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ĪSS PAMATOJUMS

Sākot no 1998. gada, Degvielas kvalitātes direktīva nosaka kopējas ES benzīna, 
dīzeļdegvielas un gāzeļļas specifikācijas, ko izmanto autoceļa transportlīdzekļiem, iekšējo 
ūdensceļu kuģiem un visurgājējai tehnikai, tādai kā lokomotīves, zemes rakšanas mašīnas un 
traktori.

Šis priekšlikums ir Degvielas kvalitātes direktīvas pārskatīta versija, kuras mērķis ir noteikt 
jaunus transporta degvielu standartus, lai turpmāk samazinātu gaisa piesārņotājus, tādus kā 
sērs, sīkās daļiņas un poliaromātiskie ogļūdeņraži. Turklāt jaunie standarti ieviesīs pienākumu 
samazināt autoceļu transporta degvielu ietekmi uz klimata pārmaiņām. Un visbeidzot šī 
pārskatītā direktīva varētu tikt uzlūkota kā instruments, lai sasniegtu ES mērķi līdz 
2020. gadam panākt biodegvielu izmantošanu 10 % apjomā no kopējā ES transporta benzīna 
un dīzeļdegvielas patēriņa.

Šī priekšlikuma galvenais rādītājs ir tāds, ka, lai sekmētu degvielu ar zemāku oglekļa saturu 
un biodegvielu attīstību, degvielas piegādātājiem būs pienākums samazināt siltumnīcefekta 
gāzu emisiju, ko rada to degvielas savā aprites ciklā (piem., kad tās attīra, transportē un 
izlieto), par 1 % gadā, sākot no 2011. gada. Tas panāks siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājumu par 10 % līdz 2020. gadam, kas ir 500 miljoni tonnu oglekļa dioksīda.

Otrkārt, lai nodrošinātu lielāka daudzuma biodegvielu izmantošanu benzīnā, tiks radīts jauns 
benzīna maisījums ar augstāku skābekli saturošo piemaisījumu (tā dēvēto oksidēto 
savienojumu) atļauto saturu, tostarp līdz 10 % etanola. Atšķirīgie benzīna maisījumi būs 
skaidri marķēti, lai novērstu iespējamo risku radīt bojājumus esošajiem transportlīdzekļiem, jo 
etanols ir nesaderīgs ar dažām transportlīdzekļu degvielas sistēmām.

Atzinuma projekta sagatavotājs atzinīgi vērtē šo priekšlikumu. Veicināt degvielu ar zemu 
oglekļa saturu tālāku izstrādi, kā arī attīstīt citus līdzekļus degvielas ražošanas ķēdē radīto 
emisiju mazināšanai ir būtiski svarīgi, lai nodrošinātu to, ka degvielas sektors arī dos savu 
ieguldījumu ES siltumnīcefekta gāzu samazināšanas mērķu īstenošanā. Atzinuma projekta 
sagatavotājs stingri atbalsta ideju samazināt tā dēvētās „no degvielas ieguves līdz transporta 
līdzekļa kustības uzsākšanai” (well-to-wheel) siltumnīcefekta gāzu emisijas no degvielām, kas 
ņem vērā arī emisijas, kuras rada pašas degvielas ražošana. Tas ir labākais veids, kā vadīt 
degvielas rūpniecību vispārējas ilgtspējas virzienā, vienlaikus nodrošinot vajadzīgo elastību.
Atzinuma projekta sagatavotājs tāpat atzinīgi vērtē ierosinātos maksimālos sēra satura 
standartus dīzeļdegvielai, kuri nodrošinās degvielu lielākai transporta līdzekļu efektivitātei, 
samazinās daļiņu emisiju un padarīs iespējamu pēcapstrādes sistēmu ieviešanu nākotnē.

Atzinuma projekta sagatavotājs uzskata, ka zemākas emisijas var panākt tikai saskaņotākas un 
integrētākas pieejas ceļā, kas prasa ne tikai jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanu no 
degvielas rūpniecības un autorūpniecības un to piegādātājiem, bet arī ciešu apņēmību no 
politikas veidotājiem, infrastruktūras nodrošinātājiem un autovadītājiem (cita starpā ar 
nodokļa, kurš pamatots uz CO2, ieviešanu, pilnveidotu auto vadīšanas prasmi un drošāku 
infrastruktūru).

Atzinuma projekta sagatavotājs vēlētos uzsvērt, ka jāatrod precīzs līdzsvars starp biodegvielas 
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tirgus attīstības sekmēšanu un iespējamo kaitējumu esošajiem transportlīdzekļiem un videi 
novēršanu. Pēc atzinuma projekta sagatavotāja domām, Komisijas priekšlikums šajā sakarā ir 
neizsvērts, jo tas atbalsta tikai vienu biodegvielas sastāvdaļu avotu, kaitējot citiem, kuriem 
varētu būt mazāks nesaderības ar esošajiem transportlīdzekļiem un vidi risks.

Proti, etanola izmantošana lielākā apjomā ir ne tikai nesaderīga ar daudzām esošajām 
transportlīdzekļu degvielas sistēmām, bet tā arī palielinās piesārņojošo tvaiku emisijas.
Komisijas priekšlikumā ir ierosināts īpašs tvaika spiediena limits benzīnam, kas satur etanolu.
Taču šie tvaiki, pazīstami arī kā gaistošie organiskie savienojumi, rada tuvu zemes virsmai 
esošā ozona piesārņojumu un var izraisīt priekšlaicīgu nāvi cilvēkiem ar elpošanas grūtībām 
vai sirds slimībām.

Atzinuma projekta sagatavotājs uzskata, ka šo priekšlikumu var padarīt efektīvāku, pieļaujot 
arī citas alternatīvas (tādas kā bio-ETBE, bio-TAEE, atjaunīgais biometāns, dabasgāze vai 
ūdeņradis), lai sekmētu degvielu ar zemu oglekļa saturu attīstību un samazinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju degvielas ražošanas ķēdē. Nodrošinot lielāku elastību visu 
biosastāvdaļu izmantošanā, Eiropa varētu gūt priekšrocības no to iespējamā devuma, lai 
sasniegtu jaunos ES mērķus biodegvielu jomā.

Atzinuma projekta sagatavotājs vēlas uzsvērt arī tehnisko jauninājumu neaizvietojamo lomu 
siltumnīcefekta gāzu samazināšanā. Piemēram, izgudrojums, kas ir patentēts Čehijā, varētu 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par līdz pat 70 %, ja to ieviestu praksē. Sašķirotie 
atkritumi var derēt kā otrreizējs izejmateriāls.

Visbeidzot, atzinuma projekta sagatavotājs vēlas uzsvērt vajadzību racionalizēt visu 
transporta sistēmu Eiropas Savienībā. Pašreizējais autoceļu transporta apjoms ir pārāk liels un 
dzelzceļa transporta apjoms ir pārāk mazs. Ir nepieciešams sagatavot, prezentēt un apspriest 
visaptverošu pieeju attiecībā uz integrētu transporta sistēmu visai ES, ietverot tajā visus 
atbilstīgos transporta veidus.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
2. APSVĒRUMS

(2) Komisijas paziņojumā Padomei un 
Eiropas Parlamentam — Tematiskā 

(2) Komisijas paziņojumā Padomei un 
Eiropas Parlamentam — Tematiskā 

                                               
1 OV vēl nav publicēts.



AD\693143LV.doc 5/15 PE390.741v02-00

LV

stratēģija par gaisa piesārņojumu — noteikti 
mērķi piesārņojošo emisiju samazināšanai 
līdz 2020. gadam. Šie mērķi nosprausti pēc 
padziļinātas izmaksu un ieguvumu analīzes 
veikšanas. Noteikti konkrēti mērķi, lai, 
salīdzinot ar 2000. gadā radītajām emisijām, 
SO2 emisijas samazinātu par 82 %, NOx 
emisijas — par 60 %, gaistošo organisko 
savienojumu (GOS) emisijas — par 51 %, 
un primāro daļiņu emisijas PM2,5 — par 
59 %.  Sekas saistībā ar Direktīvas 98/70/EK 
grozījumiem attiecībā uz GOS emisijām 
uzpildes stacijās ir jārisina turpmākajā 
likumdošanas procesā.

stratēģija par gaisa piesārņojumu — noteikti 
mērķi piesārņojošo emisiju samazināšanai 
līdz 2020. gadam. Šie mērķi nosprausti pēc 
padziļinātas izmaksu un ieguvumu analīzes 
veikšanas. Noteikti konkrēti mērķi, lai, 
salīdzinot ar 2000. gadā radītajām emisijām, 
SO2 emisijas samazinātu par 82 %, NOx 
emisijas — par 60 %, gaistošo organisko 
savienojumu (GOS) emisijas — par 51 %, 
un primāro daļiņu emisijas PM2,5 — par 
59 %. Sekas saistībā ar Direktīvas 98/70/EK 
grozījumiem attiecībā uz GOS emisijām 
uzpildes stacijās ir jārisina turpmākajā 
likumdošanas procesā. Pirms šādu 
turpmāku tiesību aktu priekšlikumu 
iesniegšanas Komisijai jāsniedz progresa 
ziņojums. 

Pamatojums

Ņemot vērā nozīmīgumu, kāds ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, kā arī šā 
procesa ietekmi uz degvielu un automobiļu ražotājiem, jebkādu tiesību aktu izmaiņu pamatā 
jābūt progresa ziņojumam, kurā izklāstīta katra priekšlikuma ietekme uz ekonomiku, vides un 
sociālo jomu.

Grozījums Nr. 2
5. APSVĒRUMS

(5) Kopiena jau pieņēmusi regulas ar nolūku 
ierobežot piesārņojošās emisijas, ko rada 
smagie un vieglie kravas autotransporta 
līdzekļi. Degvielas specifikācijas ir viens no 
faktoriem, kas sekmē šādu emisiju 
ierobežojumu īstenošanu.

(5) Kopiena jau pieņēmusi regulas ar nolūku 
ierobežot piesārņojošās emisijas, ko rada 
smagie un vieglie kravas autotransporta 
līdzekļi. Degvielas specifikācijas ir viens no 
faktoriem, kas sekmē šādu emisiju 
ierobežošanu. Piesārņojošo vielu emisijas 
var arī samazināt, paaugstinot 
energoefektivitāti un attīstot energoefektīvu 
pilsētas sabiedrisko transportu.

Pamatojums

Klimata pārmaiņas var ierobežot, arī paaugstinot energoefektivitāti un izmantojot 
energoefektīvāku sabiedrisko transportu pilsētās.  Pilsētās dzīvo 80 % iedzīvotāju, un pilsētu 
transports izraisa 40 % visu CO2 emisiju.
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Grozījums Nr. 3
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 
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. 

(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 
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. Būtu pienācīgi ieguldīt pētniecības 
pasākumos saistībā ar otrās paaudzes 
biodegvielām, jo jāizvairās no konkurences 
attiecībā uz zemes izmantošanu, no vienas 
puses, kultūraugu audzēšanai pārtikai, un 
tādu kultūru audzēšanai, no kurām iegūst 
biodegvielu, no otras puses.

Pamatojums

Biodegvielas ir nozīmīgs faktors klimata pārmaiņu ierobežošanai, taču ar kultūrām 
biodegvielas iegūšanai nedrīkst aizstāt pārtikas kultūraugus vai izraisīt lauksaimniecībā 
saražoto pārtikas produktu cenu pārmērīgu celšanos. 

Grozījums Nr. 4
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.

svītrots
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Pamatojums

Komisijas priekšlikums nav līdzsvarots, jo tas veicina tikai viena biodegvielas komponenta 
(etanola) izmantošanu, kaitējot citu veidu attīstībai.  Etanola plašāka izmantošana nav 
saderīga ar daudzām pašreizējām transportlīdzekļu degvielas padeves sistēmām, un tās 
rezultātā palielinātos piesārņojošo tvaiku emisijas, kas veicinās piezemes ozona piesārņojumu 
un var izraisīt priekšlaicīgu to cilvēku nāvi, kas sirgst ar elpošanas un sirds problēmām.  Ir 
svarīgi dot iespēju lielākai elastībai citu bioloģisko komponentu izmantošanā (piemēram, bio-
ETBE, bio-TAEE, atjaunojamais biometāns, dabasgāze vai ūdeņradis).

Grozījums Nr. 5
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 atbilstu faktiskajam tvaika 
spiediena pieaugumam, kas rodas, 
pievienojot benzīnam noteiktu procentu 
etanola.

svītrots

Pamatojums

Komisijas priekšlikums nav līdzsvarots, jo tas veicina tikai viena biodegvielas komponenta 
(etanola) izmantošanu, kaitējot citu veidu attīstībai.  Etanola plašāka izmantošana nav 
saderīga ar daudzām pašreizējām transportlīdzekļu degvielas padeves sistēmām, un tās 
rezultātā palielinātos piesārņojošo tvaiku emisijas, kas veicinās piezemes ozona piesārņojumu 
un var izraisīt priekšlaicīgu to cilvēku nāvi, kas sirgst ar elpošanas un sirds problēmām.  Ir 
svarīgi dot iespēju lielākai elastībai citu bioloģisko komponentu izmantošanā (piemēram, bio-
ETBE, bio-TAEE, atjaunojamais biometāns, dabasgāze vai ūdeņradis).

Grozījums Nr. 6
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 

svītrots
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palielināts tvaika spiediena limits etanola 
maisījumiem, lai nodrošinātu biodegvielu 
tirgus attīstību.

Pamatojums

Vides un ar veselību saistītu aspektu ziņā nav pamatota tvaika spiediena limita 
paaugstināšana, kā to iesaka Eiropas Komisija. 

Grozījums Nr. 7
21. APSVĒRUMS

(21) Biodegvielas tehnoloģijas attīstās.  Ir 
turpmāk jāpēta visi iespējamie risinājumi 
biomasas pārvēršanai autodegvielā.  Tādēļ ir 
jāizvēlas līdzsvarota pieeja attiecībā uz 
direktīvā noteiktajiem limitiem, lai,
vajadzības gadījumā, palielinātu dažādu 
biodegvielu izmantojumu.  Minētās 
degvielas ietver   metanolu, etanolu, 
augstākos spirtus, ēterus un citus oksidētos 
savienojumus.

(21) Biodegvielas tehnoloģijas attīstās.  Ir 
turpmāk jāpēta visi iespējamie risinājumi 
biomasas pārvēršanai autodegvielā.  Tādēļ ir 
jāizvēlas līdzsvarota un tehnoloģiju ziņā 
neitrāla pieeja attiecībā uz direktīvā 
noteiktajiem limitiem, lai vajadzības 
gadījumā palielinātu dažādu biodegvielu 
izmantojumu. Minētās degvielas ietver  
metanolu, etanolu, augstākos spirtus, ēterus 
un citus oksidētos savienojumus.

Pamatojums

Paturot prātā nepārtraukto biodegvielas tehnoloģijas attīstību, kā arī biodegvielu nozīmi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā, tehnoloģijas neitralitātes princips ir būtisks, lai 
nodrošinātu konkurences brīvību.

Grozījums Nr. 8
1. PANTA 2. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

3. panta 3. punkts (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, valsts valodā vai 
valodās marķē „Benzīns”.

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 „Benzīns ar zemu 
alternatīvo degvielu maisījuma saturu”.

Pamatojums

Patērētājus var maldināt nosaukums „biodegviela”.   Jebkurā gadījumā nosaukums „Benzīns 
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ar augstu biodegvielas saturu” ir jāatiecina uz degvielu, kurā patiesi ir augsts 
biokomponentu īpatsvars.  Tāpēc benzīns, kurā alternatīvās degvielas komponentu īpatsvars 
ir no 0,5 % līdz 5 % , ir jāsauc par „benzīnu” un benzīns, kurā alternatīvās degvielas 
īpatsvars ir no 5 % līdz 10 %, ir jāsauc par „benzīnu ar zemu alternatīvo degvielu maisījuma 
saturu”.

Grozījums Nr. 9
1. PANTA 5. PUNKTS

7.b pants (Direktīva 98/70/EK)

7.b pants svītrots
Etanola pievienošana benzīnam

Pasākumus saistībā ar sīkākiem 
noteikumiem par etanola pievienošanu 
benzīnam un jo īpaši par tvaika spiedienu, 
kā noteikts VI pielikumā, un iespējamām 
alternatīvām, kuri paredzēti, lai grozītu šīs 
direktīvas nebūtiskus elementus, direktīvu 
papildinot, pieņem saskaņā ar 11. panta 
2. punktā paredzēto procedūru.”

Pamatojums

Komisijas priekšlikums nav līdzsvarots, jo tas veicina tikai viena biodegvielas komponenta 
(etanola) izmantošanu, kaitējot citu veidu attīstībai.  Etanola plašāka izmantošana nav 
saderīga ar daudzām pašreizējām transportlīdzekļu degvielas padeves sistēmām, un tās 
rezultātā palielinātos piesārņojošo tvaiku emisijas, kas veicinās piezemes ozona piesārņojumu 
un var izraisīt priekšlaicīgu to cilvēku nāvi, kas sirgst ar elpošanas un sirds problēmām.  Ir 
svarīgi dot iespēju lielākai elastībai citu bioloģisko komponentu izmantošanā (piemēram, bio-
ETBE, bio-TAEE, atjaunojamais biometāns, dabasgāze vai ūdeņradis).

Grozījums Nr. 10
1. PANTA 5. PUNKTS

7.ba pants (Direktīva 98/70/EK

7.ba pants
Degvielu biokomponentu ilgtpējības 

kritēriji
1. Tikai tos biokomponentus, kuri atbilst 
ilgtspējības kritērijiem un par kuriem ir 
pierādījumi, ka to aprites ciklā samazinās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, uzskata par 
tādiem, kas sekmē 7.a pantā minētā mērķa 
sasniegšanu.
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2. Ilgtspējības kritērijus pieņem saskaņā ar 
11. panta 2. punktā noteikto kārtību.

Pamatojums

Komisijas Vides ģenerāldirektorātam jābūt pilnvarotam iesniegt priekšlikumu par tiem 
obligātajiem degvielu biokomponentu ilgtspējības kritērijiem, kurus pieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru.  EP atbildīgās komitejas ziņojumā iekļaujami ierosinājumi 
precīzāk izstrādātiem kritērijiem, kuri ir jānosaka jau šajā direktīvā.

Grozījums Nr. 11
ARTICLE 1, POINT 6

Article 8 a (Directive 98/70/EC)

8.a pants 8.a pants 
Metālu piedevas Metālu piedevas

Komisija turpina izstrādāt piemērotu testa 
metodiku attiecībā uz metāla piedevu 
izmantošanu degvielā.”

Ņemot vērā Kopīgā pētniecības centra 
pašreizējo darbu un izmantojot pašreizējos 
datus, Komisija turpina izstrādāt piemērotu 
testa metodiku attiecībā uz metāla piedevu 
izmantošanu degvielā, un, izmantojot šādu 
metodiku, izvērtē, vai ir jāierosina tādu 
metāla piedevu ierobežojumi, kuras tiek 
uzskatītas par  tādām, kas traucē 
piesārņojuma mazināšanas tehnoloģiju 
efektīvu darbību.

Grozījums Nr. 12
1. PANTA 7. PUNKTS

9. panta c) punkts (Direktīva 98/70/EK)

(c) tvaika spiediena limitus etanolam, kas 
sajaukts ar benzīnu;

svītrots

Pamatojums

Komisijas priekšlikums nav līdzsvarots, jo tas veicina tikai viena biodegvielas komponenta 
(etanola) izmantošanu, kaitējot citu veidu attīstībai.  Etanola plašāka izmantošana nav 
saderīga ar daudzām pašreizējām transportlīdzekļu degvielas padeves sistēmām, un tās 
rezultātā palielinātos piesārņojošo tvaiku emisijas, kas veicinās piezemes ozona piesārņojumu 
un var izraisīt priekšlaicīgu to cilvēku nāvi, kas sirgst ar elpošanas un sirds problēmām.  Ir 
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svarīgi dot iespēju lielākai elastībai citu bioloģisko komponentu izmantošanā (piemēram, bio-
ETBE, bio-TAEE, atjaunojamais biometāns, dabasgāze vai ūdeņradis).

Grozījums Nr. 13
1. PANTA 7.A PUNKTS (jauns)

9.a pants (jauns)(Direktīva 98/70/EK)

7.a Direktīvā iekļauj šādu 9.a pantu.
„9.a pants

Lai sekmētu Eiropas Savienības mērķu 
sasniegšanu, samazinot siltumnīcefekta 
gāzu emisiju apjomu un izveidojot 
mehānismu ziņošanai par autotransporta 
līdzekļu degvielas siltumnīcefekta gāzu 
emisiju aprites ciklu un tā uzraudzībai, 
Komisija ne vēlāk kā līdz 2010. gada 
31. decembrim veic še turpmāk minēto.

1. Sagatavo ziņojumu Parlamentam un 
Padomei par iespējamiem samazināšanas 
mehānismiem.  Ziņojumā Komisija jo īpaši 
iekļauj šādus jautājumus:  

a) atbilstošas metodikas izveide, lai 
aprēķinātu autotransporta līdzekļu 
degvielas siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aprites ciklu;

b) jebkāda iespējamā emisiju 
samazināšanas mehānisma saikne ar ES 
emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu un 
dalībvalstu saistībām saskaņā ar Kioto 
Protokolu;  

c) konkrētu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķu pakāpeniskas 
sasniegšanas iespējas un grafiks; 

d) šo mērķu ietekmes uz uzņēmējdarbību, 
ekonomiku un sociālo jomu novērtēšana.

2. Ņemot vērā šo ziņojumu, Komisija var 
iesniegt Parlamentam un Padomei 
priekšlikumus minētās direktīvas 
grozīšanai saskaņā ar 
Direktīvas 2003/30/EK un vēlāk pieņemto 
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attiecīgo tiesību aktu noteikumiem.”

Pamatojums

Lai gan ir vēlams izveidot mehānismu ziņošanai par autotransporta līdzekļu degvielas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju aprites ciklu un tā uzraudzībai, vispirms ir jāizstrādā saskaņota 
un konkrēta metodika, lai efektīvi aprēķinātu šo emisiju apjomu.  Šajā posmā ir pāragri 
noteikt mērķi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 10 %, jo tas tieši ietekmē tās 
biodegvielas ražošanas apjomu un ilgtspējību, kura būs pieejama ES un kuras izmantošanu 
ES veicinās.  Līdzko Komisija ir izpildījusi visus iepriekš uzskaitītos priekšnoteikumus, tai ir 
jāierosina tikai pārskatīt minēto direktīvu.

Grozījums Nr. 14
1. PANTA 12. PUNKTS

III pielikuma 5. zemsvītras piezīme (Direktīva 98/70/EK)

Direktīvas III pielikumu groza šādi: svītrots
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.”

Pamatojums

Komisijas priekšlikums nav līdzsvarots, jo tas veicina tikai viena biodegvielas komponenta 
(etanola) izmantošanu, kaitējot citu veidu attīstībai.  Etanola plašāka izmantošana nav 
saderīga ar daudzām pašreizējām transportlīdzekļu degvielas padeves sistēmām, un tās 
rezultātā palielinātos piesārņojošo tvaiku emisijas, kas veicinās piezemes ozona piesārņojumu 
un var izraisīt priekšlaicīgu to cilvēku nāvi, kas sirgst ar elpošanas un sirds problēmām.  Ir 
svarīgi dot iespēju lielākai elastībai citu bioloģisko komponentu izmantošanā (piemēram, bio-
ETBE, bio-TAEE, atjaunojamais biometāns, dabasgāze vai ūdeņradis).

Grozījums Nr. 15
1. PANTA 13. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

IV pielikums (Direktīva 98/70/EK)

(a) ailē „Policikliskie aromātiskie 
ogļūdeņraži” ierakstu slejā „Maksimālais 
daudzums” aizstāj ar „8”.

(a) ailē „Policikliskie aromātiskie 
ogļūdeņraži” ierakstu slejā „Maksimālais 
daudzums” aizstāj ar „6”.

Pamatojums

Maksimālā limita pazemināšana atbilst pašreizējai situācijai tirgū.  Gandrīz visām degvielām, 
kas ir Eiropas tirgū, policiklisko aromātisko ūdeņražu saturs jau tagad ir robežās no 1 līdz 
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6 %.

Grozījums Nr. 16
PIELIKUMS

V pielikuma virsraksts (Direktīva 98/70/EK)

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

VIDES SPECIFIKĀCIJAS, KO PIEMĒRO 
TIRGŪ ESOŠAJĀM DEGVIELĀM, 
KURAS SATUR VISMAZ 5 % v/v 
BIOKOMPONENTU UN KURAS LIETO 
AUTOMOBIĻOS, KAS APRĪKOTI AR 
DZIRKSTEĻAIZDEDZES DZINĒJU

Pamatojums

Ierosinātās izmaiņas paredz, ka benzīnā ar zemu biodegvielas saturu ir vismaz 
5 % v/v biokomponentu, ļaujot izplatītājam izvēlēties minētos komponentus.  Maksimālā 
atsevišķo biokomponentu vērtība jau ir norādīta tabulā.  Nav prasību attiecībā uz atsevišķo 
vērtību obligāto minimumu, jo ir norādīts kopējais obligātais minimums, t. i., 5 %.

Grozījums Nr. 17
PIELIKUMS

V pielikuma 19.a – 19.e rinda (jauna) (Direktīva 98/70/EK)

PARLAMENTA IZDARĪTIE GROZĪJUMI

Biokomponenti % v/v 5
— bioetanols (var būt jāpievieno 
stabilizatori)

% v/v 10

— biospirti, kuru molekulā ir 3 oglekļa 
atomi

% v/v 7

— biospirti, kuru molekulā ir 4 oglekļa 
atomi vai vairāk

% v/v 10

— bioēteri, kuru molekulā ir 5 oglekļa 
atomi vai vairāk

% v/v 22

Pamatojums

Ierosinātās izmaiņas paredz, ka benzīnā ar zemu biodegvielas saturu ir vismaz 
5 % v/v biokomponentu, ļaujot izplatītājam izvēlēties minētos komponentus.  Maksimālā 
atsevišķo biokomponentu vērtība jau ir norādīta tabulā.  Nav prasību attiecībā uz atsevišķo 
vērtību obligāto minimumu, jo ir norādīts kopējais obligātais minimums, t. i., 5 %.  
Ierosinātajās robežās ir iespējams sasniegt 10 % biodegvielas (etanola) saturam līdzvērtīgu 
rādītāju.
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Grozījums Nr.18
PIELIKUMS

V pielikuma 4. zemsvītras piezīme (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.

Pamatojums

Komisijas priekšlikums nav līdzsvarots, jo tas veicina tikai viena biodegvielas komponenta 
(etanola) izmantošanu, kaitējot citu veidu attīstībai.  Etanola plašāka izmantošana nav 
saderīga ar daudzām pašreizējām transportlīdzekļu degvielas padeves sistēmām, un tās 
rezultātā palielinātos piesārņojošo tvaiku emisijas, kas veicinās piezemes ozona piesārņojumu 
un var izraisīt priekšlaicīgu to cilvēku nāvi, kas sirgst ar elpošanas un sirds problēmām.  Ir 
svarīgi dot iespēju lielākai elastībai citu bioloģisko komponentu izmantošanā (piemēram, bio-
ETBE, bio-TAEE, atjaunojamais biometāns, dabasgāze vai ūdeņradis).

Grozījums Nr. 19
PIELIKUMS

VI pielikums (Direktīva 98/70/EK)

šo pielikumu svītro

Pamatojums

Komisijas priekšlikums nav līdzsvarots, jo tas veicina tikai viena biodegvielas komponenta 
(etanola) izmantošanu, kaitējot citu veidu attīstībai.  Etanola plašāka izmantošana nav 
saderīga ar daudzām pašreizējām transportlīdzekļu degvielas padeves sistēmām, un tās 
rezultātā palielinātos piesārņojošo tvaiku emisijas, kas veicinās piezemes ozona piesārņojumu 
un var izraisīt priekšlaicīgu to cilvēku nāvi, kas sirgst ar elpošanas un sirds problēmām.  Ir 
svarīgi dot iespēju lielākai elastībai citu bioloģisko komponentu izmantošanā (piemēram, bio-
ETBE, bio-TAEE, atjaunojamais biometāns, dabasgāze vai ūdeņradis).
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