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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Komisijas iesniegtais priekšlikums direktīvai attiecībā uz benzīna, dīzeļdegvielas un 
gāzeļļas specifikācijām, ar kuru groza 1998. gada 13. oktobra direktīvu 98/70/EK, ir svarīgs 
posms ceļā uz biodegvielu izmantošanas veicināšanu un to attīstību Eiropas Savienībā.

Eiropas Parlaments, vairākkārt paužot savu nostāju, ir vienmēr atbalstījis visas Eiropas 
Savienības iniciatīvas, kuru mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Eiropadomes 
2007. gada 8. un 9. marta sanāksmē tika nolemts, ka atjaunojamās enerģijas veidiem jābūt 
20 % no enerģijas, ko Eiropas Savienībā patērēs 2020. gadā, savukārt biodegvielām jābūt 
10 % no patērētajām degvielām.

Turklāt pašlaik notiekošās augu kultūru tirgus reformas samazina attiecīgo produkcijas veidu 
noietu. Biodegvielas lauksaimniecības produktu ražotājiem sniedz alternatīvas iespējas, 
tādējādi nostiprinot Eiropas teritorijas attīstības politiku un nodarbinātību lauku vidē. Turklāt 
zeme, kas pašlaik ir atmatā, ir rezerve, ko var izmantot, reaģējot uz šo jauno pieprasījumu.

Šajā kontekstā Eiropas Komisijas iesniegtais direktīvas projekts ar mērķi koriģēt to degvielu 
specifikācijas, kuru sastāvā ir biodegviela, ir nozīmīga Eiropas politikas sastāvdaļa, kas ļaus 
atvieglot to izmantošanu. 

Ir tiešām steidzami jānodrošina, lai Direktīvā 98/70/EK iekļautās tehniskās specifikācijas 
atbilstu Eiropas Savienības politiskajiem mērķiem.

Pirmkārt, Eiropas mērķus attiecībā uz biodegvielu izmantošanu varēs sasniegt tikai tad, ja 
ražotāji un izplatītāji etanolu iekļaus degvielās tieši. Viens no risinājumiem būtu tāds, ka 
naftas nozares uzņēmumi biodegvielu ražotāju vai izplatītāju rīcībā nodotu pietiekami lielu 
apjomu degvielas ar zemu gaistamības pakāpi. Pašlaik tā nav. Tāpēc, lai šo šķērsli pārvarētu, 
Eiropas Komisija ierosina mainīt pašreizējās degvielu specifikācijas.

Bez tam dalībvalstīm, kas jau tagad vēlas ieviest noteikumus par etanola tiešu iekļaušanu 
degvielās, tādējādi atbildot uz Eiropas iedzīvotāju vēlmēm, jābūt iespējai to izdarīt. Šāds 
pamatojums ir jāpieņem vēl jo vairāk tāpēc, ka minētās direktīvas pārskatīšanai vajadzēja 
notikt jau 2005. gada beigās un ka ir nokavēti jau gandrīz divi gadi.

Visbeidzot, nākotnē izmantojamo dzinēju un biodegvielu tehnoloģiskās attīstības dēļ ir jāņem 
vērā, ka degvielu maisījumi nākotnē pārsniegs pašreizējo ierobežojumu attiecībā uz etanola 
iekļaušanu degvielās, proti, 5 %. Lai gan šāds mērķis ir ļoti vēlams, jo tas pilnībā atbilst 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas politikai, tomēr jāraugās, lai patērētājiem sniegtā 
informācija būtu pēc iespējas pilnīgāka, un tādējādi nepieļautu, ka rodas domstarpības saistībā 
ar biodegvielu izmantošanu vecākos dzinējos, kas nav piemēroti jaunajām degvielām.

Saskaņā ar ES Direktīvu 85/536/EEK Eiropas automobiļos pašlaik var izmantot degvielu, 
kuras sastāvā ir līdz 5 % bioetanola vai 15 % ETBE. Tāpēc tiek ierosināts vienkāršots 
marķējums, ko izmantotu tikai degvielām, kuru sastāvā ir vairāk nekā 5 % etanola vai 15 % 
ETBE.
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Biodegvielu attīstība ir tikai viens no Eiropas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas 
politikas aspektiem transporta nozarē. Tāpēc, ja Eiropas Savienība vēlas ievērot savas 
starptautiskās saistības vides aizsardzības jomā, ir pēc iespējas ātrāk jānosaka jauni 
ierobežojumi, ko piemērot transporta nozarei.

Eiropas Komisija ierosina direktīvas projektā iekļaut procedūru, kas paredzēta, lai noteiktu 
pasākumus, kuri jāveic, lai transporta nozarē ievērotu C0² samazināšanas principu, laikposmā 
no 2011. gada 1. janvāra līdz 2020. gadam.

Mērķis desmit gadu laikā par 10 % samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas attiecībā uz 
enerģijas vienību rodas visā degvielu aprites ciklā, atbilst politikai, kuras īstenošanā ir 
ieinteresēti visi Eiropas iedzīvotāji. Šī mērķa svarīguma dēļ Eiropas iestādēs būtu 
nepieciešama īpaša diskusija, lai noteiktu veicamos pasākumus. 

Ņemot vērā situācijas steidzamību, Lauksaimniecības komiteja atbalsta principu, saskaņā ar 
kuru šie noteikumi tiek iekļauti minētajā direktīvā, lai gan direktīvas mērķis ir modificēt 
degvielu kvalitāti.

Tomēr Lauksaimniecības komiteja ir sevišķi norūpējusies par to pasākumu izstrādi, par 
kuriem Eiropas līmenī jāpieņem lēmums un kuri dalībvalstīm jāsāk īstenot no 2009. gada 
1. janvāra. Šajā sakarībā tā lūdz, lai Komisija Eiropas Parlamentu pastāvīgi informē par šo 
diskusiju gaitu un jo īpaši lai tā sniedz ziņojumu par iemesliem, kas varētu radīt kavēšanos 
saistībā ar šo pasākumu īstenošanu.

GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
6. apsvērums

(6) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 8. maija Direktīva 2003/30/EK 
par biodegvielas un citu atjaunojamo veidu 
degvielas izmantošanas veicināšanu 
transportā ir vērsta uz to, lai veicinātu 

(6) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 8. maija Direktīva 2003/30/EK 
par biodegvielas un citu atjaunojamo veidu 
degvielas izmantošanas veicināšanu 
transportā ir vērsta uz to, lai veicinātu 

                                               
1 OV vēl nav publicēts.
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biodegvielas izmantošanu Kopienā. 
Kopienas biodegvielu stratēģija tika tālāk 
izstrādāta Komisijas 2006. gada paziņojumā 
par ES biodegvielu stratēģiju. Apliecinot 
vēlmi arī turpmāk attīstīt dažādu biodegvielu 
ražošanu un attiecīgo tehnoloģiju, 
paziņojumā norādīts, ka biodegvielu nozares 
izaugsme nedrīkst novest pie vides stāvokļa 
pasliktināšanās, un uzsvērta nepieciešamība 
vēl vairāk samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas. Paziņojumā turklāt atzīts, ka vajag 
sekmēt turpmāku biodegvielu tehnoloģijas 
attīstību. 

biodegvielas izmantošanu Kopienā. 
Biodegvielas ir viens no līdzekļiem, lai 
sasniegtu Eiropas Savienības noteiktos 
mērķus siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas jomā, un īpaši attiecībā uz 
transportu. Kopienas biodegvielu stratēģija 
tika tālāk izstrādāta Komisijas 2006. gada 
paziņojumā par ES biodegvielu stratēģiju. 
Apliecinot vēlmi arī turpmāk attīstīt dažādu 
biodegvielu ražošanu un attiecīgo
tehnoloģiju, paziņojumā norādīts, ka 
biodegvielu nozares izaugsme nedrīkst 
novest pie vides stāvokļa pasliktināšanās, un 
uzsvērta nepieciešamība vēl vairāk 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. 
Paziņojumā turklāt atzīts, ka vajag sekmēt 
turpmāku biodegvielu tehnoloģijas attīstību.

Grozījums Nr. 2
9. apsvērums

(9) Autotransporta līdzekļos lietojamās 
degvielas sadegšana rada aptuveni 20 % no 
Kopienas siltumnīcefekta gāzu emisijām. 
Viena no iespējām šo emisiju samazināšanai 
ir šīs degvielas siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aprites cikla saīsināšana. To var panākt 
dažādos veidos. Ņemot vērā Kopienas mērķi 
vēl vairāk samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un lielo nozīmi, kāda šajās emisijās 
ir autotransportam, ir jāizstrādā mehānisms, 
kas liktu piegādātājiem ņemt vērā tās 
degvielas siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aprites ciklu, kuru tie piegādā, un, sākot no 
2010. gada, katru gadu samazināt šīs 
emisijas noteiktā proporcijā. Šīs direktīvas 
rezultātā būs lielāka iespēja izmantot 
biodegvielas, tiks izstrādāts siltumnīcefekta 
gāzu ziņošanas un samazināšanas 
mehānisms saskaņā ar Direktīvas 
2003/30/EK noteikumiem.

(9) Autotransporta līdzekļos lietojamās 
degvielas sadegšana rada aptuveni 20 % no 
Kopienas siltumnīcefekta gāzu emisijām. Šo
emisiju samazināšanai ir nepieciešams visa 
šīs degvielas aprites cikla laikā samazināt
siltumnīcefekta gāzu emisiju. To var panākt 
dažādos veidos. Ņemot vērā Kopienas mērķi 
vēl vairāk samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un lielo nozīmi, kāda šajās emisijās 
ir autotransportam, ir jāizstrādā mehānisms, 
kas liktu piegādātājiem ņemt vērā tās 
degvielas siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aprites ciklu, kuru tie piegādā, un, sākot no 
2010. gada, katru gadu samazināt šīs 
emisijas noteiktā proporcijā. Tā kā viens no 
šīs direktīvas mērķiem ir palielināt
biodegvielu izmantošanas iespējas, 
siltumnīcefekta gāzu ziņošanas un 
samazināšanas mehānisms tiks izstrādāts
saskaņā ar Direktīvas 2003/30/EK 
noteikumiem, un tas ir jāievieš līdz 
2008. gada 31. decembrim.
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Pamatojums

Il est indispensable d’instaurer une politique volontariste de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, sous peine de voir l’Union européenne ne pas respecter ses engagements 
internationaux en la matière.

D’autre part, la proposition de la Commission de directive relative à la spécification des 
essences aurait dû être prise pour le 31 décembre 2005. Les retards pris conduisent à différer 
sans cesse une politique européenne de réduction des gaz à effet de serre. C’est la raison 
pour laquelle il est donc plus qu’urgent que l’Union européenne prenne toutes les 
dispositions nécessaires pour mettre en place, dans les délais les plus brefs, tous les éléments 
indispensables à une politique dynamique de réduction des gaz à effet de serre. Dans ce 
cadre, la fixation d’une date limite impérative pour la mise en place d’un mécanisme de 
déclaration et de réduction des émissions de gaz à effet de serre s’impose.

Grozījums Nr. 3
9.a apsvērums (jauns)

(9.a) Siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšana ir pienākums, kas jāuzņemas 
visiem. Eiropas Savienībai ar noteikto 
mērķu palīdzību ir jāparāda, kādas ir 
iespējas īstenot politiku, kas nodrošina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanos. Turklāt arī, ņemot vērā ar 
to saistītās vides prasības, ir nepieciešams 
līdz 2009. gada 1. janvārim izveidot 
siltumnīcefekta gāzu ziņošanas un 
samazināšanas mehānismu. Ja tas netiks 
izpildīts, Komisijai ir jāsniedz ziņojums 
Eiropas Parlamentam par kavēšanās 
iemesliem. 

Pamatojums

Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana ir pienākums, kas jāuzņemas visām dalībvalstīm. 
Eiropas Savienībai ar noteikto mērķu palīdzību ir jāparāda, kādas ir iespējas īstenot politiku, 
kas nodrošina siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanos. 

Grozījums Nr. 4
11. apsvērums

(11) Komisija ir noteikusi mērķi panākt, lai 
biodegvielu īpatsvars autotransportā 
izmantojamās degvielas kopapjomā līdz 
2020. gadam būtu 10 %. Autorūpniecības un 

(11) Eiropas Savienība ir noteikusi mērķi 
panākt, lai biodegvielu īpatsvars 
autotransportā izmantojamās degvielas 
kopapjomā līdz 2020. gadam būtu 10 %. 
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degvielu tehnoloģijas nepārtrauktā attīstība 
līdztekus vēlmei nodrošināt optimālu vides 
un veselības aizsardzības līmeni rada 
nepieciešamību periodiski pārskatīt 
degvielas specifikācijas, pamatojoties uz 
turpmākiem pētījumiem un analīzes 
rezultātiem par biodegvielas piedevu un 
sastāvdaļu ietekmi uz piesārņojošajām 
emisijām. Tāpēc regulāri jāsniedz ziņojumi 
par iespēju veicināt autotransportā 
lietojamās degvielas oglekļa satura 
samazināšanu.

Autorūpniecības un degvielu tehnoloģijas 
nepārtrauktā attīstība līdztekus vēlmei 
nodrošināt optimālu vides un veselības 
aizsardzības līmeni rada nepieciešamību 
periodiski pārskatīt degvielas specifikācijas, 
pamatojoties uz turpmākiem pētījumiem un 
analīzes rezultātiem par biodegvielas 
piedevu un sastāvdaļu ietekmi uz 
piesārņojošajām emisijām. Tāpēc regulāri 
jāsniedz ziņojumi par iespēju veicināt 
autotransportā lietojamās degvielas oglekļa 
satura samazināšanu.

Pamatojums

Eiropas Parlaments vienmēr ir aizstāvējis vērienīgo mērķi izmantot biodegvielu. Savukārt 
Eiropadome 8. un 9. marta paziņojumā atgādināja par mērķi uzņemties saistības panākt to, 
lai no transporta vajadzībām izmantotās degvielās vismaz 10 % būtu biodegviela.

Grozījums Nr. 5
11.a apsvērums (jauns)

(11a) Komisijai vajadzētu izstrādāt 
likumdošanas priekšlikumu ar mērķi 
nodrošināt, lai degvielas ražošana no augu 
valsts izejvielām neapdraud nodrošinātību 
ar pārtiku. 

Pamatojums

Kopējās lauksaimniecības politikas galvenais mērķis ir nodrošināt iedzīvotājus ar pārtiku. 
Degvielas ieguvei paredzētās augu valsts izejvielas iegūst tajās pašās platībās, kur iegūst 
pārtikas produktus. Tāpēc likumdošanai ir jārūpējas par to, lai no augiem iegūtas degvielas 
izmantošana neapdraud nodrošinātību ar pārtiku, tostarp arī jaunattīstības valstīs.

Grozījums Nr. 6
12.a apsvērums (jauns)

(12a) Etanola pievienošana benzīnam 
izraisa iegūtā degvielas maisījuma tvaika 
spiediena nelineāras izmaiņas.

Pamatojums

Ja problēmas ir labi izprastas, ir nepieciešams mainīt grozījumu kārtību.
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Grozījums Nr. 7
13. apsvērums

(13) Sīkāki noteikumi par etanola 
pievienošanu benzīnam, jo īpaši tvaika 
spiediena limiti un iespējamās alternatīvas 
tam, lai nodrošinātu, ka etanola maisījumi 
nepārsniedz pieļaujamo tvaika spiediena 
limitu, ir jāpārskata, pamatojoties uz 
pieredzi, kas gūta Direktīvas 98/70/EK 
īstenošanā. 

(13) Sīkāki noteikumi par etanola 
pievienošanu benzīnam, jo īpaši tvaika 
spiediena limiti un iespējamās alternatīvas 
tam, lai nodrošinātu, ka etanola maisījumi 
nepārsniedz pieļaujamo tvaika spiediena 
limitu, ir jāpārskata, pamatojoties uz 
pieredzi, kas gūta Direktīvas 98/70/EK 
īstenošanā. Maisījumu tvaika spiediens ir 
atkarīgs arī no benzīna sākotnējā sastāva.

Pamatojums

Etanola gaistamība pie noteiktas etanola koncentrācijas ir nemainīga, bet maisījumā 
ietilpstošā benzīna sastāvs ir galaprodukta gaistamību noteicošs faktors.

Grozījums Nr. 8
14. apsvērums

Etanola pievienošana benzīnam palielina 
rezultātā iegūstamās degvielas tvaika 
spiedienu, bet benzīna maisījumu tvaika 
spiediens ir jākontrolē, lai ierobežotu gaisa 
piesārņotāju emisijas. 

Benzīna maisījumu tvaika spiediens ir 
jākontrolē, lai ierobežotu gaisa piesārņotāju 
emisijas. Pievienojot 5 % etanola, degvielas 
un etanola maisījuma tvaika spiediens 
sasniedz maksimālo līmeni un samazinās, 
palielinot šīs sastāvdaļas daudzumu.

Pamatojums

Pievienojot 5% etanola, maisījuma spiediens sasniedz maksimālo līmeni un samazinās, 
palielinot šīs sastāvdaļas daudzumu.

Grozījums Nr. 9
15. apsvērums

(15) Etanola pievienošana benzīnam rada 
rezultātā iegūtā degvielas maisījuma tvaika 
spiediena nelineāras izmaiņas. Lai 
nodrošinātu, ka tvaika spiediens benzīnam, 
kas iegūts, sajaucot jebkurus divus benzīna 
un etanola maisījumus, nepārsniegtu atļauto 
tvaika spiediena limitu, attiecībā uz šādiem 
maisījumiem ir jādefinē atbrīvojums no 
pieļaujamā tvaika spiediena limita, lai tas 

(15) Lai nodrošinātu, ka tvaika spiediens 
benzīnam, kas iegūts, sajaucot jebkurus 
divus benzīna un etanola maisījumus, 
nepārsniegtu atļauto tvaika spiediena limitu, 
attiecībā uz šādiem maisījumiem ir jādefinē 
atbrīvojums no pieļaujamā tvaika spiediena 
limita, lai ievērotu paša benzīna kvalitāti un
lai tas tādējādi atbilstu faktiskajam tvaika 
spiediena pieaugumam, kas rodas, 
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atbilstu faktiskajam tvaika spiediena 
pieaugumam, kas rodas, pievienojot 
benzīnam noteiktu procentu etanola.

pievienojot benzīnam noteiktu procentu 
etanola.

Pamatojums

Etanola gaistamība pie konkrētas etanola koncentrācijas ir nemainīga, bet maisījumā 
ietilpstošā benzīna sastāvs ir galaprodukta gaistamību noteicošs faktors.

Grozījums Nr. 10
16. apsvērums

(16) Lai veicinātu zema oglekļa degvielu 
izmantošanu, vienlaikus ievērojot gaisa 
piesārņojuma normas, benzīna 
pārstrādātājiem būtu jānodrošina zema 
tvaika spiediena benzīns vajadzīgajos 
daudzumos. Tā kā patlaban tas tā nav, ir 
palielināts tvaika spiediena limits etanola 
maisījumiem, lai nodrošinātu biodegvielu 
tirgus attīstību.

(16) Lai veicinātu zema oglekļa degvielu 
izmantošanu, vienlaikus ievērojot gaisa 
piesārņojuma normas, benzīna 
pārstrādātājiem būtu jānodrošina zema 
tvaika spiediena benzīns vajadzīgajos 
daudzumos. Diemžēl ir jākonstatē, ka 
pašlaik tas vēl nav īstenojies, un tāda 
benzīna pieejamība, kam ir zems tvaika 
spiediens, noteikti ir nepietiekama.

Pamatojums

Diemžēl ik dienas ir jākonstatē, ka Eiropas pārstrādātāji nenodrošina tiem biodegvielas 
ražotājiem, kuri gatavo benzīna un etanola maisījumus, visu vajadzīgo tāda benzīna 
daudzumu, kam ir zems tvaika spiediens. Šāds stāvoklis ir neapmierinošs, jo tas kavē 
biodegvielu attīstību un apdraud Eiropas Savienības noteikto politikas mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 11
16.a apsvērums (jauns)

(16a) Šā trūkuma dēļ maksimālais atļautais 
tvaika spiediens etanolu saturošiem 
maisījumiem ir jāpaaugstina, lai ļautu 
attīstīties biodegvielu tirgum. 

Pamatojums

Lai atbildētu uz biodegvielas ražotāju paustajām bažām saistībā ar nepietiekamu apgādi ar 
benzīnu, kam ir zems tvaika spiediens, un lai tādējādi apietu pārstrādātāju nostāju, tiek 
ierosināts etanolu saturošiem maisījumiem palielināt maksimāli atļauto tvaika spiedienu.

Grozījums Nr. 12
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16.b apsvērums (jauns)

(16b) Ar benzīnu, dīzeļdegvielu un gāzeļļu 
saistītie noteikumi bija jāpārskata līdz 
2005. gada 31. decembrim. Līdz ar šo 
novēlojumu ir aizkavējusies arī tādu 
Eiropas Savienības politikas mērķu 
īstenošana, kas saistīti ar siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanu transporta 
jomā.

Pamatojums

Direktīvā 2003/30 bija paredzēts, ka noteikumi saistībā ar benzīnu, dīzeļdegvielu un gāzeļļu ir 
jāpārskata līdz 2005. gada 31. decembrim (16.c apsvērums (jauns))

Grozījums Nr. 13
16.c apsvērums (jauns)

(16c) Lai transporta jomā nepalielinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas mērķu izpildes 
aizkavēšanos, Komisijai ir jārūpējas par to, 
lai dalībvalstīm pēc iespējas drīz tiktu 
atļauts benzīnam tieši piejaukt etanolu.

Pamatojums

Kopš 2005. gada decembra uzkrātos kavējumus būtu nelietderīgi pagarināt vēl vairāk. Lai šo 
nepilnību mazinātu, būtu vēlams piešķirt atlaides tām dalībvalstīm, kuras, vēlēdamās īstenot 
Eiropas Savienības mērķus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas jomā, piemēro vai 
vēlas piemērot šajā direktīvā noteiktos mērķus un atbalsta tiešu etanola piejaukšanu 
benzīnam.

Grozījums Nr. 14
16.d apsvērums (jauns)

(16d) Tā kā jaunās degvielas var radīt 
dažas problēmas atsevišķiem veciem 
dzinējiem, ir nepieciešams patērētāju 
interesēs nodrošināt atbilstīgu marķējumu 
tām degvielām, kuru sastāvā ir vairāk 
biodegvielas nekā pašlaik pārdošanā 
esošajā degvielā.
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Pamatojums

Direktīvas projekta noteikumos ir pilnībā jāievēro patērētāju intereses, jo citādi nav 
iespējams īstenot Eiropas Savienības mērķus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas 
jomā. Jo īpaši tas attiecas uz tādiem patērētājiem kā vecu autotransporta līdzekļu īpašnieki, 
jo, projektējot viņu transportlīdzekļus netika ņemtas vērā jaunās degvielas.

Grozījums Nr. 15
19. apsvērums

(19) Izstrādājot jaunu mehānismu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju kontrolei, ir 
jāpiešķir pilnvaras Komisijai izstrādāt 
metodiku, kas izmantojama ziņojumos par to 
siltumnīcefekta gāzu emisiju aprites ciklu, 
kuras rodas no degvielas, ko lieto 
autotransporta līdzekļos un visurgājējā 
tehnikā. Ievērojot to, ka minētie pasākumi, 
tāpat kā pasākumi pieļaujamo analītisko 
metožu pielāgošanai, kā paredzēts 
Direktīvas 98/70/EK 10. pantā, ir vispārīgi 
un paredzēti šīs direktīvas papildināšanai ar 
jauniem, mazāk būtiskiem elementiem, tie 
jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles 
procedūru, kas paredzēta Lēmuma 
1999/468/EK 5.a pantā.

(19) Izstrādājot jaunu mehānismu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju kontrolei, ir 
jāpiešķir pilnvaras Komisijai izstrādāt 
metodiku, kas izmantojama ziņojumos par to 
siltumnīcefekta gāzu emisiju aprites ciklu, 
kuras rodas no degvielas, ko lieto 
autotransporta līdzekļos un visurgājējā 
tehnikā. Komisijai ir regulāri jāziņo 
Parlamentam par sarežģījumiem, kas 
saistīti ar šo pasākumu īstenošanu. 
Ievērojot to, ka minētie pasākumi, tāpat kā 
pasākumi pieļaujamo analītisko metožu 
pielāgošanai, kā paredzēts Direktīvas 
98/70/EK 10. pantā, ir vispārīgi un paredzēti 
šīs direktīvas papildināšanai ar jauniem, 
mazāk būtiskiem elementiem, tie jāpieņem 
saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, 
kas paredzēta Lēmuma 1999/468/EK 5.a 
pantā.

Pamatojums

Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana jo īpaši transporta jomā ir viens no Eiropas 
Parlamenta galvenajiem mērķiem — EP pauž visu Eiropas pilsoņu bažas šajā jautājumā. Šā 
iemesla dēļ EP prasa, lai tas tiktu iesaistīts visu to pasākumu izstrādē, kas ir saistīti ar 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu vai vismaz, lai tas tiktu informēts par šo 
pasākumu sagatavošanas un īstenošanas aizkavēšanos.

Grozījums Nr. 16
21.a apsvērums (jauns)

(21a) Pētījumi tādu jaunu dzinēju jomā, 
kas izdala mazāk siltumnīcefekta gāzes, ir 
jāatbalsta Kopienas līmenī. Šiem 
pētījumiem būtu jāļauj prognozēt 
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nākamajos divdesmit gados pieejamo 
degvielu attīstību.

Pamatojums

Arī dzinēju tehnoloģijas jomā notiek attīstība. Pētījumi tādu jaunu dzinēju jomā, kas izdala 
mazāk siltumnīcefekta gāzes, ir jāatbalsta Kopienas līmenī. Turklāt šiem pētījumiem būtu 
jāļauj paredzēt attīstību, kas skars nākamos divdesmit gados pieejamās degvielas, kuru 
sastāvs būs bagātināts ar 20 % līdz 30 % etanola — pie šāda veida degvielas jau pašlaik 
strādā dzinēju konstruktori.

Grozījums Nr. 17
1. panta 2. punkta c) apakšpunkts

3. panta 3. punkta 1. daļa (Direktīva 98/70/EK)

«3. Degvielu, kas atbilst III pielikumā 
noteiktajām specifikācijām, valsts valodā vai 
valodās marķē „Benzīns ar zemu 
biodegvielas saturu”.

«3. Degvielu, kas atbilst III pielikumā 
noteiktajām specifikācijām, nav 
nepieciešams īpaši marķēt saistībā ar 
etanola vai ETBE pievienošanu.

Pamatojums

Ir iespējams secināt, ka pastāvošais Eiropas Savienības autoparks var izmantot degvielu, kam 
ir pievienots līdz 5 % etanola vai 15 % ETBE. Tādu degvielu izmantošana, kuru sastāvā ir 
mazāk par 5 % etanola vai 15 % ETBE, Eiropas Savienības dalībvalstīs pašlaik ir parasta 
parādība. Norāde par nelielu etanola vai ETBE daudzuma pievienošanu vairs nav patērētāju 
informētības līmeni noteicošs rādītājs.

Grozījums Nr. 18
1. panta 2. punkta c) apakšpunkts

3. panta 3. punkta 2. daļa (Direktīva 98/70/EK)

Degvielu, kas atbilst V pielikumā 
noteiktajām specifikācijām, valsts valodā vai 
valodās marķē „Benzīns ar augstu
biodegvielas saturu”.

Degvielu, kas atbilst V pielikumā 
noteiktajām specifikācijām, valsts valodā vai 
valodās marķē „Ar biodegvielu bagātināts 
benzīns”.

Pamatojums

Tādu degvielu, kuras sastāvā ir vairāk nekā 5 % etanola vai vairāk nekā 15 % ETBE, ir 
iespējams izmantot tikai pašos jaunākajos transporta līdzekļos. Tāpēc, informējot patērētāju, 
ir nepieciešams vairāk uzmanības pievērst informācijai par degvielu, kuras sastāvā ir vairāk 
par 5 % etanola vai vairāk par 15 % ETBE, lai izvairītos no degvielas, kas attiecīgajam 
transporta līdzeklim ir nepiemērota, un izmantotu degvielu, kas ir atbilstošāka saistībā ar šīs 
direktīvas mērķiem.
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Grozījums Nr. 19
1. panta 2. punkta ba) apakšpunkts (jauns)

3. panta 2. punkta ca) apakšpunkts (jauns) (Direktīva 98/70/EK)

ba) 2. punktam pievieno šādu ca) punktu:
„ca) Dalībvalstis rūpējas arī par to, lai ne 
vēlāk kā 2012. gada 1. janvārī svinu 
nesaturošā degviela, kuras sastāvā ir 
vismaz 70 % v/v bioetanola, atbilstu VIa 
pielikumā noteiktajām vides 
specifikācijām.” 

Pamatojums

Jaunajai E 85 degvielai ir jāievieš noteiktas vides specifikācijas, ņemot vērā tās augsto 
bioetanola saturu vismaz 70% v/v līmenī.

Grozījums Nr. 20
1. panta 5. punkts

7.a pants, 3.a punkts (jauns) (Direktīva 98/70/EK)

3.a Komisija ziņo Eiropas Parlamentam 
par izvēlēto metodoloģiju saistībā ar šā 
panta 1. un 2. punktā minēto informāciju, 
kā arī par veiktajiem nepieciešamajiem 
pasākumiem saistībā ar šā panta 3. punktu.
Komisija informē Eiropas Parlamentu par 
jebkuru šajā direktīvā noteikto mērķu 
īstenošanas kavējumu.

Pamatojums

Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana ir pienākums, kas jāuzņemas visām dalībvalstīm. 
Eiropas Savienībai ar noteikto mērķu palīdzību ir jāparāda, kādas ir iespējas īstenot politiku, 
kas izraisa siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanos. Turklāt arī, ņemot vērā ar to 
saistītās vides prasības, ir nepieciešams līdz 2009. gada 1. janvārim izveidot siltumnīcefekta 
gāzu ziņošanas un samazināšanas mehānismu. Ja tas tā nenotiek, Komisijai bez kavēšanās ir 
jāsniedz ziņojums Eiropas Parlamentam par kavēšanās iemesliem.

Grozījums Nr. 21
1. panta 12. punkts

III pielikums (Direktīva 98/70/EK)



PE390.722v02-00 14/17 AD\683978LV.doc

LV

Groza 5. zemsvītras piezīmi, pievienojot 
šādu tekstu: „Ja degviela satur etanolu, 
maksimālais tvaika spiediens vasaras laikā
drīkst pārsniegt 60kPa limitu par 
daudzumu, kas norādīts VI pielikuma 
tabulā.” 

Groza 5. zemsvītras piezīmi, pievienojot 
šādu tekstu: „Ja degviela satur etanolu, 
maksimālais tvaika spiediens drīkst 
pārsniegt šajā gadalaikā atļauto limitu, kas 
norādīts VI pielikumā.” 

Pamatojums

Bioetanola pievienošana benzīnam ir jāvienkāršo attiecībā uz visu gadu.

Grozījums Nr. 22
PIELIKUMS

V pielikuma 11. līnijas (Skābekli saturoši organiskie savienojumi) 4. kolonna (Direktīva 
98/70/EK)

3,7 4,0

Pamatojums

Eiropas bezsvina benzīna standartā EN 228 ir noteikts, ka šāda benzīna blīvumam ir jābūt 
starp 720 un 775 kg/m3 15°C. Ja benzīnam, kura blīvums ir vismazākais no pieļaujamajiem 
— 720 kg/m3, pievienotu 10 % v/v etanola, šāda benzīna skābekļa saturs pārsniegtu 3,7 % 

(masas procenti) un tas neatbilstu standartam — ja par maksimālo skābekļa saturu noteiktu 
4 % (masas procenti), būtu iespējams piemaisīt 10 % v/v etanola jebkuram standartam 
atbilstošam bezsvina benzīnam un nepastāvētu risks, ka šis benzīns pēc tam varētu neatbilst 
standartam.

Grozījums Nr. 23
PIELIKUMS

V pielikums, 4. piezīme lapas apakšā (Direktīva 98/70/EK)

(4) Dalībvalstīs, kurās ir arktiski vai bargas 
ziemas apstākļi, tvaika spiediens nedrīkst 
pārsniegt 70,0 kPa. Ja degviela satur etanolu, 
tās maksimālais pieļaujamais tvaika 
spiediens drīkst pārsniegt 60,0 kPa par 
daudzumu, kas norādīts VI pielikuma 
tabulā.

(4) Dalībvalstīs, kurās ir arktiski vai bargas 
ziemas apstākļi, tvaika spiediens nedrīkst 
pārsniegt 70,0 kPa. Ja degviela satur etanolu, 
tās maksimālais pieļaujamais tvaika 
spiediens drīkst pārsniegt šajā gadalaikā 
atļauto limitu, kas norādīts VI pielikuma 
tabulā.

Pamatojums

Bioetanola pievienošana benzīnam ir jāvienkāršo attiecībā uz visu gadu.
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Grozījums Nr. 24
1. panta 15.a punkts (jauns)

VIa pielikums (jauns) (Direktīva 98/70/EK)

15.a Pievieno VIa pielikumu, kas ir ietverts šīs direktīvas pielikumā.

„VIa PIELIKUMS

VIDES SPECIFIKĀCIJAS, KO PIEMĒRO TIRGŪ ESOŠAJĀM DEGVIELĀM, KURAS 
LIETO AUTOMOBIĻOS, KAS APRĪKOTI AR DZIRKSTEĻAIZDEDZES DZINĒJU

Benzīns E 85
Piemērojamās prasības un analīzes metodes

Limiti (2)

Parametri (1)
Vienī

ba Minimālais Maksimālais
Pētnieciskais oktānskaitlis 95 -
Dzinēja oktānskaitlis

85 -
– augstākie spirti (C3-C8) % v/v - 2,0
– metanols % v/v - 1,0
– ēteri, kuru molekulā ir 5 oglekļa 
atomi vai vairāk

% v/v - 5,2
Sulfāta saturs mg/kg - 1

Ar klimatu saistītas prasības un analīzes metodes
Limiti (2)

A klase (vasarā) B klase (ziemā)

Parametri (1)
Vienī

ba Minimālais
Maksimāl
ais Minimālais

Maksimāl
ais

– etanols un augstākie spirti % v/v 753 86 703 80
– super 95 atbilstīgi standartam EN 
228 % v/v - 25 - 30
– Tvaika spiediens kPa 35 60 50 90

(1) Lieto testēšanas metodes, kas norādītas standartā EN 228:1999. Dalībvalstis var pieņemt analītiskās metodes, kas noteiktas 
EN 228:1999 standartu aizvietošanai, ja tās var nodrošināt vismaz tādu pašu pareizību un vismaz tādu pašu precizitāti kā aizvietojamās 
analītiskās metodes.
(2) Specifikācijās norādītas „patiesās vērtības”. To robežvērtības noteiktas, piemērojot standartu ISO 4259 „Naftas produkti — precīzijas 
datu noteikšana un piemērošana attiecībā uz testa metodēm”, un minimālā vērtība noteikta 2R virs nulles (R = reproducējamība). 
Individuālo mērījumu rezultātus interpretē, pamatojoties uz standartā ISO 4259 (publicēts 1995. gadā) aprakstītajiem kritērijiem.
(3) Dalībvalstis var nolemt tirgot E 85 degvielu ar minimālo saturu 65 % v/v atbilstīgi valsts standartiem, kas pieņemti, balstoties uz 
Eiropas standartu CWA 15293:2005.”

Pamatojums

Jaunajai E 85 degvielai ir jāievieš noteiktas vides specifikācijas, ņemot vērā tās augsto 
bioetanola saturu vismaz 70 % v/v līmenī.
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