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Grozījums Nr. 1
Claude Turmes

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. atgādina par izveidoto atkritumu 
hierarhiju, kurā atkritumu apglabāšana 
poligonos tiek uzskatīta par sliktāko 
risinājumu; uzsver, ka bioatkritumu 
apjoms vispirms ir jāsamazina, tad tie 
dalīti jāsavāc un jāpārstrādā, pārsvarā 
kompostēšanas ceļā, un tad pārpalikums 
jāsadedzina, lai to nenovirzītu uz 
poligonu;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Anni Podimata

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīmē lielās neizmantotās iespējas, 
kādas ir atsevišķās dalībvalstīs, kurās 
no atkritumiem nevis ražo enerģiju, 
bet tos noglabā poligonos;

1. atzīmē, ka bioatkritumi ir nozīmīga 
radīto sadzīves atkritumu daļa un ka
šobrīd ir lielas neizmantotas iespējas 
atkritumus nevis apglabāt poligonos, 
bet no tiem reģenerēt enerģiju un 
materiālus, un ka šīs iespējas ir 
jāizmanto Eiropas, valstu un vietējā 
līmenī;

Or. el
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Grozījums Nr. 3
Kathleen Van Brempt

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīmē lielās neizmantotās iespējas,
kādas ir atsevišķās dalībvalstīs, kurās no 
atkritumiem nevis ražo enerģiju, bet tos 
noglabā poligonos;

1. atzīmē lielās neizmantotās atsevišķu 
dalībvalstu iespējas bioatkritumus ne tikai 
pārstrādāt kompostā, bet arī no 
atkritumiem reģenerēt enerģiju, nevis tos
apglabāt poligonos;

Or. nl

Grozījums Nr. 4
Claude Turmes

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīmē lielās neizmantotās iespējas, 
kādas ir atsevišķās dalībvalstīs, kurās no 
atkritumiem nevis ražo enerģiju, bet tos 
noglabā poligonos; 

1. atzīmē lielās neizmantotās daudzu 
dalībvalstu iespējas bioatkritumu apjomu 
samazināt, savākt dalīti, kompostēt un 
visbeidzot no atkritumiem reģenerēt
enerģiju, nevis tos apglabāt poligonos;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Fiona Hall

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīmē lielās neizmantotās iespējas, 
kādas ir atsevišķās dalībvalstīs, kurās no 
atkritumiem nevis ražo enerģiju, bet tos 
noglabā poligonos;

1. atzīmē lielās neizmantotās atsevišķu 
dalībvalstu iespējas atkritumus nevis
apglabāt poligonos, bet tos pārstrādāt un 
reģenerēt enerģiju;
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Or. en

Grozījums Nr. 6
Kathleen Van Brempt

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver kompostā atkārtoti izmantotu 
bioatkritumu nozīmi saistībā ar cīņu pret 
klimata pārmaiņām (cita starpā oglekļa 
piesaistes veidā), augsnes degradāciju un 
eroziju; atgādina, ka atkritumu 
pamatdirektīvā kā skaidrs galvenais 
atkritumu apsaimniekošanas princips ir 
noteikta atkritumu hierarhija, kurā 
prioritāte piešķirta atkārtotai 
izmantošanai, bet dilstošā secībā norādīta 
enerģijas ieguve; tāpēc aicina dalībvalstis 
savos normatīvajos aktos noteikt 
pienākumu atkritumus kompostēt un 
mudina tās apmainīties ar paraugprakses 
piemēriem; uzsver, ka uz integrētas 
pieejas balstīta saskaņotu standartu 
integrēta piemērošana visam procesam 
līdz pat galīgajam pārstrādātājam rada 
galalietotājos un patērētājos pietiekamu 
pārliecību un nodrošina augstas kvalitātes 
komposta tirgus izveidi Eiropā;

Or. nl

Grozījums Nr. 7
Fiona Hall

Atzinuma projekts
2. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver nepieciešamību ES palielināt 
enerģijas ražošanu no bioatkritumiem, šādi 
veicinot ES 20:20:20 atjaunojamās 

2. uzsver nepieciešamību ES palielināt 
enerģijas reģenerāciju no bioatkritumiem, 
šādi veicinot ES 20:20:20 mērķu, kā arī ES 
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enerģijas mērķu, kā arī ES biodegvielas 
direktīvā un ES direktīvā par degvielas 
kvalitāti noteikto mērķu sasniegšanu; 
atgādina, ka atjaunojamās enerģijas avotu 
direktīvā ir pausts atbalsts visa veida 
biomasas, tostarp bioatkritumu kā 
atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanai 
enerģijas ieguves nolūkā; tāpēc aicina 
dalībvalstis apsvērt iespēju valsts tiesību 
aktā noteikt pienākumu enerģiju ražot no 
bioloģiski noārdāmām atkritumu 
sastāvdaļām un mudina tās apmainīties ar 
paraugprakses piemēriem;

direktīvā par degvielas kvalitāti noteikto 
mērķu sasniegšanu; atgādina, ka 
atjaunojamās enerģijas avotu direktīvā ir 
pausts atbalsts visa veida biomasas, tostarp 
bioatkritumu kā atjaunojamās enerģijas 
avotu izmantošanai enerģijas ieguves 
nolūkā, un ka no atkritumiem iegūtā 
biodegviela dod dubultieguldījumu, lai 
sasniegtu 10 % atjaunojamās enerģijas 
mērķi transporta nozarē; aicina 
dalībvalstis apsvērt iespēju valsts tiesību 
aktā noteikt pienākumu enerģiju reģenerēt
no bioloģiski noārdāmām atkritumu 
sastāvdaļām un mudina tās apmainīties ar 
paraugprakses piemēriem;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Claude Turmes

Atzinuma projekts
2. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver nepieciešamību ES palielināt 
enerģijas ražošanu no bioatkritumiem, 
šādi veicinot ES 20:20:20 atjaunojamās 
enerģijas mērķu, kā arī ES biodegvielas 
direktīvā un ES direktīvā par degvielas 
kvalitāti noteikto mērķu sasniegšanu; 
atgādina, ka atjaunojamās enerģijas avotu 
direktīvā ir pausts atbalsts visa veida 
biomasas, tostarp bioatkritumu kā 
atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanai 
enerģijas ieguves nolūkā; tāpēc aicina 
dalībvalstis apsvērt iespēju valsts tiesību 
aktā noteikt pienākumu enerģiju ražot no 
bioloģiski noārdāmām atkritumu 
sastāvdaļām un mudina tās apmainīties ar 
paraugprakses piemēriem;

2. uzsver nepieciešamību ES 
bioatkritumus nenovirzīt uz atkritumu 
poligoniem; norāda, ka bioatkritumi 
varētu veicināt ES 20 % atjaunojamās 
enerģijas mērķu sasniegšanu līdz 
2020. gadam un ES direktīvā par degvielas 
kvalitāti noteikto mērķu sasniegšanu; 
atgādina, ka atjaunojamās enerģijas avotu 
direktīvā ir pausts atbalsts visa veida 
biomasas, tostarp bioatkritumu kā 
atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanai 
enerģijas ieguves nolūkā; tāpēc aicina 
dalībvalstis apsvērt iespēju saistībā ar 
integrētu atkritumu hierarhijas politiku 
valsts tiesību aktā noteikt pienākumu 
enerģiju reģenerēt no bioloģiski 
noārdāmām atkritumu sastāvdaļām un 
mudina tās apmainīties ar paraugprakses 
piemēriem;
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Or. en

Grozījums Nr. 9
Anni Podimata

Atzinuma projekts
2. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver nepieciešamību ES palielināt 
enerģijas ražošanu no bioatkritumiem, šādi 
veicinot ES 20:20:20 atjaunojamās 
enerģijas mērķu, kā arī ES biodegvielas 
direktīvā un ES direktīvā par degvielas 
kvalitāti noteikto mērķu sasniegšanu; 
atgādina, ka atjaunojamās enerģijas avotu 
direktīvā ir pausts atbalsts visa veida 
biomasas, tostarp bioatkritumu kā 
atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanai 
enerģijas ieguves nolūkā; tāpēc aicina 
dalībvalstis apsvērt iespēju valsts tiesību 
aktā noteikt pienākumu enerģiju ražot no 
bioloģiski noārdāmām atkritumu 
sastāvdaļām un mudina tās apmainīties ar 
paraugprakses piemēriem;

2. uzsver nepieciešamību ES palielināt 
enerģijas reģenerāciju no bioatkritumiem, 
šādi veicinot Eiropas Savienības 20:20:20 
mērķu sasniegšanu attiecībā uz 
atjaunojamo enerģiju, palielinot 
energoefektivitāti un mazinot klimata 
pārmaiņas, kā arī veicinot ES biodegvielas 
direktīvā un ES direktīvā par degvielas 
kvalitāti noteikto mērķu sasniegšanu; 
atgādina, ka atjaunojamās enerģijas avotu 
direktīvā ir pausts atbalsts visa veida 
biomasas, tostarp bioatkritumu kā 
atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanai 
enerģijas ieguves nolūkā; tāpēc aicina 
dalībvalstis apsvērt iespēju valsts tiesību 
aktā noteikt pienākumu enerģiju reģenerēt
no bioloģiski noārdāmām atkritumu 
sastāvdaļām un mudina tās apmainīties ar 
paraugprakses piemēriem;

Or. el

Grozījums Nr. 10
Claude Turmes

Atzinuma projekts
3. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis vispārīgi izklāstīt, kā 
bioatkritumi var veicināt pašreizējo 
biomasas resursu potenciāla izmantošanu, 

3. aicina dalībvalstis izveidot juridiski 
saistošu bioatkritumu dalītas savākšanas 
shēmas, noteikt bioatkritumu bioloģisko 
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ņemot vērā katras valsts īpašos 
ģeogrāfiskos un klimatiskos apstākļus;

apstrādi un komposta atkārtotu 
izmantošanu, kompostam piemērojot 
stingrus kvalitātes standartus, jo komposts 
un fermentācijas atliekvielas varētu 
ievērojami palīdzēt aizsargāt un uzlabot 
augsni, tos var izmantot minerālmēslu 
vietā, un tie veicina klimata aizsardzību; 
aicina tās vispārīgi izklāstīt, kā 
bioatkritumi var veicināt pašreizējo 
biomasas resursu potenciāla izmantošanu, 
ņemot vērā katras valsts īpašos 
ģeogrāfiskos un klimatiskos apstākļus;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Fiona Hall

Atzinuma projekts
3. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis vispārīgi izklāstīt, kā 
bioatkritumi var veicināt pašreizējo 
biomasas resursu potenciāla izmantošanu, 
ņemot vērā katras valsts īpašos 
ģeogrāfiskos un klimatiskos apstākļus;

3. aicina dalībvalstis vispārīgi izklāstīt, kā 
no bioatkritumiem iegūtā enerģija, tostarp 
izmantojot anaerobo šķelšanu biogāzes 
ieguvei un progresīvu biodegvielas 
ražošanu, var veicināt pašreizējo biomasas 
resursu potenciāla izmantošanu, ņemot 
vērā katras valsts īpašos ģeogrāfiskos un 
klimatiskos apstākļus, 

Or. en

Grozījums Nr. 12
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a iesaka dalībvalstīm organizēt 
plašsaziņas līdzekļu un izglītošanas 
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kampaņas, lai risinātu atkritumu 
šķirošanas jautājumu, un nodrošināt 
atkritumu atbilstīgu pārstrādi saistībā ar 
enerģijas pārveidi, tādējādi atkritumiem 
pievienojot vērtību un radot no 
atkritumiem iegūtās enerģijas iekšējo 
tirgu;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Claude Turmes

Atzinuma projekts
4. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīst nepieciešamību dalībvalstīm 
izveidot saskanīgu un noturīgu tiesisko 
regulējumu, ar kuru atbalstītu iekārtu būvi 
enerģijas ražošanai no (bio)atkritumiem;

4. atzīst nepieciešamību dalībvalstīm 
izveidot saskanīgu un noturīgu tiesisko 
regulējumu, ar kuru atbalstītu pilnībā 
integrētas atkritumu hierarhijas politikas 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Kathleen Van Brempt

Atzinuma projekts
4. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīst nepieciešamību dalībvalstīm 
izveidot saskanīgu un noturīgu tiesisko 
regulējumu, ar kuru atbalstītu iekārtu būvi 
enerģijas ražošanai no (bio)atkritumiem;

4. atzīst nepieciešamību dalībvalstīm 
izveidot saskanīgu un noturīgu tiesisko 
regulējumu, ar kuru atbalstītu iekārtu būvi 
kompostēšanai un enerģijas reģenerācijai
no (bio)atkritumiem;

Or. nl
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Grozījums Nr. 15
Kathleen Van Brempt

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver — lai sasniegtu dažādu līmeņu 
mērķus (klimata sasilšanas, augsnes 
degradācijas un augsnes erozijas 
mazināšana; atjaunojamās enerģijas 
mērķi), neapšaubāmas priekšrocības ir 
dalīti vāktu bioatkritumu kombinētajai 
kompostēšanas un fermentācijas 
tehnoloģijai, ja tas ir praktiski iespējams, 
un tā būtu jāveicina;

Or. nl

Grozījums Nr. 16
Fiona Hall

Atzinuma projekts
5. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver to, ka daudzās dalībvalstīs 
nepieciešamā infrastruktūra jau ir 
izveidota, taču valstu līmenī ir jānosaka 
finanšu stimuli, lai radītu un nostiprinātu 
iespējamos biogāzes un biodegvielas 
tirgus, saistībā ar kuriem izmanto 
bioatkritumus;

5. uzsver to, ka daudzās dalībvalstīs 
atsevišķi infrastruktūras objekti, tādi kā 
cauruļvadi, jau ir izveidoti, taču valstu 
līmenī ir jānosaka finanšu stimuli, lai radītu 
un nostiprinātu iespējamos biogāzes un 
biodegvielas tirgus, saistībā ar kuriem 
izmanto bioatkritumus;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Claude Turmes

Atzinuma projekts
5. punkts 
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver to, ka daudzās dalībvalstīs 
nepieciešamā infrastruktūra jau ir 
izveidota, taču valstu līmenī ir jānosaka 
finanšu stimuli, lai radītu un nostiprinātu 
iespējamos biogāzes un biodegvielas 
tirgus, saistībā ar kuriem izmanto
bioatkritumus;

5. uzsver to, ka daudzās dalībvalstīs 
nepieciešamā infrastruktūra jau ir 
izveidota, taču valstu līmenī ir jānosaka 
stimuli, lai radītu un nostiprinātu 
iespējamos biogāzes, bioenerģijas un 
biodegvielas tirgus, saistībā ar kuriem 
bioatkritumus izmanto kā izejvielas;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Kathleen Van Brempt

Atzinuma projekts
5. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver to, ka daudzās dalībvalstīs 
nepieciešamā infrastruktūra jau ir 
izveidota, taču valstu līmenī ir jānosaka 
finanšu stimuli, lai radītu un nostiprinātu 
iespējamos biogāzes un biodegvielas 
tirgus, saistībā ar kuriem izmanto 
bioatkritumus;

5. uzsver to, ka daudzās dalībvalstīs 
nepieciešamā infrastruktūra jau ir 
izveidota, taču valstu līmenī ir jānosaka 
finanšu stimuli, lai radītu un nostiprinātu 
iespējamos komposta, biogāzes un 
biodegvielas tirgus, saistībā ar kuriem 
izmanto bioatkritumus;

Or. nl

Grozījums Nr. 19
Fiona Hall

Atzinuma projekts
6. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

6. mudina reģionālās un vietējās 
pašvaldības izmantot šābrīža 
decentralizētās vietējās apkures un 
dzesēšanas iekārtas un izmantot 
struktūrfondus tādu iekārtu iegādes 

6. mudina reģionālās un vietējās 
pašvaldības, ievērojot pienākumu 
piemērot atkritumu sadedzināšanas 
direktīvā (ASD) noteiktos standartus,
izmantot šābrīža decentralizētās vietējās 
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finansēšanai, kurās enerģiju ražo no 
atkritumiem un iegūst no bioatkritumiem, 
lai mazāk atkritumu nonāktu poligonos;

apkures un dzesēšanas iekārtas un izmantot 
struktūrfondus tādu iekārtu iegādes 
finansēšanai, kurās enerģiju ražo no 
atkritumiem un reģenerē no 
bioatkritumiem, lai nenovirzītu tos uz 
atkritumu poligoniem;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Kathleen Van Brempt

Atzinuma projekts
6. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

6. mudina reģionālās un vietējās 
pašvaldības izmantot šābrīža 
decentralizētās vietējās apkures un 
dzesēšanas iekārtas un izmantot 
struktūrfondus tādu iekārtu iegādes 
finansēšanai, kurās enerģiju ražo no 
atkritumiem un iegūst no bioatkritumiem, 
lai mazāk atkritumu nonāktu poligonos;

6. mudina reģionālās un vietējās 
pašvaldības izmantot šābrīža 
decentralizētās vietējās apkures un 
dzesēšanas iekārtas un izmantot 
struktūrfondus tādu iekārtu iegādes 
finansēšanai, kurās kompostē un enerģiju 
reģenerē no bioatkritumiem, lai varētu 
mazāk atkritumu noglabāt poligonos;

Or. nl

Grozījums Nr. 21
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka ar komunālām 
kanalizācijas sistēmām saistītā pārtikas 
atkritumu savākšanas sistēma ir līdzeklis, 
kā novirzīt bioatkritumus no atkritumu 
poligoniem un biogāzi iegūt no 
bioatkritumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Claude Turmes

Atzinuma projekts
7. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver nepieciešamību atkritumu 
pārstrādes elektrostacijām un citām 
iekārtām enerģijas ražošanai no 
bioatkritumiem noteikt tādus pašus
pieslēguma elektrotīkliem nosacījumus, 
kādi ir noteikti citiem atjaunojamās 
enerģijas avotu veidiem;

7. norāda, ka attiecībā uz atkritumu 
pārstrādes elektrostacijām un citām 
iekārtām enerģijas reģenerācijai no 
bioatkritumiem jānosaka tādi paši
pieslēguma elektrotīkliem un gāzes 
cauruļvadiem nosacījumi, kādi ir noteikti 
citiem atjaunojamās enerģijas avotu 
veidiem;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver to, cik svarīgi ir, uzlabojot 
bioatkritumu apsaimniekošanu ES, attīstīt 
bioatkritumu tirgu, kas ir izdevīgi gan no 
ekoloģijas viedokļa (resursu, organisko 
vielo un barības vielu ietaupījums), gan 
mazina klimata pārmaiņu negatīvās sekas 
(oglekļa uzglabāšana augsnē, 
atjaunojamās enerģijas ražošana), gan 
rada ar augsni saistītu izdevīgumu (cīņa 
pret pārtuksnešanos, augsnes auglība, 
mazāks pesticīdu patēriņš, mazāka 
vajadzība pēc apūdeņošanas);

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Fiona Hall

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver lielos ekoloģiskos ieguvumus, 
kādi ir transporta degvielas ražošanai no 
bioatkritumiem; tāpēc prasa no 
bioatkritumiem iegūto biodegvielu ņemt 
vērā saistībā ar pārstrādes mērķiem; 
prasa bioatkritumu definīciju atkritumu 
pamatdirektīvā saskaņot ar atjaunojamās 
enerģijas direktīvu un, ja nepieciešams, 
darīt to ES tiesību aktu līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Kathleen Van Brempt

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka pamata tiesību aktos ir 
jānosaka pienākums bioatkritumus savākt 
dalīti, jo tā ir kategoriska prasība, lai 
nodrošinātu, ka bioatkritumu 
kompostēšanas un fermentācijas (vai abu 
kombinācijas) rezultātā rodas augstas 
kvalitātes galaprodukti, kurus var droši 
izmantot augsnes uzlabošanai; uzskata, 
ka ir nepieciešami finanšu stimuli, lai 
paplašinātu un nodrošinātu šīs dalītās 
savākšanas sistēmas darbību.

Or. nl
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Grozījums Nr. 26
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina Komisiju ietekmes novērtējumā 
vairāk pievērsties uzlabotai bioatkritumu 
apsaimniekošanai attiecībā uz dalīti 
savāktu bioatkritumu pārstrādi, 
kompostēšanai, kas ir izdevīga no 
lauksaimniecības un ekoloģijas viedokļa, 
mehāniskās un bioloģiskās apstrādes 
iespējām un bioatkritumu kā enerģijas 
ieguves avota izmantošanai. Šis ietekmes 
novērtējums ir jāizmanto kā pamats, lai 
izstrādātu jaunu Kopienas tiesisko 
regulējumu par bioloģiski noārdāmajiem 
atkritumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Gaston Franco

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka ir jāņem vērā visu veidu 
bioatkritumi, lai veicinātu komposta 
ražošanu un reģenerāciju no visām 
atkritumu plūsmām. Bioloģiski 
noārdāmie atkritumi ir ne tikai 
bioatkritumi, bet arī kanalizācijas dūņas 
un tā mājturības atkritumu daļa, ko var 
fermentēt (smilšains un nešķirots papīrs 
un kartons, noteikti audumu veidi u. c.).

Or. fr
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Grozījums Nr. 28
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver to, cik nozīmīgi ir uzlabot 
sabiedrības informētību un pozitīvu 
attieksmi pret jaunajiem zemas oglekļa 
emisijas enerģijas veidiem.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Kathleen Van Brempt

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b secina — lai piepildītu iepriekš 
minētās ieceres, ir jābūt divām atsevišķām 
direktīvām: direktīvai par drošu un 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu un direktīvai 
par bioloģiski noārdāmu atkritumu 
apstrādi; uzsver, ka tikai ar direktīvas 
palīdzību var nodrošināt līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus un pats 
svarīgākais — radīt kārtīgu tiesisko 
regulējumu, ar kura palīdzību var 
nodrošināt stabilu ieguldījumu vidi, kas ir 
būtiska, lai pārliecinātu privātās un 
publiskās personas veikt vajadzīgos 
ieguldījumus, kas var izrādīties visai lieli. 

Or. nl
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Grozījums Nr. 30
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b norāda, ka turpmākajā Kopienas 
regulējumā būtu jānodrošina juridiskas 
vadlīnijas un skaidrība daudzām valstīm 
un ka ar to būtu jāmudina dalībvalstis 
ieguldīt bioatkritumu apsaimniekošanas 
jomā;  tāpēc aicina Komisiju veicināt 
vajadzīgo finanšu instrumentu 
pieņemšanu attiecībā uz dalībvalstīm, 
kurās ir jāīsteno stratēģiskie bioatkritumu 
projekti.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
8.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.c aicina Komisiju, lai labāk noteiktu ar 
augsni saistītos ieguvumus, arī turpmāk 
nodarboties ar bioatkritumu apstrādes 
metožu pētniecību, kā arī ar enerģijas 
reģenerēšanas un ietekmes uz vidi izpēti. 

Or. en


