamatiemaņas:

standartiem, kas attiecas uz siltumsūkņiem, 
un par attiecīgajiem valsts un Eiropas 
tiesību aktiem. Uzstādītājam ir šādas 
pamatiemaņas:

Or. en

Pamatojums

Sertifikācijas kritēriji un akreditācijas programmas attiecībā uz siltumsūkņu un seklo 
ģeotermālo iekārtu uzstādītājiem ir jānošķir, jo to piederība arodorganizācijām ievērojami 
atšķiras un reti ir profesionāļi vai uzņēmumi ar abām šīm kvalifikācijām. Ir jānosaka īpaši 
kritēriji seklo ģeotermālo iekārtu uzstādītāju sertifikācijai.

Grozījums Nr. 1057
Philippe Busquin

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Siltumsūkņu uzstādītāju apmācības 
teorijas daļā sniedz šādas zināšanas —
siltumsūkņu tirgus stāvoklis, ģeotermālie 
resursi un pazemes ūdeņu temperatūra 
dažādos reģionos, augsnes un iežu 
siltumvadītspējas noteikšana, loģistika, 
būvniecības tiesību akti, noteikumi par 
ģeotermālo resursu izmantošanu,
siltumsūkņu izmantojamība ēkās, 
vispiemērotākās siltumsūkņa sistēmas 
izvēle un siltumsūkņu tehniskās prasības, 
drošība, gaisa filtrācija, pieslēgšana pie 
siltuma avota un sistēmas plāns. 
Apmācības programma sniedz arī 
pilnvērtīgas zināšanas par visiem Eiropas 
standartiem, kas attiecas uz siltumsūkņiem, 
un par attiecīgajiem valsts un Eiropas 
tiesību aktiem. Uzstādītājam ir šādas 
pamatiemaņas:

7. Siltumsūkņu uzstādītāju apmācības 
teorijas daļā sniedz šādas zināšanas —
siltumsūkņu tirgus stāvoklis, loģistika, 
būvniecības tiesību akti, siltumsūkņu 
izmantojamība ēkās, vispiemērotākās 
siltumsūkņa sistēmas izvēle un 
siltumsūkņu tehniskās prasības, drošība, 
gaisa filtrācija, pieslēgšana pie siltuma 
avota un sistēmas plāns. Apmācības 
programma sniedz arī pilnvērtīgas 
zināšanas par visiem Eiropas standartiem, 
kas attiecas uz siltumsūkņiem, un par 
attiecīgajiem valsts un Eiropas tiesību 
aktiem. Uzstādītājam ir šādas 
pamatiemaņas:
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Or. en

Grozījums Nr. 1058
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums –7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Siltumsūkņu uzstādītāju apmācības 
teorijas daļā sniedz šādas zināšanas —
ģeotermālie resursi un pazemes ūdeņu 
temperatūra dažādos reģionos, augsnes 
un iežu siltumvadītspējas noteikšana, 
noteikumi par ģeotermālo resursu 
izmantošanu, vispiemērotākās 
siltumsūkņa sistēmas izvēle, sistēmas 
plāns, urbšanas tehnika, siltummaiņu 
uzstādīšana urbumos, aku būvniecība, 
spiediena pārbaudes, loģistika, 
būvniecības tiesību akti un drošība. 
Apmācības programma sniedz arī 
pilnvērtīgas zināšanas par visiem Eiropas 
standartiem, kas attiecas uz seklajām 
ģeotermālajām sistēmām, un par 
attiecīgajiem valstu un Eiropas tiesību 
aktiem. Uzstādītājam ir šādas 
pamatiemaņas:
a) izpratne par pazemes ģeoloģiskajiem 
un ģeotermālajiem parametriem un 
zināšanas par to noteikšanu, 
nomenklatūru, kā arī augsnes un iežu 
veidu noteikšanu, urbumu, tostarp 
litoloģijas, gruntsūdens utt. pārskatu 
sagatavošanas iemaņas, pamatzināšanas 
ģeoloģijā un hidroģeoloģijā;
b) dažādo urbšanas un rakšanas 
tehnoloģiju pārzināšana, spēja 
izraudzīties optimālu urbšanas metodi, 
nodrošinot vides (īpaši gruntsūdens) 
aizsardzību urbšanas laikā;
c) spēja uzstādīt urbumu siltummaiņus, 
aizjavot, aizbērt vai citādi noslēgt pazemes 
avotu sistēmu, kā arī veikt spiediena 
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pārbaudes, plastmasas cauruļu 
metināšanas un citu savienošanas metožu 
prasmes;
d) spēja uzbūvēt gruntsūdens akas, ierīkot 
nepieciešamās caurules, sūkņus un 
kontroles sistēmas; 
e) spēja aizpildīt nepieciešamos 
dokumentus, kā arī spēja noteikt un 
attēlot urbumu vietas.

Or. en

Pamatojums

Sertifikācijas kritēriji un akreditācijas programmas attiecībā uz siltumsūkņu un seklo 
ģeotermālo iekārtu uzstādītājiem ir jānošķir, jo to piederība arodorganizācijām ievērojami 
atšķiras un reti ir profesionāļi vai uzņēmumi ar abām šīm kvalifikācijām. Ir jānosaka īpaši 
kritēriji seklo ģeotermālo iekārtu uzstādītāju sertifikācijai.

Grozījums Nr. 1059
Philippe Busquin

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Siltumsūkņu uzstādītāju apmācības 
teorijas daļā sniedz šādas zināšanas —
ģeotermālie resursi un pazemes ūdeņu 
temperatūra dažādos reģionos, augsnes 
un iežu siltumvadītspējas noteikšana, 
noteikumi par ģeotermālo resursu 
izmantošanu, vispiemērotākās 
siltumsūkņa sistēmas izvēle, sistēmas 
plāns, urbšanas tehnika, siltummaiņu 
uzstādīšana urbumos, aku būvniecība, 
spiediena pārbaudes, loģistika, 
būvniecības tiesību akti un drošība. 
Apmācības programma sniedz arī 
pilnvērtīgas zināšanas par visiem Eiropas 
standartiem, kas attiecas uz seklajām 
ģeotermālajām sistēmām, un par 
attiecīgajiem valstu un Eiropas tiesību 
aktiem. Uzstādītājam ir šādas 
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pamatiemaņas:
a) izpratne par pazemes ģeoloģiskajiem 
un ģeotermālajiem parametriem un 
zināšanas par to noteikšanu, 
nomenklatūru, kā arī augsnes un iežu 
veidu noteikšanu, urbumu, tostarp 
litoloģijas, gruntsūdens utt. pārskatu 
sagatavošanas iemaņas, pamatzināšanas 
ģeoloģijā un hidroģeoloģijā;
b) dažādo urbšanas un rakšanas 
tehnoloģiju pārzināšana, spēja 
izraudzīties optimālu urbšanas metodi, 
nodrošinot vides (īpaši gruntsūdens) 
aizsardzību urbšanas laikā;
c) spēja uzstādīt urbumu siltummaiņus, 
aizjavot, aizbērt vai citādi noslēgt pazemes 
avotu sistēmu, kā arī veikt spiediena 
pārbaudes, plastmasas cauruļu 
metināšanas un citu savienošanas metožu 
prasmes;
d) spēja uzbūvēt gruntsūdens akas, ierīkot 
nepieciešamās caurules, sūkņus un 
kontroles sistēmas;
e) spēja aizpildīt nepieciešamos 
dokumentus, kā arī spēja noteikt un 
attēlot urbumu vietas.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas IV pielikumā, kurš nosaka uzstādītāju akreditāciju, ir jāiekļauj īpaši kritēriji seklo 
ģeotermālo iekārtu uzstādītāju sertifikācijai. Šajā pielikumā ir jāiekļauj to profesionāļu 
dažādās kategorijas, kuri ir iesaistīti ģeotermālās enerģijas apsildes/dzesēšanas sistēmu 
izstrādē un uzstādīšanā, lai nodrošinātu, ka viņiem ir visas nepieciešamās zināšanas nolūkā 
optimāli izmantot šo atjaunojamās enerģijas avotu. Direktīvas priekšlikumā paredzētajās 
pamatnostādnēs profesionāļiem ir jāiekļauj tiešsaistes informatīvo pakalpojumu izstrāde par 
vietējo ģeotermālo potenciālu.
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Grozījums Nr. 1060
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Apmācības kursu noslēdz pārbaudījums, 
pēc kura saņem sertifikātu. Pārbaudījumā 
iekļauj biomasas katlu vai krāšņu, 
siltumsūkņu, saules fotoelektriskā vai 
termālā aprīkojuma uzstādīšanas praktisko 
novērtējumu.

9. Apmācības kursu noslēdz pārbaudījums 
un sertifikātu piešķiršana (saskaņā ar EN 
ISO 17024). Pārbaudījumā iekļauj 
praktisko iemaņu novērtējumu. Biomasas 
katlu vai krāšņu, siltumsūkņu sistēmu, 
saules fotoelektriskā vai termālā 
aprīkojuma uzstādīšanas demonstrēšana ir 
daļa no sertifikācijas prasībām 
uzstādītājam.

Or. en

Pamatojums

Reālu uzstādīšanu ir sarežģīti novērtēt pārbaudījumā uz vietas. Tomēr ir iespējams pārbaudīt 
praktiskas iemaņas noteikt uzstādīšanas kļūdas jau uzstādītajās iekārtās. Tādējādi 
pārbaudījumā ir jābūt šādai praktiskai daļai. Lai novērtētu uzstādīšanas iemaņas, uzstādītājs 
iesniedz dokumentus, kuros ir norādīts, ka viņš ir reāli uzstādījis vairākas sistēmas.

Grozījums Nr. 1061
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Apmācības kursu noslēdz pārbaudījums, 
pēc kura saņem sertifikātu. Pārbaudījumā 
iekļauj biomasas katlu vai krāšņu, 
siltumsūkņu, saules fotoelektriskā vai 
termālā aprīkojuma uzstādīšanas praktisko 
novērtējumu.

9. Apmācības kursu noslēdz pārbaudījums 
un sertifikātu piešķiršana (saskaņā ar EN 
ISO 17024). Pārbaudījumā iekļauj 
praktisko iemaņu novērtējumu. Biomasas 
katlu vai krāšņu, siltumsūkņu sistēmu, 
saules fotoelektriskā vai termālā 
aprīkojuma uzstādīšanas demonstrēšana ir 
daļa no sertifikācijas prasībām 
uzstādītājam.
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Or. en

Pamatojums

Reālu uzstādīšanu ir sarežģīti novērtēt pārbaudījumā uz vietas. Tomēr ir iespējams pārbaudīt 
praktiskas iemaņas noteikt uzstādīšanas kļūdas jau uzstādītajās iekārtās. Tādējādi 
pārbaudījumā ir jābūt šādai praktiskai daļai. Lai novērtētu uzstādīšanas iemaņas, uzstādītājs 
iesniedz dokumentus, kuros ir norādīts, ka viņš ir reāli uzstādījis vairākas sistēmas.

Grozījums Nr. 1062
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
IV a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IVa pielikums
Mācību programmu vai apmācības 

sniedzēju akreditācija
Direktīvas 13. pantā (3.a punkts, jauns) 
minētie kritēriji ir šādi.
1. Apmācību programmu vai centru 
akreditē dalībvalstis vai to izraudzītās 
administratīvās struktūras. Akreditācijas 
struktūra nodrošina to, ka mācību centrā 
apmācību programmu iespējams apgūt 
nepārtraukti un ka apmācības 
programma ir pieejama visā reģionā vai 
valstī. Lai mācību centrs nodrošinātu 
praktiskās mācības, tā rīcībā ir jābūt 
pienācīgam tehniskajam 
nodrošinājumam, tostarp laboratorijai vai 
attiecīgajām iekārtām. Papildus pamata 
apmācībai mācību centrs piedāvā arī īsus, 
tematiskus kursus zināšanu 
atsvaidzināšanai (tostarp kursus jaunāko 
tehnoloģiju apguvei), tādējādi nodrošinot 
mūžizglītību iekārtu uzstādīšanas jomā. 
Apmācību var nodrošināt aprīkojuma vai 
sistēmas ražotājs, institūti vai asociācijas.
2. Ja ir iespējams, mācību programmas, 
kuras atbilst IVa pielikuma (jauns) 
kritērijiem, ir jāiekļauj uzstādītāju mācību 
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programmas standartā.
3. Akreditētas apmācības programmas 
īpaši piedāvā pieredzējušiem iekārtu 
uzstādītājiem, kas ir apguvuši vai apgūst 
šādas apmācību programmas:
a) biomasas katlu un krāšņu uzstādītāji 
— priekšnosacījums ir 
cauruļatslēdznieka, cauruļvadu 
montētāja, siltumtehniķa vai 
sanitārtehniķa un apkures vai dzeses 
iekārtu tehniķa izglītība;
b) siltumsūkņu uzstādītāji —
priekšnosacījums ir cauruļatslēdznieka 
vai dzeses iekārtu tehniķa izglītība un 
pamata iemaņas elektrotehniskajos un 
sanitārtehniskajos darbos (cauruļvadu 
griešana, cauruļvadu savienojumu 
lodēšana, cauruļvadu savienojumu 
līmēšana, izolācijas darbi, 
savienotājelementu blīvēšana, 
hermētiskuma pārbaude un apkures vai 
dzeses sistēmu uzstādīšana);
c) seklo ģeotermālo sistēmu uzstādītāji —
priekšnosacījums ir urbšanas tehniķa vai 
cauruļu licēja izglītība, kā arī 
pamatiemaņas ģeoloģijā;
d) saules fotoelektrisko uzstādītāji —
priekšnosacījums ir elektriķa izglītība un 
elektrības ievilkšanas un jumiķa prasmes, 
tostarp prasme pievienot elektropievadus, 
orientēšanās jumta pamatmateriālos; 
e) saules termālo iekārtu uzstādītāji —
priekšnosacījums ir sanitārtehniķa 
izglītība, santehniķa un jumiķa iemaņas, 
tostarp zināšanas par cauruļvadu 
savienojumu lodēšanu un līmēšanu, 
savienotājelementu blīvēšanu, 
hermētiskuma pārbaudi, kā arī spēja 
savienot elektrības vadus, zināšanas par 
jumta seguma pamatmateriāliem, 
blīvēšanas un hermetizācijas 
paņēmieniem; vai
arodizglītības programma, kurā 
aprīkojuma uzstādītāji pienācīgā līmenī 
apgūst prasmes, kas atbilst trīs gadus ilgai 
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izglītībai a), b), c), d) vai e) punktā 
norādītajā jomā, ietverot kā teorijas, tā 
praktisko iemaņu apguvi.
4. Biomasas krāšņu un katlu uzstādītāja 
apmācības teorijas daļā sniedz šādas 
zināšanas — biomasas tirgus stāvoklis, 
ekoloģiskie aspekti, biomasas degvielas, 
loģistika, būvniecības tiesību akti, 
ugunsaizsardzība, subsīdijas, 
sadedzināšanas paņēmieni, aizdedzes 
sistēmas, optimāli hidrauliskie risinājumi, 
izmaksu un rentabilitātes salīdzinājums, 
kā arī biomasas katlu un krāšņu 
konstrukcija, uzstādīšana un tehniskā 
apkope. Apmācības programma sniedz arī 
pilnvērtīgas zināšanas par visiem Eiropas 
standartiem, kas attiecas uz tehnoloģiju 
un biomasas degvielu, piemēram, 
granulām, un par valsts un Eiropas 
tiesību aktiem, kas attiecas uz biomasu.
5. Siltumsūkņu uzstādītāju apmācības 
teorijas daļā sniedz šādas zināšanas —
siltumsūkņu tirgus stāvoklis, siltumsūkņu 
izmantojamība ēkās, vispiemērotākās 
siltumsūkņa sistēmas izvēle un 
siltumsūkņu tehniskās prasības, drošība, 
gaisa filtrācija, pieslēgšana pie siltuma 
avota un sistēmas plāns. Apmācības 
programma sniedz arī pilnvērtīgas 
zināšanas par visiem Eiropas standartiem, 
kas attiecas uz siltumsūkņiem, un par 
attiecīgajiem valsts un Eiropas tiesību 
aktiem. Uzstādītājam ir šādas 
pamatiemaņas:
a) pamatizpratne par fizikālajiem un 
siltumsūkņa darbības principiem, tostarp 
par siltumsūkņa loka parametriem, saikni 
starp kondensatora zemo temperatūru, 
siltuma avota augsto temperatūru un 
sistēmas energoefektivitāti, lietderības 
koeficienta (COP) un sezonālā lietderības 
koeficienta (SPF) aprēķinu;
b) izpratne par siltumsūkņa cikla 
sastāvdaļām, tostarp kompresoru, 
izplešanās vārstu, iztvaikotni, 
kondensatoru, armatūru, smēreļļu, 



AM\732231LV.doc 31/70 PE409.503v01-00

LV

dzesēšanas šķidrumu, pārkaršanu un 
pārlieku atdzišanu, kā arī dzesēšanas 
iespējām, kā arī par to funkcijām;
spēja izvēlēties sastāvdaļas un pielāgot to 
izmēru standarta gadījumā, tostarp spēja 
noteikt dažādu ēku siltumslodzes un 
karstā ūdens ieguves tipiskās vērtības, 
ņemot vērā energopatēriņu, spēja noteikt 
siltumsūkņa jaudu, ņemot vērā karstā 
ūdens ieguves siltumslodzi, ēkas siltuma 
akumulācijas rādītāju un pārtraukto 
strāvas padevi, spēja izvēlēties 
bufertvertnes sastāvdaļas un tās tilpumu 
un spēja esošajā sistēmā iebūvēt otru 
apkures sistēmu.
6. Saules termālo iekārtu uzstādītāju 
apmācības teorijas daļā aplūko šādas 
tēmas — saules energotehnikas tirgus 
stāvoklis, ekoloģiskie aspekti, solārās 
apkures sistēmas elementi, parametri un 
gabarīti, piemērotu sistēmu izvēle, 
sastāvdaļu izmēru izvēle, siltuma 
pieprasījuma aprēķins, loģistika, 
būvniecības tiesību akti, ugunsdrošība, 
subsīdijas, izmaksu un rentabilitātes 
salīdzinājums, kā arī saules termālo 
sistēmu konstrukcija, uzstādīšana un 
tehniskā apkope. Apmācības programma 
sniedz arī pilnvērtīgas zināšanas par 
visiem Eiropas standartiem, kas attiecas 
uz tehnoloģiju un sertifikāciju (piemēram, 
„Solar Keymark”) un attiecīgajiem valsts 
un Eiropas tiesību aktiem. Uzstādītājam ir 
šādas pamatiemaņas:
a) spēja drošā veidā izmantot vajadzīgos 
instrumentus un aprīkojumu, rīkoties 
saskaņā ar drošības noteikumiem un 
standartiem un spēja konstatēt ar saules 
energoaprīkojuma uzstādīšanu saistītos 
cauruļvadu, elektroinstalācijas radītos un 
citus apdraudējumus;
b) spēja atpazīt sistēmas un aktīvajām un 
pasīvajām sistēmām raksturīgās 
sastāvdaļas (tostarp mehānisko 
konstrukciju) un noteikt sastāvdaļu 
atrašanās vietu un sistēmas plānu un 
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konfigurāciju;
c) spēja aprēķināt saules fotoelektriskā 
elementa uzstādīšanai vajadzīgo platību, 
virzienu un sagāzuma leņķi, ņemot vērā 
ēnojumu, saules apspīdēto platību, 
strukturālo integritāti, aprīkojuma 
piemērotību ēkai vai laikapstākļiem, un 
spēja noteikt dažāda veida jumtiem 
piemērotus uzstādīšanas paņēmienus, kā 
arī uzstādīšanai vajadzīgā sistēmas 
aprīkojuma sabalansētību.
7. Seklo ģeotermālo sistēmu uzstādītāju 
apmācības teorijas daļā sniedz šādas
zināšanas — ģeotermālie resursi un 
pazemes ūdeņu temperatūra dažādos 
reģionos, augsnes un iežu 
siltumvadītspējas noteikšana, noteikumi 
par ģeotermālo resursu izmantošanu, 
vispiemērotākās siltumsūkņa sistēmas 
izvēle, sistēmas plāns, urbšanas tehnika, 
siltummaiņu uzstādīšana urbumos, aku 
būvniecība, spiediena pārbaudes, 
loģistika, būvniecības tiesību akti un 
drošība. Apmācības programma sniedz arī 
pilnvērtīgas zināšanas par visiem Eiropas 
standartiem, kas attiecas uz seklajām 
ģeotermālajām sistēmām, un par 
attiecīgajiem valstu un Eiropas tiesību 
aktiem. Uzstādītājam ir šādas 
pamatiemaņas:
a) izpratne par pazemes ģeoloģiskajiem 
un ģeotermālajiem parametriem un 
zināšanas par to noteikšanu, 
nomenklatūru, kā arī augsnes un iežu 
veidu noteikšanu, urbumu, tostarp
litoloģijas, gruntsūdens utt. pārskatu 
sagatavošanas iemaņas, pamatzināšanas 
ģeoloģijā un hidroģeoloģijā;
b) dažādo urbšanas un rakšanas 
tehnoloģiju pārzināšana, spēja 
izraudzīties optimālu urbšanas metodi, 
nodrošinot vides (īpaši gruntsūdens) 
aizsardzību urbšanas laikā;
c) spēja uzstādīt urbumu siltummaiņus, 
aizjavot, aizbērt vai citādi noslēgt pazemes 
avotu sistēmu, kā arī veikt spiediena 
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pārbaudes, plastmasas cauruļu 
metināšanas un citu savienošanas metožu 
prasmes;
d) spēja uzbūvēt gruntsūdens akas, ierīkot 
nepieciešamās caurules, sūkņus un 
kontroles sistēmas;
e) spēja aizpildīt nepieciešamos 
dokumentus, kā arī spēja noteikt un 
attēlot urbumu vietas.
8. Saules fotoelektrisko iekārtu 
uzstādītāju apmācības teorijas daļā 
aplūko šādas tēmas — saules 
energotehnikas tirgus stāvoklis, 
ekoloģiskie aspekti, solārās apkures 
sistēmas elementi, parametri un gabarīti, 
piemērotu sistēmu izvēle, sastāvdaļu 
izmēru izvēle, loģistika, būvniecības 
tiesību akti, ugunsdrošība, subsīdijas, 
izmaksu un rentabilitātes salīdzinājums, 
kā arī saules fotoelektrisko sistēmu 
konstrukcija, uzstādīšana un tehniskā 
apkope. Apmācības programma sniedz arī 
pilnvērtīgas zināšanas par visiem Eiropas 
standartiem, kas attiecas uz tehnoloģiju 
un sertifikāciju, un attiecīgajiem valsts un 
Eiropas tiesību aktiem. Uzstādītājam ir 
šādas pamatiemaņas:
a) spēja drošā veidā izmantot vajadzīgos 
instrumentus un aprīkojumu, rīkoties 
saskaņā ar drošības noteikumiem un 
standartiem un spēja konstatēt ar saules 
energoaprīkojuma uzstādīšanu saistītos 
elektroinstalācijas radītos un citus 
apdraudējumus;
b) spēja atpazīt sistēmas un aktīvajām un 
pasīvajām sistēmām raksturīgās 
sastāvdaļas, tostarp mehānisko 
konstrukciju, un noteikt sastāvdaļu 
atrašanās vietu un sistēmas plānu un 
konfigurāciju;
c) spēja aprēķināt saules fotoelektriskā 
elementa uzstādīšanai vajadzīgo platību, 
virzienu un sagāzuma leņķi, ņemot vērā 
ēnojumu, saules apspīdēto platību, 
strukturālo integritāti, aprīkojuma 
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piemērotību ēkai vai laikapstākļiem, un 
spēja noteikt dažāda veida jumtiem 
piemērotus uzstādīšanas paņēmienus, kā 
arī uzstādīšanai vajadzīgā sistēmas 
aprīkojuma sabalansētību;
d) spēja pielāgot elektroinstalāciju, tostarp 
noteikt nominālo strāvas stiprumu, 
izvēlēties dažādām elektroķēdēm 
piemērotus vadītājus un nominālo jaudu, 
noteikt piemērotus visu saistīto iekārtu un 
apakšsistēmu parametrus, nominālo 
jaudu un atrašanās vietu, kā arī izvēlēties 
piemērotus pieslēguma punktus;
e) spēja strādāt ar programmatūras 
rīkiem, lai parādītu fotoelektrisko sistēmu 
efektivitāti, spēja strādāt ar uzraudzības 
sistēmām, tostarp izraudzīties aprīkojumu 
fotoelektrisko sistēmu mērījumiem.

Or. en

(Šis grozījums ietver Komisijas priekšlikuma IV pielikuma 3. līdz 10. punkta tekstu.)

Pamatojums

Ir jābūt skaidrai atšķirībai starp „sertifikāciju” un „akreditāciju”.

Grozījums Nr. 1063
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
V pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums svītrots.

Or. en

Pamatojums

Tā kā FAME saturs nav parametrs, kas būtu saistīts ar gaisa kvalitātes uzlabošanu, nav 
skaidra pamatojuma reglamentēt FAME kā dīzeļdegvielas parametru daļu. Attiecīgā iestāde, 
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kura nosaka tehniskās prasības, lai risinātu tādus mērķim atbilstīgus parametrus kā FAME
saturs, ir Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN). FAME saturs ir jāpārskata un 
jāpalielina, ievērojot spēkā esošos CEN parametrus (EN590), nevis jānosaka jaunas un 
atsevišķas dīzeļdegvielas kategorijas (V un VI pielikums).

Grozījums Nr. 1064
Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
V pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums svītrots.

Or. it

Pamatojums

Tehniskie parametri ir jāiekļauj direktīvā par biodegvielu.

Grozījums Nr. 1065
Gabriele Albertini

Direktīvas priekšlikums
V pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums svītrots.

Or. it

Pamatojums

Degvielas un biodegvielas tehniskie parametri ir CEN atbildība, un CEN tie ir jāizstrādā. 
Tātad Degvielas direktīvā ir vai nu jāprecizē parametri attiecībā uz vidi, vai arī prasītais 
degvielu marķējums, kas neatbilst CEN standartiem EN228 un EN590.
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Grozījums Nr. 1066
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
V pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums svītrots.

Or. en

Pamatojums

Tā kā FAME saturs nav parametrs, kas būtu saistīts ar gaisa kvalitātes uzlabošanu, nav 
skaidra pamatojuma reglamentēt FAME kā dīzeļdegvielas parametru daļu. Attiecīgā iestāde, 
kura nosaka tehniskās prasības, lai risinātu tādus mērķim atbilstīgus parametrus kā FAME
saturs, ir Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN). FAME saturs ir jāpārskata un 
jāpalielina, ievērojot spēkā esošos CEN parametrus (EN590), nevis jānosaka jaunas un 
atsevišķas dīzeļdegvielas kategorijas (V un VI pielikums).

Grozījums Nr. 1067
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Parametri 7% biodīzeļdegvielas šķīdumam 
dīzeļdegvielā 

Parametri 7 % biodīzeļdegvielas šķīdumam 
dīzeļdegvielā (EN590)

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, lai V pielikums attiektos īpaši uz ES dīzeļdegvielas standartu parastajai 
dīzeļdegvielai, kurš nosaka parametrus Kopienas iekšienē izmantojamās biodīzeļdegvielas 
maisījumiem.
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Grozījums Nr. 1068
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. sleja – 17. aile

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

FAME saturs EN14078 FAME saturs — EN14214

Or. en

Pamatojums

Direktīvā jāprecizē, ka biodīzeļdegvielas daļai šķīdumā ir jāatbilst diodīzeļdegvielas 
standartam EN14214, lai nodrošinātu, ka kvalitātes jautājumi tiek atbilstīgi risināti. Atsauce 
uz EN 14078 nav atbilstoša, un tāpēc tā ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 1069
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. sleja – 22. aile

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Stabilizācijas piedeva Stabilizācijas piedeva (uz tīro FAME 
saturu)

Or. en

Pamatojums

Direktīvas projektā norādītais BHT saturs pie 1000 ppm attiecas uz tīro FAME saturu, nevis 
pašu šķīdumu. Turklāt pielikumā norādītajam piemaisījuma veidam ir jābūt tikai ieteikumam, 
ļaujot izmantot jebkuru citu līdzīgas efektivitātes piemaisījumu.
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Grozījums Nr. 1070
Gabriele Albertini

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums svītrots.

Or. it

Pamatojums

Degvielas un biodegvielas tehniskie parametri ir CEN atbildība, un CEN tie ir jāizstrādā. 
Tātad Degvielas direktīvā ir vai nu jāprecizē parametri attiecībā uz vidi, vai arī prasītais 
degvielu marķējums, kas neatbilst CEN standartiem EN228 un EN590.

Grozījums Nr. 1071
Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums svītrots.

Or. it

Pamatojums

Tehniskie parametri ir jāiekļauj direktīvā par biodegvielu.

Grozījums Nr. 1072
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums svītrots.
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Or. en

Pamatojums

Tā kā FAME saturs nav parametrs, kas būtu saistīts ar gaisa kvalitātes uzlabošanu, nav 
skaidra pamatojuma reglamentēt FAME kā dīzeļdegvielas parametru daļu. Attiecīgā iestāde, 
kura nosaka tehniskās prasības, lai risinātu tādus mērķim atbilstīgus parametrus kā FAME
saturs, ir Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN). FAME saturs ir jāpārskata un 
jāpalielina, ievērojot spēkā esošos CEN parametrus (EN590), nevis jānosaka jaunas un 
atsevišķas dīzeļdegvielas kategorijas (V un VI pielikums).

Grozījums Nr. 1073
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums svītrots.

Or. en

Pamatojums

Tā kā FAME saturs nav parametrs, kas būtu saistīts ar gaisa kvalitātes uzlabošanu, nav 
skaidra pamatojuma reglamentēt FAME kā dīzeļdegvielas parametru daļu. Attiecīgā iestāde, 
kura nosaka tehniskās prasības, lai risinātu tādus mērķim atbilstīgus parametrus kā FAME
saturs, ir Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN). FAME saturs ir jāpārskata un 
jāpalielina, ievērojot spēkā esošos CEN parametrus (EN590), nevis jānosaka jaunas un 
atsevišķas dīzeļdegvielas kategorijas (V un VI pielikums).

Grozījums Nr. 1074
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Parametri 10% biodīzeļdegvielas 
šķīdumam dīzeļdegvielā 

Parametri 10 % biodīzeļdegvielas 
šķīdumam dīzeļdegvielā (EN590)
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Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, lai V pielikums attiektos īpaši uz ES dīzeļdegvielas standartu parastajai 
dīzeļdegvielai, kurš nosaka parametrus Kopienas iekšienē izmantojamās biodīzeļdegvielas 
maisījumiem.

Grozījums Nr. 1075
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 1. sleja – 17. aile

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

FAME saturs EN14078 FAME saturs — EN14214

Or. en

Pamatojums

Direktīvā jāprecizē, ka biodīzeļdegvielas daļai šķīdumā ir jāatbilst biodīzeļdegvielas 
standartam EN14214, lai nodrošinātu, ka kvalitātes jautājumi tiek atbilstīgi risināti. Atsauce 
uz EN 14078 nav atbilstoša, un tāpēc tā ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 1076
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 3. sleja – 20. aile

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

0,2 Saskaņā ar EN14214 standartu

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz fosfora saturu CEN joprojām apspriež pienācīgo robežvērtību 10 % 
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bidīzeļdegvielas šķīdumam. Tāpēc VI pielikumā ir jāparedz pietiekams elastīgums, lai nozare 
var pielāgoties CEN apspriežu rezultātam.

Grozījums Nr. 1077
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 3. sleja – 21. aile

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

0,05 svītrots

Or. en

Pamatojums

Prasība par skābes skaiti 0,05 uzliktu nevajadzīgu slogu biodīzeļdegvielas šķīduma ražošanai. 
Turklāt šo prasību jau ietver oksidācijas stabilitātes prasības.

Grozījums Nr. 1078
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 3. sleja – 22. aile

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20 svītrots

Or. en

Pamatojums

Peroksīda satura parametrs nav nepieciešams, lai noteiktu biodīzeļdegvielas šķīdumu 
parametrus.
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Grozījums Nr. 1079
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 3. sleja – 25. aile

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

0,12 svītrots

Or. en

Pamatojums

Prasība par skābes skaitļa nobīdi 0,12 uzliktu nevajadzīgu slogu biodīzeļdegvielas šķīduma 
ražošanai. Šo prasību jau ietver oksidācijas stabilitātes prasība.

Grozījums Nr. 1080
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 1. sleja – 27. aile

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Stabilizācijas piedeva Stabilizācijas piedeva (uz tīro FAME 
saturu)

Or. en

Pamatojums

Direktīvas projektā norādītais BHT saturs pie 1000 ppm attiecas uz tīro FAME saturu, nevis 
pašu šķīdumu. Turklāt pielikumā norādītajam piemaisījuma veidam ir jābūt tikai ieteikumam, 
ļaujot izmantot jebkuru citu līdzīgas efektivitātes piemaisījumu.
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Grozījums Nr. 1081
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – A daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VII pielikuma A daļa ir svītrota

Or. en

Pamatojums

SEG emisiju aprēķinu pamatā jābūt faktiskajām vērtībām, lai veicinātu inovāciju, kuras 
mērķis ir samazināt SEG daudzumu. Sadalītās vērtības var izmantot atsevišķos posmos 
atbilstīgi konkrētiem nosacījumiem.

Grozījums Nr. 1082
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – B daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VII pielikuma B daļa ir svītrota

Or. en

Pamatojums

SEG emisiju aprēķinu pamatā jābūt faktiskajām vērtībām, jo īpaši attiecībā uz jaunās 
paaudzes šķidro kurināmo, ko iegūst no biomasas, lai veicinātu inovāciju nolūkā samazināt 
SEG daudzumu. Ir apstrīdāma vajadzība šajā direktīvā noteikt standartvērtības produktiem, 
kas tirdzniecībā nav pieejami, jo tas tikai pasliktinās situāciju un maldinās patērētājus un 
politikas īstenotājus.
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Grozījums Nr. 1083
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – B daļa – 11.a aile (jauna)

Grozījums

Fischer-Tropsch sintēzē iegūta ilgtspējīgas kūdras 
dīzeļdegviela

60 % 60 %

Or. en

Pamatojums

Ilgtspējīgu kūdru var pārstrādāt biodegvielā līdzīgā procesā, kādu izmanto otrās paaudzes 
biodegvielas ražošanā ar gazificēšanas un Fischer-Tropsch sintēzes procesa palīdzību no 
tādiem lignocelulozes materiāliem kā koksne. Atkarībā no kūdras veida un ņemot vērā dzīves 
cikla analīzi, siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums var sasniegt līdz 80 %, bet vidējais 
rādītājs var būt 60 %. Kūdras kā izejvielas ilgtspēju varētu nodrošināt ar sertifikācijas 
palīdzību, un biodīzeļdegvielas ražošanā varētu izmantot tikai sertificētu kūdru.

Grozījums Nr. 1084
Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ražošanas un transporta degvielu, 
biodegvielu un citu bioloģisko šķidro 
kurināmo izmantojuma siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprēķina, izmantojot šādu 
formulu.

1. Ražošanas un transporta degvielu, 
biodegvielu un citu bioloģisko šķidro 
kurināmo izmantojuma siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprēķina, izmantojot šādu 
formulu.

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – eccs - eccr –
eee,

kur kur
E = kopējā degvielas izmantojuma 
emisija;

E = kopējā degvielas izmantojuma 
emisija;

eec =  izejvielu ieguves vai audzēšanas 
emisija;

eec =  izejvielu ieguves vai audzēšanas 
emisija;

el = gada emisija, kas rodas, zemes el = gada emisija, kas rodas, zemes 
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izmantojuma izmaiņu ietekmē mainoties 
oglekļa koncentrācijai;

izmantojuma izmaiņu ietekmē mainoties 
oglekļa koncentrācijai;

eiluc = riska koeficients noteiktos reģionos 
audzētām noteiktu biodegvielu kultūrām

ep = apstrādes emisija; ep = apstrādes emisija;
etd = transportēšanas un tirdzniecības 
emisija;

etd = transportēšanas un tirdzniecības 
emisija;

eu = degvielas izmantojuma emisija; eu = degvielas izmantojuma emisija;

eccs = oglekļa uztveršanas un 
atdalīšanas radītais emisijas ietaupījums;

eccs = oglekļa uztveršanas un 
atdalīšanas radītais emisijas ietaupījums;

eccr = oglekļa uztveršanas un 
atdalīšanas radītais emisijas ietaupījums; 
un

eccr = oglekļa uztveršanas un 
atdalīšanas radītais emisijas ietaupījums; 
un

eee = koģenerācijas elektroenerģijas 
pārpalikuma radītais emisijas ietaupījums.

eee = koģenerācijas elektroenerģijas 
pārpalikuma radītais emisijas ietaupījums.

Iekārtu un aprīkojuma ražošanas emisiju 
neņem vērā.

Iekārtu un aprīkojuma ražošanas emisiju 
neņem vērā.

Or. en

Pamatojums

Jaunākie zinātniskie pētījumi rāda, ka netiešas zemes izmantošanas izmaiņas ir visbūtiskākais 
faktors, lai noteiktu, vai biodegvielas dod vai nedod kādu labumu videi. Liela mēroga 
biodegvielas ražošana, kuras pamatā ir biodegvielai noteiktie mērķi, var izraisīt atsevišķu 
lauksaimniecības darbību pārvietošanu uz ekoloģiski jutīgiem apgabaliem, piemēram, lietus 
mežiem. Lai šo netiešo ietekmi iekļautu SEG emisiju metodikā, ir jāievieš jēdziens „riska 
pastiprinātājs”.

Grozījums Nr. 1085
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ražošanas un transporta degvielu, 
biodegvielu un citu bioloģisko šķidro 
kurināmo izmantojuma siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprēķina, izmantojot šādu 
formulu.

1. Ražošanas un transporta degvielu, 
biodegvielu un citu bioloģisko šķidro 
kurināmo izmantojuma siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprēķina, izmantojot šādu 
formulu.
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E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eccs
– eccu – eee

kur kur
E = kopējā degvielas izmantojuma 
emisija;

E = kopējā degvielas izmantojuma 
emisija;

eec = izejvielu ieguves vai audzēšanas 
emisija;

eec = izejvielu ieguves vai audzēšanas 
emisija;

el = gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma izmaiņu ietekmē mainoties 
oglekļa koncentrācijai;

el = gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma izmaiņu ietekmē mainoties 
oglekļa koncentrācijai;

eiluc = riska koeficients noteiktos reģionos 
audzētām noteiktu biodegvielu kultūrām
esca = emisijas samazinājums, ko 
nodrošina oglekļa uzkrāšanās augsnē, 
izmantojot labākas lauku 
apsaimniekošanas metodes

ep = apstrādes emisija; ep = apstrādes emisija;
etd = transportēšanas un tirdzniecības 
emisija;

etd = transportēšanas un tirdzniecības 
emisija;

eu = degvielas izmantojuma emisija; eu = degvielas izmantojuma emisija;

eccs = oglekļa uztveršanas un 
atdalīšanas radītais emisijas ietaupījums;

eccs = oglekļa uztveršanas un 
atdalīšanas radītais emisijas ietaupījums;

eccr = oglekļa uztveršanas un 
atdalīšanas radītais emisijas ietaupījums; 
un

eccu = oglekļa uztveršanas un izmantošanas
radītais emisijas ietaupījums; un

eee = koģenerācijas elektroenerģijas 
pārpalikuma radītais emisijas ietaupījums.

eee = koģenerācijas elektroenerģijas 
pārpalikuma radītais emisijas ietaupījums.

Iekārtu un aprīkojuma ražošanas emisiju 
neņem vērā.

Iekārtu un aprīkojuma ražošanas emisiju 
neņem vērā.

Or. en

Pamatojums

Aizvien vairāk jaunāko zinātnisko pētījumu rāda, ka netiešas zemes izmantošanas izmaiņas 
(kuras sauc arī par „noplūdi” vai „pārvietošanu”) ir visbūtiskākais faktors, lai noteiktu, vai 
biodegvielas dod vai nedod kādu labumu videi. Liela mēroga biodegvielas ražošana, kuras 
pamatā ir biodegvielai noteiktie mērķi, var izraisīt atsevišķu lauksaimniecības darbību 
pārvietošanu uz ekoloģiski jutīgiem apgabaliem, piemēram, lietus mežiem. Lai šo netiešo 
ietekmi iekļautu SEG emisiju metodikā, ir jāievieš jēdziens „riska pastiprinātājs”.
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Grozījums Nr. 1086
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ražošanas un transporta degvielu, 
biodegvielu un citu bioloģisko šķidro 
kurināmo izmantojuma siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprēķina, izmantojot šādu 
formulu.

1. Ražošanas un transporta degvielu, 
biodegvielu un citu bioloģisko šķidro 
kurināmo izmantojuma siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprēķina, izmantojot šādu 
formulu.

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee

kur
E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eee
kur

E = kopējā degvielas izmantojuma 
emisija;

E = kopējā degvielas izmantojuma 
emisija;

eec = izejvielu ieguves vai audzēšanas 
emisija;

eec = izejvielu ieguves vai audzēšanas 
emisija;

el = gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma izmaiņu ietekmē mainoties 
oglekļa koncentrācijai;

el = gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma izmaiņu ietekmē mainoties 
oglekļa koncentrācijai;

eiluc = gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē 
mainoties oglekļa koncentrācijai;
esca = emisijas samazinājums, ko 
nodrošina oglekļa uzkrāšanās augsnē, 
izmantojot labākas lauku 
apsaimniekošanas metodes;

ep = apstrādes emisija; ep = apstrādes emisija;
etd = transportēšanas un tirdzniecības 
emisija;

etd = transportēšanas un tirdzniecības 
emisija;

eu = degvielas izmantojuma emisija; eu = degvielas izmantojuma emisija;

eccs = oglekļa uztveršanas un 
atdalīšanas radītais emisijas ietaupījums;
eccr = oglekļa uztveršanas un 
atdalīšanas radītais emisijas ietaupījums; 
un
eee = koģenerācijas elektroenerģijas 
pārpalikuma radītais emisijas ietaupījums.

eee = koģenerācijas elektroenerģijas 
pārpalikuma radītais emisijas ietaupījums.

Iekārtu un aprīkojuma ražošanas emisiju Iekārtu un aprīkojuma ražošanas emisiju 
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neņem vērā. neņem vērā.

Or. en

Grozījums Nr. 1087
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ražošanas un transporta degvielu, 
biodegvielu un citu bioloģisko šķidro 
kurināmo izmantojuma siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprēķina, izmantojot šādu 
formulu.

1. Ražošanas un transporta degvielu, 
biodegvielu un citu bioloģisko šķidro 
kurināmo izmantojuma siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprēķina, izmantojot šādu 
formulu.

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = ec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee,
kur kur

E = kopējā degvielas izmantojuma 
emisija;

E = kopējā biodegvielas izmantojuma 
emisija;

eec =  izejvielu ieguves vai audzēšanas 
emisija;

eec = izejvielu audzēšanas emisija;

el = gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma izmaiņu ietekmē mainoties 
oglekļa koncentrācijai;

el = gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma izmaiņu ietekmē mainoties 
oglekļa koncentrācijai;

ep = apstrādes emisija; ep = apstrādes emisija;

etd = transportēšanas un tirdzniecības 
emisija;

etd = transportēšanas un tirdzniecības 
emisija;

eu = degvielas izmantojuma emisija;
eccs = oglekļa uztveršanas un 
atdalīšanas radītais emisijas ietaupījums;

eccs = oglekļa uztveršanas un 
atdalīšanas radītais emisijas ietaupījums;

eccr = oglekļa uztveršanas un 
atdalīšanas radītais emisijas ietaupījums; 
un

eccr = oglekļa uztveršanas un 
atdalīšanas radītais emisijas ietaupījums; 
un

eee = koģenerācijas elektroenerģijas 
pārpalikuma radītais emisijas ietaupījums.

eee = koģenerācijas elektroenerģijas 
pārpalikuma radītais emisijas ietaupījums.

Iekārtu un aprīkojuma ražošanas emisiju 
neņem vērā.

Iekārtu un aprīkojuma ražošanas emisiju 
neņem vērā.

Or. en
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Pamatojums

Šīs direktīvas darbības joma ir noteikt ekoloģiskās ilgtspējas kritērijus biodegvielām un 
citiem biošķidrumiem, tāpēc ir jāsvītro atsauce uz fosilo kurināmo. Biodegvielu izmantošanas 
emisija ir 0, tāpēc arī to var svītrot.

Grozījums Nr. 1088
Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Degvielas radīto siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, E, izsaka gCO2eq/MJ (grami CO2
ekvivalenta vienā MJ degvielas). 

2. Degvielas radīto siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, E, izsaka gCO2eq/MJ (grami CO2
ekvivalenta vienā MJ degvielas). Eiluc 
vērtība būs 40 gCO2eq/MJ visām 
biodegvielām, kuras ražo no 
lauksaimniecībā izmantojamā zemē 
izaudzētām izejvielām. Šī vērtība ir 
regulāri jāpārskata, pamatojoties uz 
jaunākajiem zinātniskajiem datiem.

Or. en

Pamatojums

Jaunākie zinātniskie pētījumi rāda, ka netiešas zemes izmantošanas izmaiņas ir visbūtiskākais 
faktors, lai noteiktu, vai biodegvielas dod vai nedod kādu labumu videi. Liela mēroga 
biodegvielas ražošana, kuras pamatā ir biodegvielai noteiktie mērķi, var izraisīt atsevišķu 
lauksaimniecības darbību pārvietošanu uz ekoloģiski jutīgiem apgabaliem, piemēram, lietus 
mežiem. Lai šo netiešo ietekmi iekļautu SEG emisiju metodikā, ir jāievieš jēdziens „riska 
pastiprinātājs”.

Grozījums Nr. 1089
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Degvielas radīto siltumnīcefekta gāzu 2. Degvielas radīto siltumnīcefekta gāzu 
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emisiju, E, izsaka gCO2eq/MJ (grami CO2
ekvivalenta vienā MJ degvielas). 

emisiju, E, izsaka gCO2eq/MJ (grami CO2
ekvivalenta vienā MJ degvielas). Eiluc 
vērtība būs 40 gCO2eq/MJ visām 
biodegvielām, kuras ražo no 
lauksaimniecībā izmantojamā zemē 
izaudzētām izejvielām. Šī vērtība ir 
regulāri jāpārskata, pamatojoties uz 
jaunākajiem zinātniskajiem datiem.

Or. en

Pamatojums

Netiešā ietekme pašlaik veido papildu emisijas 50 % apjomā no sāres (Panicum virgatum), 
kuru audzē ASV kukurūzas laukos, līdz 93 % etanolam, kuru ražo no kukurūzas. 
Standartvērtības 40 gCO2eq/MJ piemērošana šķiet atbilstīga, lai atspoguļotu šīs netiešās 
sekas, iekams ir piejami jauni zinātniskie dati.

Grozījums Nr. 1090
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta, autodegvielu 
parametrus, kas izteikti gCO2eq/MJ, var 
koriģēt, lai ņemtu vērā km/MJ izteikto 
degvielas lietderīgo darbu. Šādas 
korekcijas veic tikai tad, ja ir apstiprināts, 
ka lietderīgā darba vērtības nav vienādas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nepastāv atbilstība viens pret vienu starp degvielu un galapatēriņa rādītajiem. Tādējādi 
rodas degvielu un automašīnu problēmas, kā arī var radīt subjektīvas prasības un dubulto 
skaitīšanu. Ir vajadzīga skaidra atbildība. Degvielas piegādātāji atbild par emisijām, kuras 
rodas no degvielas izejvielu apstrādes līdz tvertnēm degvielas uzpildes stacijās (Well-to-Tank 
emissions), un transportlīdzekļu ražotāji atbild par emisijām, kuras rodas, automašīnām 
patērējot degvielu (Tank-to-Wheel).
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Grozījums Nr. 1091
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā pielikuma 1. punkta vajadzībām vērā 
ņem šādas siltumnīcefekta gāzes — CO2, 
N2O un CH4. Lai aprēķinātu CO2
ekvivalentu, minētajām gāzēm piešķir 
šādus koeficientus.

5. Šā pielikuma 1. punkta vajadzībām vērā 
ņem šādas siltumnīcefekta gāzes — CO2, 
N2O un CH4. Lai aprēķinātu CO2
ekvivalentu, minētajām gāzēm piešķir 
koeficientus saskaņā ar Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padomes (IPCC) 2006. gada 
pamatnostādnēm, kuras tā ir noteikusi 
valstu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
uzskaitei. Piemērojamā atsauces vērtība ir 
lauksaimniecības zemes faktiskā 
izmantošana līdz 2008. gada janvārim.

CO2: 1
N2O: 296
CH4: 23

Or. de

Pamatojums

Trūkst datu gan par to, vai N2O emisiju noskaidrošanas metodi ņem vērā attiecīgajos 
ražošanas procesos, gan par atsauces vērtību, kuru piemēro šādā gadījumā.  Ir jānosaka 
skaidra un starptautiski atzīta metodika.

Grozījums Nr. 1092
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Izejvielu ieguves vai audzēšanas emisijā 
(eec) iekļauj ieguves vai audzēšanas 
procesa radīto emisiju, izejvielu 
savākšanas, atkritumu un noplūdes, kā arī 
ieguvei vai audzēšanai izmantoto ķīmisko 

6. Izejvielu audzēšanas emisijā (eec) iekļauj 
audzēšanas procesa radīto emisiju, 
izejvielu savākšanas, atkritumu un 
noplūdes, kā arī audzēšanai izmantoto 
ķīmisko vielu vai produktu ražošanas 
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vielu vai produktu ražošanas radīto 
emisiju. Izejvielu audzēšanas uzkrāto CO2
neņem vērā. Atņem apstiprināto emisiju 
samazinājumu no lāpas kurtuvēm naftas 
ražotnēs jebkur pasaulē. Faktisko vērtību 
vietā audzēšanas radītās emisijas 
prognozēšanai var izmantot vidējās 
vērtības, kas iegūtas, veicot aprēķinus 
ģeogrāfiskajiem apvidiem, kuri ir mazāki 
par standartvērtību aprēķinam 
izmantotajiem apvidiem.

radīto emisiju. Izejvielu audzēšanas 
uzkrāto CO2 neņem vērā. Faktisko vērtību 
vietā audzēšanas radītās emisijas 
prognozēšanai var izmantot vidējās 
vērtības, kas iegūtas, veicot aprēķinus 
ģeogrāfiskajiem apvidiem, kuri ir mazāki 
par standartvērtību aprēķinam 
izmantotajiem apvidiem.

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā ir jākoncentrējas uz biodegvielām, nevis fosiliem kurināmajiem. 
Blakusproduktu novadīšana un sadedzināšana neattiecas uz biodegvielām.

Grozījums Nr. 1093
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Izejvielu ieguves vai audzēšanas emisijā 
(eec) iekļauj ieguves vai audzēšanas 
procesa radīto emisiju, izejvielu 
savākšanas, atkritumu un noplūdes, kā arī 
ieguvei vai audzēšanai izmantoto ķīmisko 
vielu vai produktu ražošanas radīto 
emisiju. Izejvielu audzēšanas uzkrāto CO2
neņem vērā. Atņem apstiprināto emisiju 
samazinājumu no lāpas kurtuvēm naftas 
ražotnēs jebkur pasaulē. Faktisko vērtību 
vietā audzēšanas radītās emisijas 
prognozēšanai var izmantot vidējās 
vērtības, kas iegūtas, veicot aprēķinus 
ģeogrāfiskajiem apvidiem, kuri ir mazāki 
par standartvērtību aprēķinam 
izmantotajiem apvidiem.

6. Izejvielu ieguves vai audzēšanas emisijā 
(eec) iekļauj ieguves vai audzēšanas 
procesa radīto emisiju, izejvielu 
savākšanas, atkritumu un noplūdes, kā arī 
ieguvei vai audzēšanai izmantoto ķīmisko 
vielu vai produktu ražošanas radīto 
emisiju. Izejvielu audzēšanas uzkrāto CO2
neņem vērā. Atņem apstiprināto emisiju 
samazinājumu no lāpas kurtuvēm naftas 
ražotnēs jebkur pasaulē. Faktisko vērtību 
vietā audzēšanas radītās emisijas 
prognozēšanai var izmantot vidējās 
vērtības, kas iegūtas, saskaņā ar Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 
sniegtajiem datiem, īpaši par N2O
emisijām, veicot aprēķinus 
ģeogrāfiskajiem apvidiem, kuri ir mazāki 
par standartvērtību aprēķinam 
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izmantotajiem apvidiem.

Or. fr

Pamatojums

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pamatā ir jābūt stingriem ilgtspējas kritērijiem. 
Bet tas ir panākams tikai ar visā pasaulē atzītu aprēķināšanas metodi. IPCC ir pasaules 
līmeņa paraugiestāde šajā jomā, un tās locekļu vidū ir vislabākie speciālisti. Būtu 
pārsteidzoši neizmantot IPCC datus, jo tos jau izmanto Vācija, Nīderlande, Lielbritānija un 
Francija.

Grozījums Nr. 1094
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Zemes izmantojuma izmaiņu ietekmē 
notiekošo oglekļa koncentrācijas izmaiņu 
radīto gada emisiju (el) aprēķina, kopējo 
emisiju vienādās daļās sadalot 20 gadu ilgā 
periodā. Minēto emisiju aprēķina, 
izmantojot šādu formulu.

7. Zemes izmantojuma izmaiņu ietekmē 
notiekošo oglekļa koncentrācijas izmaiņu 
radīto gada emisiju (el) aprēķina, kopējo 
emisiju vienādās daļās sadalot 10 gadu ilgā 
periodā. Minēto emisiju aprēķina, 
izmantojot šādu formulu.

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/10 x 
1/P,

kur kur

el = lauksaimniecības zemes 
izmantojuma izmaiņu ietekmē notiekošo 
oglekļa koncentrācijas izmaiņu radītā gada 
emisija (izteikta kā CO2 ekvivalenta masa 
vienā biodegvielas enerģijas vienībā);

el = lauksaimniecības zemes 
izmantojuma izmaiņu ietekmē notiekošo 
oglekļa koncentrācijas izmaiņu radītā gada 
emisija (izteikta kā CO2 ekvivalenta masa 
vienā no biomasas ražotā autodegvielas
enerģijas vienībā);

CSR = ar atsauces zemes izmantojumu 
saistītā oglekļa koncentrācija vienā platības 
vienībā (izteikta kā oglekļa masa vienā 
platības vienībā, iekļaujot augsni un 
veģetāciju). Atsauces zemes izmantojuma 
vērtība ir vai nu zemes izmantojums 
2008. gada janvārī, vai 20 gadus pirms 
izejvielu ieguves (izmanto tā datuma 

CSR = ar atsauces zemes izmantojumu 
saistītā oglekļa koncentrācija vienā platības 
vienībā (izteikta kā oglekļa masa vienā 
platības vienībā, iekļaujot virsaugsnes un 
zemaugsnes biomasu, pakaišus, 
nogulumus, sauseņus un mežizstrādes 
produktus saskaņā ar IPCC 2006. gada 
dokumenta „Pamatnostādnes par valsts 
siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaiti” 
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vērtību, kurš ir vēlāk); 4. sējumu). Atsauces zemes izmantojuma 
vērtība ir zemes izmantojums 2008. gada 
janvārī;

CSA = ar faktisko zemes izmantojumu 
saistītā oglekļa koncentrācija vienā platības 
vienībā (izteikta kā oglekļa masa vienā 
platības vienībā, iekļaujot augsni un 
veģetāciju). 

CSA = ar faktisko zemes izmantojumu 
saistītā oglekļa koncentrācija vienā platības 
vienībā (izteikta kā oglekļa masa vienā 
platības vienībā, iekļaujot virsaugsnes un 
zemaugsnes biomasu, pakaišus, 
nogulumus, sauseņus un mežizstrādes 
produktus saskaņā ar IPCC 2006. gada 
dokumenta „Pamatnostādnes par valsts 
siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaiti” 
4. sējumu).

MWCO2 = CO2 molekulmasa = 44,010 
g/mol,

MWCO2 = CO2 molekulmasa = 44,010 
g/mol,

MWC = C molekulmasa = 12,011 g/mol un MWC = C molekulmasa = 12,011 g/mol un
P = kultūraugu ražība (biodegvielas vai 
cita bioloģiskā šķidrā kurināmā enerģija 
gadā vienā platības vienībā).

P = kultūraugu ražība (no biomasas 
ražotas autodegvielas un cita šķidrā 
kurināmā enerģija gadā vienā platības 
vienībā).

Or. en

Pamatojums

Nevajag vēlreiz izgudrot divriteni. Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 
2006. gada pamatnostādnēs par to, kā iesniegt ziņojumus par siltumnīcefekta gāzu emisijām, 
ir norādītas oglekļa koncentrācijas vērtības vienā platības vienībā. Dalībvalstis šīs vērtības 
izmanto saskaņā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām.

Grozījums Nr. 1095
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Zemes izmantojuma izmaiņu ietekmē 
notiekošo oglekļa koncentrācijas izmaiņu 
radīto gada emisiju (el) aprēķina, kopējo 
emisiju vienādās daļās sadalot 20 gadu ilgā 
periodā. Minēto emisiju aprēķina, 

7. Zemes izmantojuma izmaiņu ietekmē 
notiekošo oglekļa koncentrācijas izmaiņu 
radīto gada emisiju (el) aprēķina, kopējo 
emisiju vienādās daļās sadalot 20 gadu ilgā 
periodā. Minēto emisiju aprēķina, 
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izmantojot šādu formulu. izmantojot šādu formulu.
el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el = (CSR – CSA) x 3.664 x 1/20 x 1/P [-eB],

kur kur

el = lauksaimniecības zemes 
izmantojuma izmaiņu ietekmē notiekošo 
oglekļa koncentrācijas izmaiņu radītā gada 
emisija (izteikta kā CO2 ekvivalenta masa 
vienā biodegvielas enerģijas vienībā);

el = lauksaimniecības zemes 
izmantojuma izmaiņu ietekmē notiekošo 
oglekļa koncentrācijas izmaiņu radītā gada 
emisija (izteikta kā CO2 ekvivalenta masa 
vienā biodegvielas enerģijas vienībā);

CSR = ar atsauces zemes izmantojumu 
saistītā oglekļa koncentrācija vienā platības 
vienībā (izteikta kā oglekļa masa vienā 
platības vienībā, iekļaujot augsni un 
veģetāciju). Atsauces zemes izmantojuma 
vērtība ir vai nu zemes izmantojums 
2008. gada janvārī, vai 20 gadus pirms 
izejvielu ieguves (izmanto tā datuma 
vērtību, kurš ir vēlāk); 

CSR = ar atsauces zemes izmantojumu 
saistītā oglekļa koncentrācija vienā platības 
vienībā (izteikta kā oglekļa masa vienā 
platības vienībā, iekļaujot augsni un 
veģetāciju). Atsauces zemes izmantojuma 
vērtība ir vai nu zemes izmantojums 
2008. gada janvārī, vai 20 gadus pirms 
izejvielu ieguves (izmanto tā datuma 
vērtību, kurš ir vēlāk); 

CSA = ar faktisko zemes izmantojumu 
saistītā oglekļa koncentrācija vienā platības 
vienībā (izteikta kā oglekļa masa vienā 
platības vienībā, iekļaujot augsni un 
veģetāciju). 

CSA = ar faktisko zemes izmantojumu 
saistītā oglekļa koncentrācija vienā platības 
vienībā (izteikta kā oglekļa masa vienā 
platības vienībā, iekļaujot augsni un 
veģetāciju).

MWCO2 = CO2 molekulmasa = 44,010 
g/mol,
MWC = C molekulmasa = 12,011 g/mol un
P = kultūraugu ražība (biodegvielas vai cita 
bioloģiskā šķidrā kurināmā enerģija gadā 
vienā platības vienībā).

P = kultūraugu ražība (biodegvielas vai cita 
bioloģiskā šķidrā kurināmā enerģija gadā 
vienā platības vienībā); kā arī

eB = pārpalikums no [x] gCO2eq/MJ 
biodegvielas vai cita bioloģiskā šķidrā 
kurināmā, ja biomasu iegūst no 
atjaunotas degradētas zemes, t.i., agrāk 
lauksaimniecībā izmantotas zemes, kura 
2008. gada janvārī vairs nebija derīga 
lauksaimnieciskajai ražošanai (piemēram, 
sasāļota zeme un pamestas kaučuka 
plantācijas) un pirms atjaunošanas nebija 
zeme, kas minēta 15. panta 3. un 
4. punktā.

Or. en
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Grozījums Nr. 1096
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 8. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Šā pielikuma 7. punkta vajadzībām kā 
CSR un CS vērtību var izmantot tabulā 
norādītās vērtības.

8. Šā pielikuma 7. punkta vajadzībām kā 
CSR un CS vērtību var izmantot tabulā 
norādītās vērtības, izņemot gadījumus, kad 
ir izmaiņas zemes izmantošanā saskaņā ar 
15. panta 3. un 4. punktu.

Or. de

Pamatojums

Komisijas ierosinātā kārtība ir paredzēta, lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā zemes 
izmantojuma izmaiņu nelabvēlīgās sekas. Tomēr šī kārtība nozīmē, ka oglekļa krājumus, kuri 
r piejami šobrīd(piemēram, lietus mežos), ņem vērā tāpat kā oglekļa krājumus no kultūrām, 
kuras izaug vienā vai vairākos gados. Privileģētā stāvoklī nostādot biodegvielas, par pamatu 
ņemot izejvielām, kuras audzē uz notīrītas lietus mežu zemes, mēs tikai palielinām lietus mežu 
izciršanu. Vērā ir jāņem tikai pastāvīgie oglekļa krājumi.

Grozījums Nr. 1097
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8°.a Emisijas, kas rodas zemes 
izmantojuma netiešu izmaiņu ietekmē 
(eiluc), atbilst 0 vērtībai, ja biodegvielu 
ražo no izejvielām, kuru ieguvei nav 
jāizmanto aramzeme, ganības vai 
ilggadīgo kultūru zeme, tostarp no 
atkritumiem. Jebkurā citā gadījumā eiluc
vērtība ir 20 g CO2/MJ.

Or. en
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Pamatojums

SEG emisijas, kas rodas zemes izmantojuma netiešu izmaiņu ietekmē, neattiecina uz visu 
ražošanas procesu arī citās zemes platībās, kas ir izmantojamas, nav noplicinātas vai 
mazauglīgas. 20 g CO2/MJ ir mazs lielums, salīdzinot ar to, kas pagājušajā gadā norādīts 
vairākos atšķirīgos aprēķinos. Taču, ņemot vērā daudzās neskaidrības saistībā ar zemes 
izmantojuma netiešās ietekmes novērtējumu, kā arī ārkārtīgi dažādās līdz šim piedāvātos 
vērtību lielumus, šķiet prātīgi iesākumā izmantot mazu vērtību.

Grozījums Nr. 1098
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Emisijas, kas rodas zemes 
izmantojuma netiešu izmaiņu ietekmē 
(eiluc), atbilst 0 vērtībai, ja biodegvielu 
ražo no izejvielām, kuru ieguvei nav 
jāizmanto aramzeme, ganības vai 
ilggadīgo kultūru zeme, tostarp no 
atkritumiem. Jebkurā citā gadījumā eiluc
vērtība ir 120g CO2/MJ.

Or. en

Pamatojums

SEG emisijas, kas rodas zemes izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē, attiecina uz visiem no 
biomasas ražotiem autodegvielas veidiem, izņemot gadījumus, kad izejvielas audzētas atmatā 
atstātā, mazauglīgā vai noplicinātā zemē, ja ražotāji var pierādīt, ka zemes izmantojuma tiešo 
izmaiņu ietekmē ir samazinājušās oglekļa emisijas. Vērtība 120g CO2eg/MJ atbilst 
jaunākajiem zinātniskajiem atzinumiem. Šīs vērtības pamatā ir aprēķinātais pieprasījuma 
pieaugums tikai ES un ASV, un līdz ar to, ja citviet pasaulē būtu pieņemta līdzīga politika, 
netiešā siltumnīcefekta gāzu ietekme būtu lielāka.
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Grozījums Nr. 1099
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 8.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.b Emisijas samazinājumu, ko nodrošina 
oglekļa uzkrāšanās augsnē, izmantojot 
labākas lauku apsaimniekošanas metodes 
(esca), var ņemt vērā, ja šis samazinājums 
jau nav ņemts vērā, aprēķinot el.

Or. en

Grozījums Nr. 1100
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 9. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot ārpus degvielas ražotnes 
ģenerētās elektroenerģijas patēriņu, 
pieņem, ka minētās elektroenerģijas 
ražošanas un elektroapgādes 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte ir 
vienāda ar vidējo elektroenerģijas 
ražošanas un elektroapgādes emisijas 
intensitāti norādītajā reģionā. Izņēmumi:

Aprēķinot ārpus degvielas ražotnes 
ģenerētās elektroenerģijas patēriņu, 
pieņem, ka minētās elektroenerģijas 
ražošanas un elektroapgādes 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte ir 
vienāda ar vidējo elektroenerģijas 
ražošanas un elektroapgādes emisijas 
intensitāti ES. Izņēmumi:

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka ES elektrotīkli ir savienoti, nav iespējams pārbaudīt, kur ir ražota 
elektroenerģija, kuru patērē biodegvielas rūpnīca. Tāpēc elektroenerģijas patēriņu labāk ir 
aprēķināt, balstoties uz vidējo ES vērtību. Tādējādi tiek radīti līdzvērtīgi konkurences apstākļi 
biodegvielas ražotājiem un netiek pārmērīgi kavēta efektīva elektroenerģijas ražošana 
biodegvielas ražošanas rūpnīcā (piemēram, koģenerācijas projektos) reģionā, kurā ir 
salīdzinoši zema siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte elektrības ražošanā un sadalē.
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Grozījums Nr. 1101
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Oglekļa uztveršanas un atdalīšanas 
radītais emisijas ietaupījums (eccs) ir 
uztverot un atdalot emitēto CO2 novērstā 
emisija, kas ir tieši saistīta ar degvielas 
ieguvi, transportēšanu, apstrādi un 
tirdzniecību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1102
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Oglekļa uztveršanas un atdalīšanas 
radītais emisijas ietaupījums (eccs) ir 
uztverot un atdalot emitēto CO2 novērstā 
emisija, kas ir tieši saistīta ar degvielas 
ieguvi, transportēšanu, apstrādi un 
tirdzniecību.

12. Oglekļa uztveršanas un atdalīšanas 
radītais emisijas ietaupījums (eccs) ir 
uztverot un atdalot emitēto CO2 novērstā 
emisija, kas ir tieši saistīta ar biodegvielas
transportēšanu, apstrādi un tirdzniecību.

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā ir jākoncentrējas uz biodegvielām, nevis fosiliem kurināmajiem.
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Grozījums Nr. 1103
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Oglekļa uztveršanas un aizstāšanas 
radītais emisijas ietaupījums (eccr) ir 
emisija, kas novērsta, uztverot CO2, kurā 
oglekļa avots ir biomasa un ar kuru 
aizstāj CO2, kas rodas no fosilā kurināmā 
un kuru izmanto komercproduktos un 
pakalpojumos.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1104
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Emisijas ietaupījumu no koģenerācijas 
elektrostaciju ražotā elektroenerģijas 
pārpalikuma (eee) ņem vērā attiecībā uz 
tādu degvielas ražošanas sistēmu radīto 
elektroenerģijas pārpalikumu, kurās 
izmanto koģenerācijas principu; 
ietaupījumu neņem vērā, ja koģenerācijai 
izmantotais kurināmais ir cits 
blakusprodukts, nevis kultūraugu atliekas. 
Aprēķinot elektroenerģijas pārpalikumu, 
pieņem, ka koģenerācijas iekārta ir 
vismazākā iekārta, kas spēj ģenerēt 
degvielas ražošanai vajadzīgo siltumu. 
Pieņem, ka ar elektroenerģijas pārpalikumu 
saistītais siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījums ir vienāds ar siltumnīcefekta 
gāzu daudzumu, ko, ģenerējot ekvivalentu 
elektroenerģijas daudzumu, emitētu 
spēkstacija, kas izmanto tādu pašu 
kurināmo kā koģenerācijas stacija.

14. Emisijas ietaupījumu no koģenerācijas 
elektrostaciju ražotā elektroenerģijas 
pārpalikuma (eee) ņem vērā attiecībā uz 
tādu degvielas ražošanas sistēmu radīto 
elektroenerģijas pārpalikumu, kurās 
izmanto koģenerācijas principu; 
ietaupījumu neņem vērā, ja koģenerācijai 
izmantotais kurināmais ir cits 
blakusprodukts, nevis kultūraugu atliekas, 
tostarp kaltēts šķīdenis ar šķīstošām 
daļiņām (DDGs). Aprēķinot 
elektroenerģijas pārpalikumu, pieņem, ka 
koģenerācijas iekārta ir vismazākā iekārta, 
kas spēj ģenerēt degvielas ražošanai 
vajadzīgo siltumu. Pieņem, ka ar 
elektroenerģijas pārpalikumu saistītais 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums ir 
vienāds ar siltumnīcefekta gāzu daudzumu, 
ko nodrošinātu elektroenerģijas ražošanas 
rezultātā radītais ES vidējais īpatnējais 
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emisiju apjoms, ja elektroenerģija ražota 
Kopienā, un elektroenerģijas ražošanas 
rezultātā radītais vidējais emisiju apjoms 
elektroenerģijas ražotājā valstī, ja 
elektroenerģija ražota trešā valstī.

Or. en

Pamatojums

Mēs uzskatām, ka DDGs enerģijas ražošanas mērķiem ir jāuzskata par lauksaimniecības 
atkritumu, tāpat kā cukurniedru rauši.

Grozījums Nr. 1105
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Emisijas ietaupījumu no koģenerācijas 
elektrostaciju ražotā elektroenerģijas 
pārpalikuma (eee) ņem vērā attiecībā uz 
tādu degvielas ražošanas sistēmu radīto 
elektroenerģijas pārpalikumu, kurās 
izmanto koģenerācijas principu; 
ietaupījumu neņem vērā, ja koģenerācijai 
izmantotais kurināmais ir cits 
blakusprodukts, nevis kultūraugu atliekas. 
Aprēķinot elektroenerģijas pārpalikumu, 
pieņem, ka koģenerācijas iekārta ir 
vismazākā iekārta, kas spēj ģenerēt 
degvielas ražošanai vajadzīgo siltumu. 
Pieņem, ka ar elektroenerģijas pārpalikumu 
saistītais siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījums ir vienāds ar siltumnīcefekta 
gāzu daudzumu, ko, ģenerējot ekvivalentu 
elektroenerģijas daudzumu, emitētu 
spēkstacija, kas izmanto tādu pašu 
kurināmo kā koģenerācijas stacija.

14. Emisijas ietaupījumu no koģenerācijas 
elektrostaciju ražotā elektroenerģijas 
pārpalikuma (eee) ņem vērā attiecībā uz 
tādu degvielas ražošanas sistēmu radīto 
elektroenerģijas pārpalikumu, kurās 
izmanto koģenerācijas principu; 
ietaupījumu neņem vērā, ja koģenerācijai 
izmantotais kurināmais ir cits 
blakusprodukts, nevis kultūraugu atliekas. 
Aprēķinot elektroenerģijas pārpalikumu, 
pieņem, ka koģenerācijas iekārta ir 
vismazākā iekārta, kas spēj ģenerēt 
degvielas ražošanai vajadzīgo siltumu. 
Pieņem, ka ar elektroenerģijas pārpalikumu 
saistītais siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījums ir vienāds ar vidējo
siltumnīcefekta gāzu daudzumu, ko, 
ģenerējot ekvivalentu elektroenerģijas
daudzumu, emitētu un sadalītu ES.

Or. en
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Pamatojums

Saistot SEG kredītu ar reālo patērēto degvielu, ar šo tekstu ierobežo stimulu ražotājiem 
izmantot zemas oglekļa emisijas degvielas. Vidējo ES rādītāju izmanto par atsauci elektrības 
ievešanā, un ir loģiski to pašu izmantot arī izvešanā. No elektrības izvešanas iegūstamā 
kredīta lielumu nosaka, ierobežojot koģenerācijas stacijas lielumu.

Grozījums Nr. 1106
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. Ja degvielas ražošanas procesā iegūst 
gan degvielu, kurai aprēķina emisiju, gan 
vienu vai vairākus citus produktus 
(blakusproduktus), tad degvielas vai tās 
starpproduktu un blakusproduktu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju sadala 
proporcionāli to siltumietilpībai (ja 
blakusprodukti nav elektroenerģija, to 
nosaka mazākā siltumietilpība).

15. Ja degvielas ražošanas procesā iegūst 
gan degvielu, kurai aprēķina emisiju, gan 
vienu vai vairākus citus produktus 
(blakusproduktus), tad degvielas vai tās 
starpproduktu un blakusproduktu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju sadala, 
pamatojoties uz aizstāšanas metodi.
Dalībvalstis nosaka tipisko 
blakusproduktu standartvērtības, ko 
regulāri pārskata.

Or. en

Pamatojums

Blakusproduktu SEG vērtībām ir jāatspoguļo blakusproduktu faktiskā tirgus vērtība vai 
lietderība, nevis tikai energoproduktu saturs.

Grozījums Nr. 1107
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. Ja degvielas ražošanas procesā iegūst 
gan degvielu, kurai aprēķina emisiju, gan 
vienu vai vairākus citus produktus 

15. Ja degvielas ražošanas procesā iegūst 
gan degvielu, kurai aprēķina emisiju, gan 
vienu vai vairākus citus produktus 
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(blakusproduktus), tad degvielas vai tās 
starpproduktu un blakusproduktu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju sadala 
proporcionāli to siltumietilpībai (ja 
blakusprodukti nav elektroenerģija, to 
nosaka mazākā siltumietilpība).

(blakusproduktus), tad degvielas vai tās 
starpproduktu un blakusproduktu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju principā 
pienācīgi sadala proporcionāli to 
siltumietilpībai (ja blakusprodukti nav 
elektroenerģija, to nosaka mazākā 
siltumietilpība).

Or. de

Pamatojums

Sadalīšana proporcionāli siltumietilpībai principā ir piemērota. Tomēr saistībā ar 
daudzajiem iespējamiem sistēmas ierobežojumiem reizēm var būtiski tikt kropļoti 
siltumnīcefekta gāzu samazināšanas rezultāti, jo kopējā emisiju sistēmā šīs emisijas nesadala 
atbilstīgi katram produktam tā, lai tās raksturotu katra produkta ražošanas procesu. Tāpēc 
dažos gadījumos, piemēram, mitro un sauso destilācijas atlikumu gadījumā, ir nepieciešams 
paredzēt atbilstīgas sadalīšanas iespēju.

Grozījums Nr. 1108
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 16. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biodegviela un citi bioloģiskie šķidrie 
kurināmie — izņemot kultūraugu atliekas, 
tostarp salmus, izspaidas, sēnalas, vālītes 
un riekstu čaumalas, šā aprēķina 
vajadzībām ņem vērā visus 
blakusproduktus (tostarp arī 
elektroenerģiju), kam nepiemēro 
14. punktu. Šā aprēķina vajadzībām 
pieņem, ka negatīvas siltumietilpības 
blakusproduktu siltumietilpība ir vienādas 
ar nulli. 

Biodegviela un citi bioloģiskie šķidrie 
kurināmie šā aprēķina vajadzībām ņem 
vērā visus blakusproduktus (tostarp arī 
elektroenerģiju), kam nepiemēro 
14. punktu. Šā aprēķina vajadzībām 
pieņem, ka negatīvas siltumietilpības 
blakusproduktu siltumietilpība ir vienādas 
ar nulli. 

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniecības atliekas, piemēram, salmus, lielākajā daļā valstu uzskata par 
lauksaimniecības blakusproduktiem un izmanto kā barības aizvietotājus un mēslojumu.  SEG 
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emisiju proporcionālā daļa saskaņā ar siltumietilpības metodi ir jāpiešķir šiem 
blakusproduktiem.

Grozījums Nr. 1109
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 16. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biodegviela un citi bioloģiskie šķidrie 
kurināmie — izņemot kultūraugu atliekas, 
tostarp salmus, izspaidas, sēnalas, vālītes 
un riekstu čaumalas, šā aprēķina 
vajadzībām ņem vērā visus 
blakusproduktus (tostarp arī 
elektroenerģiju), kam nepiemēro 
14. punktu. Šā aprēķina vajadzībām 
pieņem, ka negatīvas siltumietilpības 
blakusproduktu siltumietilpība ir vienādas 
ar nulli.

Biodegviela un citi bioloģiskie šķidrie 
kurināmie šā aprēķina vajadzībām ņem 
vērā visus blakusproduktus (tostarp arī 
elektroenerģiju), kam nepiemēro 
14. punktu. Šā aprēķina vajadzībām 
pieņem, ka negatīvas siltumietilpības 
blakusproduktu siltumietilpība ir vienādas 
ar nulli.

Or. en

Grozījums Nr. 1110
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 16. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biodegviela un citi bioloģiskie šķidrie 
kurināmie — izņemot kultūraugu atliekas, 
tostarp salmus, izspaidas, sēnalas, vālītes 
un riekstu čaumalas, šā aprēķina 
vajadzībām ņem vērā visus 
blakusproduktus (tostarp arī 
elektroenerģiju), kam nepiemēro 
14. punktu. Šā aprēķina vajadzībām 
pieņem, ka negatīvas siltumietilpības 
blakusproduktu siltumietilpība ir vienādas 
ar nulli.

Biodegviela un citi bioloģiskie šķidrie 
kurināmie — izņemot kultūraugu atliekas, 
tostarp salmus, izspaidas, sēnalas, vālītes 
un riekstu čaumalas, šā aprēķina 
vajadzībām ņem vērā visus 
blakusproduktus (tostarp arī 
elektroenerģiju), kam nepiemēro 
14. punktu. Ja kultūraugu atliekas 
pārstrādā biodegvielās vai citos 
bioloģiskajos šķidrajos kurināmajos, tās ir 
jāņem vērā saskaņā ar to attiecīgo 
ieguldījumu. Šā aprēķina vajadzībām 
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pieņem, ka negatīvas siltumietilpības 
blakusproduktu siltumietilpība ir vienādas 
ar nulli.

Or. de

Pamatojums

Izņēmums kultūraugu atlieku aprēķināšanā ir skaidri jāuzsver.

Grozījums Nr. 1111
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 16. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieņem, ka cilvēku uzturā vai dzīvnieku 
barībai neizmantojamu atkritumu, 
kultūraugu atlieku (tostarp salmu, 
izspaidu, sēnalu, kukurūzas vālīšu un 
riekstu čaumalu) un apstrādes procesu 
atlieku (izņemot biodegvielas apstrādes 
procesu atliekas) aprites cikla 
siltumnīcefekta gāzu emisija līdz to 
savākšanai ir vienāda ar nulli.

Pieņem, ka cilvēku uzturā vai dzīvnieku 
barībai neizmantojamu atkritumu un 
apstrādes procesu atlieku (izņemot 
biodegvielas apstrādes procesu atliekas) 
aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisija 
līdz to savākšanai ir vienāda ar nulli.

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniecības atliekas, piemēram, salmus, lielākajā daļā valstu uzskata par 
lauksaimniecības blakusproduktiem un izmanto kā barības aizvietotājus un mēslojumu.  SEG 
emisiju proporcionālā daļa saskaņā ar siltumietilpības metodi ir jāpiešķir šiem 
blakusproduktiem.
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Grozījums Nr. 1112
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 16. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieņem, ka cilvēku uzturā vai dzīvnieku 
barībai neizmantojamu atkritumu, 
kultūraugu atlieku (tostarp salmu, izspaidu, 
sēnalu, kukurūzas vālīšu un riekstu 
čaumalu) un apstrādes procesu atlieku 
(izņemot biodegvielas apstrādes procesu 
atliekas) aprites cikla siltumnīcefekta gāzu 
emisija līdz to savākšanai ir vienāda ar 
nulli.

Pieņem, ka atkritumu, kultūraugu atlieku 
(tostarp salmu, izspaidu, sēnalu, kukurūzas 
vālīšu un riekstu čaumalu) un citu 
apstrādes procesu atlieku, kuras 
galvenokārt sastāv no nesagremojamām 
daļām, aprites cikla siltumnīcefekta gāzu 
emisija līdz to savākšanai ir vienāda ar 
nulli.

Or. nl

Grozījums Nr. 1113
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 17. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. Biodegvielas — 4. punktā minēto 
aprēķinu vajadzībām pieņem, ka fosilā 
kurināmā komparators ir jaunākā pieejamā 
faktiskā vidējā Kopienā patērētā benzīna 
un dīzeļdegvielas emisijas vērtība, kas 
norādīta saskaņā ar [Direktīvu 98/70/EK]. 
Ja minētie dati nav pieejami, pieņem, ka 
vērtība ir 83,8 gCO2eq/MJ.

17. Biodegvielas — 4. punktā minēto 
aprēķinu vajadzībām pieņem, ka fosilā 
kurināmā komparators ir jaunākā pieejamā 
faktiskā vidējā Kopienā patērētā benzīna 
un dīzeļdegvielas fosilās daļas emisijas 
vērtība, kas norādīta saskaņā ar 
[Direktīvu 98/70/EK]. Ja minētie dati nav 
pieejami, pieņem, ka vērtība ir 
90 gCO2eq/MJ.

Or. en
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Grozījums Nr. 1114
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 17. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. Biodegvielas — 4. punktā minēto 
aprēķinu vajadzībām pieņem, ka fosilā 
kurināmā komparators ir jaunākā pieejamā 
faktiskā vidējā Kopienā patērētā benzīna 
un dīzeļdegvielas emisijas vērtība, kas 
norādīta saskaņā ar [Direktīvu 98/70/EK]. 
Ja minētie dati nav pieejami, pieņem, ka 
vērtība ir 83,8 gCO2eq/MJ.

17. Biodegvielas — 4. punktā minēto 
aprēķinu vajadzībām pieņem, ka fosilā 
kurināmā komparatori EF ir jaunākā 
pieejamā faktiskā vidējā Kopienā patērētā 
benzīna un dīzeļdegvielas emisijas vērtība, 
kas norādīta saskaņā ar 
[Direktīvu 98/70/EK]. Ja minētie dati nav 
pieejami, pieņem, ka vērtība ir 
91 gCO2eq/MJ.

Or. de

Pamatojums

Vērtības 83,8 gCO2eq/MJ norādīšana nav saprotama, ja trūkst informācijas par ievades datu 
metodi. ES vidējo rādītāju ņemšana vērā par fosilā kurināmā atsaucēm nozīmē, ka netiek 
ņemtas vērā ievērojamās SEG emisiju atšķirības saistībā ar dažādiem minerāleļļu veidiem 
un/vai netradicionālas izcelsmes kurināmo, piemēram, darvas smiltīm. Turklāt netiek ņemtas 
vērā dažādās SEG emisijas benzīna un dīzeļdegvielas ražošanā.

Grozījums Nr. 1115
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – 17. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. Biodegvielas — 4. punktā minēto 
aprēķinu vajadzībām pieņem, ka fosilā 
kurināmā komparators ir jaunākā pieejamā 
faktiskā vidējā Kopienā patērētā benzīna 
un dīzeļdegvielas emisijas vērtība, kas 
norādīta saskaņā ar [Direktīvu 98/70/EK]. 
Ja minētie dati nav pieejami, pieņem, ka 
vērtība ir 83,8 gCO2eq/MJ.

17. No biomasas iegūta autodegviela —
4. punktā minēto aprēķinu vajadzībām 
pieņem, ka fosilā kurināmā komparators 
EF ir jaunākā pieejamā faktiskā vidējā 
Kopienā patērētā benzīna un dīzeļdegvielas 
emisijas vērtība, kas norādīta saskaņā ar 
[Direktīvu 98/70/EK], vai 
83,8 gCO2eq/MJ, atkarībā no tā, kura 
vērtība ir zemāka.
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Or. en

Grozījums Nr. 1116
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – D daļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

D. Biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo nesummētās vērtības

D. Biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo nesummētās vērtības*
* Pārrēķina standartvērtības, visā procesā 
piemērojot konsekventas metodes.

Or. en

Pamatojums

Standartvērtības ir saglabātas vienādā līmenī ar parastajām, izņemot „apstrādi”, kur ir 
piemērots 40 % palielinājums. Motīvs nav skaidrs. Visā procesā ir jāpiemēro konsekventas 
metodes, lai aprēķinātu standartvērtības no vidējām vērtīpām tā, lai atspoguļotos faktisko 
rādītāju amplitūda katrā procesa posmā. Tam saskaņā ar 17. punkta 1. daļu ir jābūt CEN
uzdevumam.

Grozījums Nr. 1117
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – E daļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

E. To nākotnes biodegvielu nesummētās 
tipiskās un standartvērtības, kas 2008. gada 
janvārī tirgū nav pieejamas vai ir pieejamas 
nelielā daudzumā

E. To nākotnes biodegvielu nesummētās 
tipiskās un standartvērtības, kas 2008. gada 
janvārī tirgū nav pieejamas vai ir pieejamas 
nelielā daudzumā*
* Pārrēķina standartvērtības, visā procesā 
piemērojot konsekventas metodes.

Or. en
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Pamatojums

Standartvērtības ir saglabātas vienādā līmenī ar parastajām, izņemot „apstrādi”, kur ir 
piemērots 40 % palielinājums. Motīvs nav skaidrs. Visā procesā ir jāpiemēro konsekventas 
metodes, lai aprēķinātu standartvērtības no vidējām vērtīpām tā, lai atspoguļotos faktisko 
rādītāju amplitūda katrā procesa posmā. Tam saskaņā ar 17. punkta 1. daļu ir jābūt CEN 
uzdevumam.

Grozījums Nr. 1118
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
VII a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VIIa pielikums
Vismaz šādi ražojumi ir uzskatāmi par 
biodegvielu:
a) „bioetanols”: etanols, kas iekļauts 
kombinētās nomenklatūras apakšpozīcijā 
2207 10 00 un satur vismaz 99 tilp. % 
spirta, un ko iegūst no biomasas un/vai 
bioloģiski noārdāmas atkritumu frakcijas, 
kura īpašības atbilst vismaz standarta 
EN 15376 prasībām un kas paredzēts 
izmantošanai kā biodegviela;
b) „biodīzeļdegviela”: no augu vai 
dzīvnieku izcelsmes taukiem iegūts 
metilesteris, kas ir līdzvērtīgs 
dīzeļdegvielai un kuru paredzēts izmantot 
par biodegvielu;
c) „biogāze”: deggāze, ko iegūst no 
biomasas un/vai bioloģiski noārdāmas 
atkritumu frakcijas un ko iespējams attīrīt 
līdz tādai dabasgāzes kvalitātei, lai varētu 
to izmantot kā biodegvielu vai koksnes 
ģeneratorgāzi;
d) „biometanols”: metanols, ko iegūst no 
biomasas un kas paredzēts izmantošanai 
par biodegvielu;
e) „biodimetilēteris”: dimetilēteris, ko 
iegūst no biomasas un ko izmanto par 
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biodegvielu;
f) „bio-ETBE (etil-terc-butilēteris)”:
ETBE, ko iegūst no bioetanola.
Par biodegvielu uzskatāms bio-ETBE, 
kura saturs tilpuma procentos ir 47 %;

g) „bio-MTBE (metil-terc-butilēteris)”: no 
biometanola iegūta degviela. Par 
biodegvielu uzskatāms bio-MTBE, kura 
saturs tilpuma procentos ir 36 %;
h) „sintētiskā biodegviela”: sintētiskie 
ogļūdeņraži vai sintētisko ogļūdeņražu 
maisījums, ko iegūst no biomasas;
i) „bioūdeņradis”: ūdeņradis, ko iegūst no 
biomasas un/vai atkritumu bioloģiski 
noārdāmas frakcijas un kas paredzēts 
izmantošanai par biodegvielu;
j) „tīra augu eļļa”: augu eļļa, ko spiežot, 
ekstrahējot vai tamlīdzīgi iegūst no eļļas 
augiem, nerafinēta vai rafinēta, tomēr 
ķīmiski nemodificēta, ja vien tā ir 
piemērota attiecīgiem dzinējiem un atbilst 
prasībām attiecībā uz gāzu emisiju.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu nepārtrauktību un juridisku skaidrību, ir jāpārņem Direktīvas 2003/30/EK 
2. pantā iekļautās definīcijas. Biometanola definīcija jāpiemēro spēkā esošajai 
nomenklatūrai.
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