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GROZĪJUMI Nr. 32-121

Ziņojuma projekts (PE392.119v01-00)
Dorette Corbey
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 98/70/EK 
attiecībā uz benzīna, dīzeļdegvielas un gāzeļļas specifikācijām un ievieš mehānismu 
autotransporta līdzekļos lietojamās degvielas radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju kontrolei un 
samazināšanai, groza Padomes Direktīvu 99/32/EK attiecībā uz tās degvielas specifikācijām, 
kuru lieto iekšējo ūdensceļu kuģos, un atceļ Direktīvu 93/12/EEK

Direktīvas priekšlikums (COM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Gintaras Didžiokas

Grozījums Nr. 32
4. APSVĒRUMS

(4) Jautājums par transportlīdzekļu radīto 
siltumnīcefekta gāzu emisiju vienā aspektā 
jau sākts risināt Kopienas politikā attiecībā 
uz automobiļu radītajām CO2 emisijām. 
Kopienā ievērojamu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju daļu rada degviela, ko lieto 
autotransporta līdzekļos. Ar 
transportlīdzekļos lietojamās degvielas 
oglekļa satura pazemināšanu kontrolējot 
siltumnīcefektu izraisošo gāzu daudzumu un 
saīsinot to pastāvēšanas laiku atmosfērā 
Kopiena varētu vieglāk sasniegt savus 

(4) Jautājums par transportlīdzekļu radīto 
siltumnīcefekta gāzu emisiju vienā aspektā 
jau sākts risināt Kopienas politikā attiecībā 
uz automobiļu radītajām CO2 emisijām. 
Kopienā ievērojamu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju daļu rada degviela, ko lieto 
autotransporta līdzekļos. Ar 
transportlīdzekļos lietojamās fosilās 
degvielas oglekļa satura pazemināšanu 
kontrolējot siltumnīcefektu izraisošo gāzu 
daudzumu un saīsinot to pastāvēšanas laiku 
atmosfērā Kopiena varētu vieglāk sasniegt 
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mērķus attiecībā uz šo gāzu emisiju 
samazināšanu.

savus mērķus attiecībā uz šo gāzu emisiju 
samazināšanu. Jaunajā priekšlikumā 
direktīvai par atjaunojamo enerģiju 
Komisija paredz ierosināt obligātos 
standartus biodegvielas radīto 
siltumnīcefekta gāzes emisiju 
samazināšanai.

Or. en

Pamatojums

Iekļaujot šajā pasākumā biodegvielas, Eiropas degvielas tirgus būtu spiests visu biodegvielu 
importēt.  Tas izraisītu energoapgādes drošības, pārtikas nodrošinājuma, darbavietu un 
sociāli ekonomiskās attīstības nozīmīgu samazināšanos Eiropā.  Tā rezultātā nepanāktu 
Eiropas Savienības mērķi nākamajos desmit gados kļūt par pasaules līderi ilgtspējīgas 
biodegvielas tehnoloģijā, un tas nelabvēlīgi ietekmētu turpmāko Eiropas konkurētspēju.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso + Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 33
4. APSVĒRUMS

(4) Jautājums par transportlīdzekļu radīto 
siltumnīcefekta gāzu emisiju vienā aspektā 
jau sākts risināt Kopienas politikā attiecībā 
uz automobiļu radītajām CO2 emisijām. 
Kopienā ievērojamu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju daļu rada degviela, ko lieto 
autotransporta līdzekļos. Ar 
transportlīdzekļos lietojamās degvielas 
oglekļa satura pazemināšanu kontrolējot 
siltumnīcefektu izraisošo gāzu daudzumu un 
saīsinot to pastāvēšanas laiku atmosfērā 
Kopiena varētu vieglāk sasniegt savus 
mērķus attiecībā uz šo gāzu emisiju 
samazināšanu. 

(4) Jautājums par transportlīdzekļu radīto 
siltumnīcefekta gāzu emisiju vienā aspektā 
jau sākts risināt Kopienas politikā attiecībā 
uz automobiļu radītajām CO2 emisijām. 
Kopienā ievērojamu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju daļu rada degviela, ko lieto 
autotransporta līdzekļos. Ar 
transportlīdzekļos lietojamās fosilās 
degvielas oglekļa satura pazemināšanu 
kontrolējot siltumnīcefektu izraisošo gāzu 
daudzumu un saīsinot to pastāvēšanas laiku 
atmosfērā Kopiena varētu vieglāk sasniegt 
savus mērķus attiecībā uz šo gāzu emisiju 
samazināšanu. Jaunajā priekšlikumā 
direktīvai par atjaunojamo enerģiju 
Komisija paredz ierosināt obligātos 
standartus biodegvielas radīto 
siltumnīcefekta gāzes emisiju 
samazināšanai.

Or. en
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Pamatojums

(Justification Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

(Justification van Nistelrooij)
Greenhouse gas emissions from biofuels will be and need to be addressed in the Renewable 
Energy Directive as this is a directive on fossil-derived fuels. It is therefore necessary that the 
European Commission will give minimum standards in this Directive. 

Grozījumu iesniedza Claude Turmes

Grozījums Nr. 34
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 
atjaunojamo veidu degvielu izmantošanu 
Kopienā. Kopienas biodegvielu stratēģija 
tika tālāk izstrādāta Komisijas 2006. gada 
paziņojumā par ES biodegvielu stratēģiju. 
Apliecinot vēlmi arī turpmāk attīstīt citu 
veidu degvielas tehnoloģiju, paziņojumā 
norādīts, ka biomasas izmantošanas
pieaugums degvielas ražošanai nedrīkst 
novest pie vides stāvokļa pasliktināšanās, un 
uzsvērta nepieciešamība vēl vairāk 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. 
Šajā direktīvā ir noteikts vispārīgs 
iltspējības kritēriju kopums, lai garantētu, 
ka turpmāka citu veidu degvielas ražošanas 
veicināšana, kas norādīta šajā direktīvā, 
neizraisa negatīvu ietekmi uz vidi. Sīki 
izstrādātus kritērijus pieņems saskaņā ar 
šajā direktīvā paredzēto regulatīvo 
kontroles procedūru, un balstoties uz vides 
prerogatīvām. Paziņojumā turklāt atzīts, ka 
vajag sekmēt turpmāku biodegvielu 
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tehnoloģijas attīstību.

Or. en

Pamatojums

Ilgtspējības kritēriji ir jāsagatavo Vides ģenerāldirektorātam, un tie ir jānosaka, ņemot vērā 
šo direktīvu. Tirgus no biomasas ražotajai degvielai ir reglamentējošs tirgus un likumdevēja 
iestādei ir jāgarantē, ka tas neizraisa negatīvu ietekmi uz vidi ES vai jebkur citur.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 35
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. Lai ražotu biodegvielas, ir vēlams 
ieviest ne tikai bioloģiskās daudzveidības 
kritēriju, bet arī sociālo kritēriju. Šajā 
direktīvā ieviestie ilgtspējības kritēriji ir 
obligāto kritēriju kopums, kurus var 
papildināt, ņemot vērā Direktīvas
2003/30/EK pārskatīšanu. 

Or. en

Pamatojums

Jāsekmē biodegvielu, kas ļauj samazināt siltumnīcefekta gāzes emisiju, pievienošana citām 
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degvielām, bet to nedrīkst darīt uz bioloģiskās daudzveidības rēķina un ražotājās valstīs 
nedrīkst būt būtiski negatīva sociālā ietekme. Ir svarīgi, lai visiem attiecīgajiem ES tiesību 
aktiem būtu vienots ilgtspējības kritēriju kopums.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 36
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. Biodegvielām ir jāuzrāda 
siltumnīcefekta gāzu samazinājums vismaz 
par 50 % salīdzinājumā ar fosilajām 
degvielām, lai līdzsvarotu degvielas kultūru 
audzēšanas negatīvo ietekmi, piemēram, 
negatīvu ietekmi uz vidi (mēslošanas 
līdzekļu un pesticīdu izmantošana), 
pastiprināta cīņa par zemi, ūdeni un 
pārtiku, kā arī intensīvāka ietekme uz 
dabiskajiem mežiem un vietējām kopienām. 

Or. en

Pamatojums

In order to produce biomass, biofuels need inputs like fertile land, water and fertilizer as well 
as pesticides to combat diseases and processing the harvested crops. Research shows that 
several biofuels like ethanol from corn or biodiesel from soybeans have an even worse 
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environmental performance than fossil fuels. Biofuels in some cases create social stress as big 
companies move in and occupy land where people used to live for centuries. Intensive crop 
growing for commodities used as a source for biofuels are a threat to natural (rain)forests. 
Therefore, biofuels with a low greenhouse gas reduction do not balance sufficiently the many 
potential negative effects of fuel crop growing.

Grozījumu iesniedza Claude Turmes

Grozījums Nr. 37
6.A APSVĒRUMS (jauns)

(6a) Komisijai ir jānodrošina, ka valsts 
subsīdijas citu veidu degvielām piešķir tikai 
tām degvielām, kas atbilst VI.b pielikumā 
noteiktajiem ilgtspējības kritērijiem un 
kuru siltumnīcefekta gāzes ietaupījuma 
rādītājs ir par 20 % augstāks nekā 
pamatrādītājs. Līdz 2015. gadam jebkādām 
citu veidu degvielām, par kurām saņem 
valsts subsīdijas, ir jāuzrāda par 80 % 
labāks siltumnīcefekta gāzes ietaupījuma 
rādītājs nekā spēkā esošais pamatrādītājs.

Or. en

Pamatojums

Valsts subsīdijas (ja tādas būtu atļautas) jāpiešķir tikai degvielām, kurām ir labākie rādītāji.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 38
7. APSVĒRUMS

(7) Direktīvā 98/70/EK ietverti noteikumi, 
kas atkāpi attiecībā uz degvielas tvaika 
spiediena maksimālo limitu vasaras periodā 
sasaista ar arktiskiem vai bargas ziemas 
apstākļiem. Tā kā šo noteikumu 
piemērošana radījusi juridisku 
nenoteiktību, jāprecizē nosacījumi, ar 
kādiem lietojama minētā atkāpe.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Eiropas Komisija ierosinātais precizējums atvieglotu minētās atkāpes pašreizējo 
piemērošanu, un tas izraisītu gaisa piesārņojuma palielināšanās un gaisa kvalitātes 
pasliktināšanās risku. Komisijas ierosinātais precizējums nesniedz pamatojuma šādam 
atvieglojumam atkāpes piemērošanā.

Grozījumu iesniedza Adriana Poli Bortone un Alessandro Foglietta

Grozījums Nr. 39
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. 
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 
2013. gada, katru gadu samazināt šīs 
emisijas noteiktā proporcijā. Šā mērķa 
panākšanai Komisija līdz 2010. gada 
31. decembrim sagatavos ziņojumu, lai 
izstrādātu attiecīgu metodiku 
autotransporta degvielu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprites cikla aprēķināšanai un 
lai precizētu saikni ar ES emisiju 
tirdzniecības sistēmu, kā arī lai pārskatītu 
autotransporta degvielu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprites cikla pakāpeniskas 
samazināšanas īstenošanas iespējas un 
grafiku, un attiecīgā gadījumā, lai 
iesniegtu priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei šīs direktīvas 
grozīšanai. Šīs direktīvas rezultātā būs 
lielāka iespēja izmantot biodegvielas, tiks 
izstrādāts siltumnīcefekta gāzu ziņošanas un 
samazināšanas mehānisms saskaņā ar 
Direktīvas 2003/30/EK noteikumiem un 
turpmākajiem tiesību aktiem.



PE396.443v01-00 8/71 AM\688588LV.doc

LV

Or. en

Pamatojums

Vispirms ir nepieciešams izstrādāt saskaņotu un konkrētu metodiku šo emisiju efektīvai 
aprēķināšanai. 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, un tie ir jautājumi, kas vēl risināmi 
likumdošanas procesā.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 40
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. 
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 fosilās
degvielas siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aprites ciklu, kuru tie piegādā un samazināt 
šīs emisijas. Šā mērķa panākšanai Komisija 
līdz 2010. gada 31. decembrim sagatavos 
ziņojumu, lai izstrādātu attiecīgu metodiku 
autotransporta degvielu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprites cikla aprēķināšanai un   
lai pārskatītu autotransporta degvielu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju aprites cikla 
pakāpeniskas samazināšanas īstenošanas 
iespējas un grafiku, un attiecīgā gadījumā, 
lai iesniegtu priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei šīs direktīvas 
grozīšanai Šīs direktīvas rezultātā būs 
lielāka iespēja izmantot biodegvielas, tiks 
izstrādāts siltumnīcefekta gāzu ziņošanas un 
samazināšanas mehānisms saskaņā ar 
Direktīvas 2003/30/EK noteikumiem un 
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turpmākajiem tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Lai gan ir vēlams izveidot mehānismu, lai ziņotu par autotransporta degvielu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprites ciklu un to uzraudzītu, pirmām kārtām ir nepieciešams izstrādāt 
saskaņotu un konkrētu metodiku šo emisiju efektīvai aprēķināšanai. 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, un tie ir jautājumi, kas vēl risināmi likumdošanas procesā. 

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 41
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. 
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. Šā mērķa panākšanai Komisija 
līdz 2010. gada 31. decembrim sagatavos 
ziņojumu, lai izstrādātu attiecīgu metodiku 
autotransporta degvielu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprites cikla aprēķināšanai un 
lai precizētu saikni ar ES emisiju 
tirdzniecības sistēmu, kā arī lai pārskatītu 
autotransporta degvielu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprites cikla pakāpeniskas 
samazināšanas īstenošanas iespējas un 
grafiku, un attiecīgā gadījumā, lai 
iesniegtu priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei šīs direktīvas 
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grozīšanai. Šīs direktīvas rezultātā būs 
lielāka iespēja izmantot biodegvielas, tiks 
izstrādāts siltumnīcefekta gāzu ziņošanas un 
samazināšanas mehānisms saskaņā ar 
Direktīvas 2003/30/EK noteikumiem un 
turpmākajiem tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Lai gan ir vēlams izveidot mehānismu, lai ziņotu par autotransporta degvielu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprites ciklu un to uzraudzītu, pirmām kārtām ir nepieciešams izstrādāt 
saskaņotu un konkrētu metodiku šo emisiju efektīvai aprēķināšanai. 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, un tie ir jautājumi, kas vēl risināmi likumdošanas procesā.

Grozījumu iesniedza Martin Callanan

Grozījums Nr. 42
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. 
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. Šā mērķa panākšanai Komisija 
līdz 2010. gada 31. decembrim sagatavos 
ziņojumu, lai izstrādātu attiecīgu metodiku 
autotransporta degvielu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprites cikla aprēķināšanai un 
lai precizētu saikni ar ES emisiju 
tirdzniecības sistēmu, kā arī lai pārskatītu 
autotransporta degvielu siltumnīcefekta 
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gāzu emisiju aprites cikla pakāpeniskas 
samazināšanas īstenošanas iespējas, un 
grafiku, un attiecīgā gadījumā, lai 
iesniegtu priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei šīs direktīvas 
grozīšanai. Šīs direktīvas rezultātā būs 
lielāka iespēja izmantot biodegvielas, tiks 
izstrādāts siltumnīcefekta gāzu ziņošanas un 
samazināšanas mehānisms saskaņā ar 
Direktīvas 2003/30/EK noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai gan ir vēlams izveidot mehānismu, lai ziņotu par autotransporta degvielu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprites ciklu un to uzraudzītu, pirmām kārtām ir nepieciešams izstrādāt 
saskaņotu un konkrētu metodiku šo emisiju efektīvai aprēķināšanai. 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, un tie ir jautājumi, kas vēl risināmi likumdošanas procesā.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 43
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 

(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 samazināt 
šīs emisijas. Šā mērķa panākšanai Komisija 
līdz 2010. gada 31. decembrim sagatavos 
ziņojumu, lai izstrādātu attiecīgu metodiku 
autotransporta degvielu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprites cikla aprēķināšanai un 
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mehānisms saskaņā ar Direktīvas 
2003/30/EK noteikumiem.

lai precizētu saikni ar ES emisiju 
tirdzniecības sistēmu, kā arī lai pārskatītu 
autotransporta degvielu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprites cikla pakāpeniskas 
samazināšanas īstenošanas iespējas un 
grafiku, un attiecīgā gadījumā, lai 
iesniegtu priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei šīs direktīvas 
grozīšanai. Šīs direktīvas rezultātā būs 
lielāka iespēja izmantot biodegvielas, tiks 
izstrādāts siltumnīcefekta gāzu ziņošanas un 
samazināšanas mehānisms saskaņā ar 
Direktīvas 2003/30/EK noteikumiem un 
turpmākajiem tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Lai gan ir vēlams izveidot mehānismu, lai ziņotu par autotransporta degvielu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprites ciklu un to uzraudzītu, pirmām kārtām ir nepieciešams izstrādāt 
saskaņotu un konkrētu metodiku šo emisiju efektīvai aprēķināšanai. 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, un tie ir jautājumi, kas vēl risināmi likumdošanas procesā.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 44
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 

(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 fosilās
degvielas siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aprites ciklu, kuru tie piegādā, un, sākot no 
2010. gada, katru gadu samazināt šīs 
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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.

emisijas noteiktā proporcijā. Šīs direktīvas 
rezultātā būs lielāka iespēja izmantot 
biodegvielas, tiks izstrādāts siltumnīcefekta 
gāzu ziņošanas un obligātas samazināšanas 
mehānisms saskaņā ar nākamo direktīvu par 
atjaunojamo enerģiju. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 45
11. APSVĒRUMS

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

Komisija ir noteikusi mērķi panākt, lai 
biodegvielu īpatsvars autotransportā 
izmantojamās degvielās kopapjomā līdz 
2020. gadam būtu 10 %. Tomēr tā kā mērķis 
līdz 2020. gadam par 10 % samazināt 
autotransportā izmantojamo degvielu 
siltumnīcefekta gāzes tiks iekļauts Direktīvā 
98/70/EK, tad mērķis panākt, lai 
biodegvielas īpatsvars līdz 2020. gadam 
būtu 10 %, ir bezmērķīgs un ir jāsvītro.  
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 ilgtspējīgas 
biodegvielas piedevu un sastāvdaļu ietekmi 
uz piesārņojošajām emisijām. Tāpēc regulāri 
jāsniedz ziņojumi par iespēju veicināt 
autotransportā lietojamās degvielas oglekļa 
satura samazināšanu.

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosināja mērķi līdz 2020. gadam panākt 10 % degvielu siltumnīcefekta gāzu 
samazinājumu.  Tādā gadījumā pievienojot mērķi panākt, lai biodegvielu īpatsvars līdz 
2020. gadam būtu 10 %, neko neiegūst. Tikai siltumnīcefekta gāzu samazināšana par 10 % 
nodrošina to samazināšanu un biodegvielu izmantošanu, nav nekādu atšķirību, vai 
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biodegviela ir 5 %, 10 % vai 15 %, vai tā vispār nav pievienota. Mērķis panākt, lai 
biodegvielu īpatsvars būtu 10%, nepalīdz apkarot klimata pārmaiņas un sliktu ražošanas 
apstākļu gadījumā (mežu izciršana, kūdras augšņu izmantošana, ūdens izmantošana lielā 
daudzumā) varētu pat radīt kaitējumu sabiedrībai.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze + Pilar Ayuso + Martin Callanan

Grozījums Nr. 46
11. APSVĒRUMS

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

(11) Komisija ir noteikusi mērķi panākt, lai 
biodegvielu īpatsvars autotransportā 
izmantojamās degvielas kopapjomā līdz 
2020. gadam būtu 10 %. 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
attiecīgā gadījumā par iespēju veicināt 
autotransportā lietojamās degvielas oglekļa 
satura samazināšanu.

Or. en

Pamatojums

Lai gan ir vēlams izveidot mehānismu, lai ziņotu par autotransporta degvielu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprites ciklu un to uzraudzītu, pirmām kārtām ir nepieciešams izstrādāt 
saskaņotu un konkrētu metodiku šo emisiju efektīvai aprēķināšanai. 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, un tie ir jautājumi, kas vēl risināmi likumdošanas procesā.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 47
14. APSVĒRUMS

(14) Etanola pievienošana benzīnam (14) Etanola pievienošana benzīnam 
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palielina rezultātā iegūstamās degvielas 
tvaika spiedienu, bet benzīna maisījumu 
tvaika spiediens ir jākontrolē, lai ierobežotu 
gaisa piesārņotāju emisijas.

palielina rezultātā iegūstamās degvielas 
tvaika spiedienu, bet benzīna maisījumu 
tvaika spiediens ir jākontrolē, lai ierobežotu 
gaisa piesārņotāju emisijas. Tāpēc ir 
nepieciešams samazināt maksimālo tvaika 
spiediena līmeni benzīnam. Lai uzņēmēji 
varētu piemēroties jaunajai prasībai, 
maksimālā tvaika spiediena līmeņa 
samazināšana benzīnam ir jāīsteno divos 
posmos. Vispirms ir nekavējoties 
jāsamazina tvaika spiediens par 4 kPa 
pašreiz lietotajam benzīnam un pēc tam, 
sākot no 2013. gada 1. janvāra, 
maksimālais tvaika spiediens benzīnam ir 
vēlreiz jāsamazina par 4 kPa. 

Or. fr

Pamatojums

Lai GOS emisijas būtu iespējams ierobežot, ir svarīgi samazināt maksimālo tvaika spiediena 
līmeni standarta benzīnam. Lai uzņēmējiem dotu iespēju piemēroties jaunajai prasībai, 
samazināšanu veiks divos posmos.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 48
14. APSVĒRUMS

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

(14) Etanola pievienošana benzīnam var 
samazināt vai palielināt rezultātā 
iegūstamās degvielas tvaika spiedienu, vai to 
vispār neietekmēt, atkarībā no etanola 
īpatsvara maisījumā un apkārtējās 
temperatūras, bet benzīna maisījumu tvaika 
spiediens ir jākontrolē, lai ierobežotu gaisa 
piesārņotāju emisijas.

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā tvaika spiediens ir mērīts 38ºC temperatūrā, kādā neliels etanola īpatsvars 
palielina tvaika spiedienu benzīnam, kas norādīts šajā direktīvā. Tomēr ir uzrādīts, ka neliels 
etanola īpatsvars benzīnā neietekmē tvaika spiedienu, ja temperatūra ir līdz 20ºC vai 
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augstāka. Lielāks etanola īpatsvars benzīnā samazina iegūstamās degvielas tvaika spiedienu.

Grozījumu iesniedza Claude Turmes un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 49
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

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments 2006. gada 26. septembra rezolūcijā attiecībā uz tematisko stratēģiju par 
gaisa piesārņojumu aicināja Komisiju samazināt gaistošos organiskos savienojumus (GOS) 
līdz 55 % no 2010. līdz 2020. gadam. GOS emisiju pieaugums, kas notiktu, ja piemērotu 
etanola atbrīvojumu, nav saskaņā ar Eiropas Parlamenta nostāju un nav pamatots. Ir citi 
paņēmieni biodegvielu pievienošanai fosilajām degvielām, kas neizraisa tvaika spiediena 
palielināšanos. Tāpēc etanola atbrīvojums nav pamatots un ir jāsvītro. 

Grozījumu iesniedza Claude Turmes un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 50
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 

(16) Lai veicinātu zema oglekļa degvielu 
izmantošanu, vienlaikus ievērojot gaisa 
piesārņojuma normas, benzīna 
pārstrādātājiem būtu jānodrošina zema 
tvaika spiediena benzīns vajadzīgajos 
daudzumos.
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maisījumiem, lai nodrošinātu biodegvielu 
tirgus attīstību.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments 2006. gada 26. septembra rezolūcijā attiecībā uz tematisko stratēģiju par 
gaisa piesārņojumu aicināja Komisiju samazināt gaistošos organiskos savienojumus (GOS) 
līdz 55 % no 2010. līdz 2020. gadam. GOS emisiju pieaugums, kas notiktu, ja piemērotu 
etanola atbrīvojumu, nav saskaņā ar Eiropas Parlamenta nostāju un nav pamatots. Ir citi 
paņēmieni biodegvielu pievienošanai fosilajām degvielām, kas neizraisa tvaika spiediena 
palielināšanos. Tāpēc etanola atbrīvojums nav pamatots un ir jāsvītro. 

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey + Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 51
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. Tā kā patlaban tas tā nav, ir 
palielināts tvaika spiediena limits etanola 
maisījumiem, lai nodrošinātu biodegvielu 
tirgus attīstību. Atbrīvojums no pieļaujamā 
tvaika spiediena līmeņa nedrīkst izraisīt 
GOS emisiju vispārēju pieaugumu. Tāpēc 
ir nepieciešams samazināt maksimālo 
tvaika spiediena līmeni.

Or. en

Pamatojums

(Pamatojums, ko iesniegusi Dorette Corbey)
Etanola pievienošana varētu izraisīt tvaika spiediena palielināšanos. Ir svarīgi nodrošināt, ka 
Komisijas ierosinātā atbrīvojuma rezultātā netiek palielināts pašreizējais maksimālais 
atļautais tvaika spiediens. 

(Pamatojums, ko iesniegusi Françoise Grossetê)
Samazinot maksimālo tvaika spiediena līmeni benzīnam, būtu iespējams samazināt GOS 
emisijas.
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Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 52
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. Tā kā patlaban tas tā nav, ir 
palielināts tvaika spiediena limits etanola 
maisījumiem, lai nodrošinātu ilgtspējīgu
biodegvielu tirgus attīstību.

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 53
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, 
balstoties uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes noteiktajām vadlīnijām, metodiku, 
kas izmantojama ziņojumos par to 
siltumnīcefekta gāzu emisiju aprites ciklu, 
kuras rodas no fosilās un citu veidu
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.

Or. en
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Pamatojums

No demokrātijas viedokļa ir svarīgi, ka Eiropas Parlaments un Padome noteiktu virzienu, 
kuru ņemtu vērā kontrolei izmantojamā metodikā, nevis to atstātu komitoloģijas procedūras 
ziņā. Pašreiz ražojot biodegvielu Eiropā, panāk siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu, 
ko būs nepieciešams norādīt nākamajā direktīvā par atjaunojamo enerģiju. 

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 54
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 fosilās un citu veidu
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.

Or. en

Pamatojums

Pašreiz ražojot biodegvielu Eiropā, panāk ievērojamu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu. Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprites cikla analīze uzrāda, ka ar importēto 
biodegvielu var panākt lielāku samazinājumu. Iekļaujot biodegvielas, Eiropas degvielas 
tirgus būtu spiests visu biodegvielu importēt. Tas izraisītu energoapgādes drošības un 
pārtikas nodrošinājuma, kā arī darbvietu un sociāli ekonomiskās attīstības nozīmīgu 
samazināšanos Eiropā. Tas arī varētu apturēt ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, kas ir 
nepieciešami, lai Eiropā ražotu otrās paaudzes biodegvielu, kas panāktu gan siltumnīcefekta 
gāzu emisiju, gan importētās biodegvielas ražošanas izmaksu samazināšanu.
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Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 55
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) Ilgtspējīgas 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 ilgtspējīgu biodegvielu 
izmantojumu. Minētās degvielas ietver 
metanolu, etanolu, augstākos spirtus, ēterus 
un citus oksidētos savienojumus. Ņemot 
vērā plašās diskusijas starp zinātniekiem 
un visā sabiedrībā attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu samazināšanas 
rādītāju un pirmās paaudzes biodegvielas 
ražošanas (metanola un dīzeļdegvielas 
ražošana no pārtikas kultūrām) 
negatīvajām blakus ietekmēm, tad vismaz 
50 % biodegvielu, kas atbilst 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķim šajā direktīvā un 
ikvienam (finanšu) stimulam, ir jābūt otrās 
paaudzes biodegvielām (degviela, kas 
iegūta no lignocelulozes materiāliem), lai 
līdz 2020. gadam pakāpeniski pārtrauktu 
pirmās paaudzes biodegvielu izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Salīdzinājumā ar fosilo degvielu vairums pirmās paaudzes biodegvielu panāk niecīgu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu. Turklāt tām ir negatīva blakus ietekme uz vidi un 
sociālā ietekme. Otrās paaudzes biodegviela uzrāda labākus rādītājus, ņemot vērā lielāku 
atdevi, jo tās ražošanā izmanto daudzgadīgus augus, neizmantojot zemes apstrādes 
paņēmienus, un ir nepieciešamas nelielas lauksaimniecībā izmantojamās platības. Lai 
nodrošinātu ilgtspējīgu biodegvielas ražošanu, ES ir jāveicina tikai otrās paaudzes 
biodegviela.
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Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 56
1. PANTA -1. PUNKTS (jauns)

2. panta 1. punkta 2. apakšpunkts (Direktīva 98/70/EK)

-1. Direktīvas 2. panta 1. punkta 
2. apakšpunktu groza šādi:
2. „Dīzeļdegvielas” ir gāzeļļas, kas atbilst 
KN kodiem 2710 00 66 un kuru izmanto 
mehāniskajos transportlīdzekļos kā 
norādīts Direktīvā 70/220/EK un Direktīvā 
88/77/EK. Saskaņā ar CEN komitejas 
standartu — Eiropas standarts 14214 tās 
var saturēt taukskābes metilesterus 
procentuāli līdz 10 % no 2010. gada un 
15 % no 2015. gada.

Or. en

Pamatojums

Biodīzeļdegvielas (FAME) iekļaušana parastajā dīzeļdegvielā (nav nekādu prasību par 
marķējumu) pašreiz ir ierobežota līdz 5 % no kopējā apjoma, un tas ir galvenais šķērslis 
biodīzeļdegvielas ražošanai Eiropā. Turklāt Direktīvā 2003/30 ir noteikts mērķis biodegvielas 
izmantošanai — 5,75 % no energoapjoma 2010. gadam. Nebūs iespējams sasniegt šo mērķi 
(6,5 % apjomā) un 10 % juridiski saistošo mērķi (12 % apjomā), ja nepaaugstinās 5 % 
robežu, — vispirms 10 % līdz 2010. gadam un pēc tam vismaz 15 % jau 2015. gadā. 

Grozījumu iesniedza Gintaras Didžiokas

Grozījums Nr. 57
1. PANTA 1. PUNKTS

2. panta 1. punkta 5. apakšpunkts (Direktīva 98/70/EK)

1. Direktīvas 2. panta pirmajā daļā pievieno 
šādu 5. punktu: „5.

svītrots

"5. Arktiski vai bargas ziemas apstākļi 
nozīmē ziemas vidējās temperatūras laikā 
no oktobra līdz aprīlim attiecīgajā reģionā 
vai dalībvalstī, kas ir zemākas par vidējo 
temperatūru Kopienā.”.

Or. en
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Pamatojums

Eiropas Komisija ierosinātais precizējums samazinātu minētās atkāpes pašreizējās 
piemērošanas nozīmi, un tas izraisītu gaisa piesārņojuma palielināšanās un gaisa kvalitātes 
pasliktināšanās risku. Komisijas ierosinātais precizējums nesniedz pamatojumu par šādu 
atvieglojumu atkāpes piemērošanā. Attiecībā uz atkāpi ierosinātais precizējums arī radītu 
nepamatotu šķērsli biodegvielas izmantošanai, jo degvielas piegādātājiem tas nodrošina 
ievērojamo ekonomisko stimulu piegādāt tikai fosilo benzīnu nevis benzīnu, kuram ir 
pievienota biodegviela.

Grozījumu iesniedza Martin Callanan

Grozījums Nr. 58
1. PANTA 1. PUNKTS

2. panta 1. punkta 5. apakšpunkts (Direktīva 98/70/EK)

„5. Arktiski vai bargas ziemas apstākļi 
nozīmē ziemas vidējās temperatūras laikā no 
oktobra līdz aprīlim attiecīgajā reģionā vai 
dalībvalstī, kas ir zemākas par vidējo 
temperatūru Kopienā.”.

„5. Zemas apkārtējā gaisa temperatūras 
vasaras apstākļi nozīmē vasaras vidējās 
temperatūras laikā no maija līdz septembrim
attiecīgajā reģionā vai dalībvalstī, kas ir 
zemākas par vidējo temperatūru Kopienā.”.

Or. en

Pamatojums

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe. 

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 59
1. PANTA 1. PUNKTS

2. panta 1. punkta 5. apakšpunkts (Direktīva 98/70/EK)

„5. Arktiski vai bargas ziemas apstākļi 
nozīmē ziemas vidējās temperatūras laikā no 
oktobra līdz aprīlim attiecīgajā reģionā vai 
dalībvalstī, kas ir zemākas par vidējo 
temperatūru Kopienā.”.

„5. Arktiski vai bargas ziemas apstākļi 
nozīmē ziemas vidējās temperatūras laikā no 
oktobra līdz aprīlim attiecīgajā reģionā vai 
dalībvalstī, kas ir 2,5 grādus pēc Celsija
zemāka par vidējo temperatūru Kopienā.”.
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Or. en

Pamatojums

Definīcija Komisijas priekšlikumā ir pārāk plaša. Ievērojot šo definīciju, būs liels skaits 
valstu un reģionu, uz kuriem attieksies šī definīcija. Piemēram, — ziemas vidējā temperatūra 
visās ES galvaspilsētās ir 4,9 grādi pēc Celsija. No 27 ES dalībvalstīm 17 dalībvalstīs vidējā 
temperatūra ir zemāka par 4,9 grādiem pēc Celsija. Pat Nīderlandē, kurā parasti nav bargu 
ziemu. Tāpēc šo definīciju ir nepieciešams precizēt. 

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 60
1. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

2. panta 1. punkta 5.a apakšpunkts (jauns) (Direktīva 98/70/EK)

„1.a. 2. panta pirmajam punktam pievieno 
šādu 5.a punktu:
5.a „Ilgtspējīga biodegviela
a) tikai tās biodegvielas, kuru 
siltumnīcefekta gāzu samazinājums ir 
>50% salīdzinājumā ar fosilo degvielu, un
b) tikai tās biodegvielas, kuru 
siltumnīcefekta gāzu ietaupījums no 
ieguves vietas līdz piegādes vietai 
salīdzinājumā ar fosilo degvielu ir augstāks 
nekā siltumnīcefekta gāzes uzglabāšanas 
rādītāja starpība starp attiecīgo biodegvielu 
un alternatīvām atsauces kultūrām (pļavas 
un meži) virszemes un augsnes 
organiskajos savienojumos.” 

Or. en

Pamatojums

For combating climate change society should choose the best and most efficient way of 
reducing greenhouse gas emissions. All options should be taken into consideration. Not only 
biofuels should be compared to each other and ranked on their reduction performance, but 
also against a reference scenario in which the area planned to use for biofuels is grown with 
other crops like grass and trees. In a recent article in “New Scientist” (C.Brahic, 16-8-2007) 
several agricultural sources perform worse than a reference situation. In case that growing 
biofuel crop directly or indirectly leads to deforestation, the original forest should be the 
reference. Comparing biofuels with a reference prevents an inefficient way of using land. (See 
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also AM on recital 6 (Blokland)

Grozījumu iesniedza Claude Turmes un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 61
1. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

2. panta 1. punkta 5.a apakšpunkts (jauns) (Direktīva 98/70/EK)

„1.a. Direktīvas 2. panta pirmajā daļā 
pievieno šādu 5. punktu: „5.
„5.a. „Siltumnīcefekta gāzes rādītājs”: 
siltumnīcefekta gāzu daudzums degvielā, 
ko mēra CO2 ekvivalentā, pieskaitot CO2
ekvivalentu, kas izdalījies ekstrakcijas un 
ražošanas procesā, transportēšanas, 
piegādes un zemes izmantošanas maiņas 
rezultātā.” 

Or. en

Pamatojums

Jebkāda turpmāk apstiprināta CCS izmantošana, ja tāda ir atļauta, var tikt norādīta 
tehniskajos noteikumos līdztekus ar nākamo koplēmuma regulu par šo jautājumu. Jebkāda 
iespējama oglekli absorbējošs ekosistēmas funkcija ražošanas posmā nebūtu jāpieļauj 
attiecībā uz biomasu, kas paredzēta degvielas iegūšanai. 

Grozījumu iesniedza Martin Callanan + Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 62
1. PANTA 2. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

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

(b) 2. punkta c) apakšpunktā pievieno 
vārdus „vai V pielikumā”;

svītrots

Or. en

Pamatojums

(Justification Callanan)
Maintaining the CEN standardised EN228 gasoline holds significant advantages, for EU 
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consumers, businesses, and the automotive industry, in terms of avoiding confusion at the 
pump, supply security, minimising costs, and ensuring that vehicles can be supplied with the 
same standard of fuel irrespective of where they are across the EU. The current limits should 
be increased commensurate with vehicle requirements/compatibility rather than allowing a 
proliferation of additional specifications. The proposed additional grade of petrol should be 
removed and the necessary changes made to the existing petrol specification. 

(Justification Florenz)
Article 3 (b) 14 relates to the creation of a new fuel grade defined in Annex V. It would be 
better both for the environment and the promotion of biofuels if a single petrol grade was 
defined. The replacement of Annex III by Annex V with suitable labelling is considered to be 
the best way to accomplish this.

Grozījumu iesniedza Martin Callanan

Grozījums Nr. 63
1. PANTA 2. PUNKTA BA) APAKŠPUNKTS (jauns)

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

(ba) 2. punktam pievieno (ca) apakšpunktu:
(ca) Dalībvalstis nodrošina, ka to teritorijā 
realizētais benzīns atbilst III pielikumā 
noteiktajām specifikācijām, sākot no 
Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) 
izstrādāto standartu publicēšanas dienas. 

Or. en

Pamatojums

Extending the maximum limit for ethanol content in petrol specifications from 5 to 10% v/v 
requires changing other parameters in the specifications and the standard EN 228, the most 
important is maximum oxygen content, which needs to be increased to 3,7% m/m. This could 
allow higher limits for ethanol and other oxygenates in petrol specifications. These changes 
could influence engine efficiency and emissions, and engines will need to be tested against 
new reference gasoline; therefore a complete revision of the standard EN 228 will be 
required, as a consequence new specifications should not be enforced before revising the EN 
228 standard.

Grozījumu iesniedza Martin Callanan

Grozījums Nr. 64
1. PANTA 2. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

3. panta 3. punkts (Direktīva 98/70/EK)
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"3. Degvielu, kas atbilst III pielikumā 
noteiktajām specifikācijām, valsts valodā 
vai valodās marķē „Benzīns ar zemu 
biodegvielas saturu”.

svītrots

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

Or. en

Pamatojums

Maintaining the CEN standardised EN228 gasoline holds significant advantages, for EU 
consumers and businesses, and the automotive industry, in terms of avoiding confusion at the 
pump, supply security, minimising costs, and ensuring that vehicles can be supplied with the 
same standard of fuel irrespective of where they are driven across the EU. The current limits 
should be increased commensurate with vehicle requirements/compatibility rather than 
allowing a proliferation of additional specifications. The proposed additional grade of petrol 
should be removed and the necessary changes made to the existing petrol specification. 

Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 65
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”.;

svītrots

Or. en

Pamatojums

3. panta 3. punkts attiecas uz jaunas degvielas markas izveidi, kas definēta V pielikumā. Gan 
attiecībā uz vidi, gan lai sekmētu biodegvielas izmantošanu, būtu labāk, ja definētu vienu 
degvielas marku. Nomainot III pielikumu ar V pielikumu, kurā ir attiecīgais marķējums, ir 
labākais paņēmiens, kā to izpildīt.
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Grozījumu iesniedza Claude Turmes un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 66
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 augstu oksidēto 
savienojumu saturu”.;

Or. en

Pamatojums

Termins „biodegviela” patērētājus maldinās, ka attiecīgās markas degviela ir videi 
draudzīga. Jebkurā gadījumā nosaukums „benzīns ar augstu biodegvielas saturu” ir 
jāattiecina uz degvielu, kurā ir augsts biodegvielas īpatsvars. Tāpēc benzīns, kurā etanols ir 
no 0 % līdz 5 %, ir jāsauc par „benzīnu” un benzīna marka, kurā ir atļauts augstāks skābekļa 
īpatsvars un līdz pat 10 % etanola, ir jāsauc par „benzīnu ar augstu oksidēto savienojumu 
saturu”.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 67
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 III pielikumā 
noteiktajām specifikācijām, valsts valodā vai 
valodās marķē „Benzīns ar biodegvielu”.

Or. en

Pamatojums

Lai šis jautājums būtu saprotams patērētājiem, termins “benzīns ar augstu biodegvielas 
saturu” ir jāattiecina tikai uz degvielu, kurā ir augsts biodegvielas procentuālais daudzums. 
Tāpēc benzīns, kurā biodegviela ir 0 % līdz 5 %, ir jāsauc — „benzīns ar zemu biodegvielas 
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saturu” un benzīns, kurā biodegviela ir vairāk nekā 5 % , ir jāsauc — „benzīns ar 
biodegvielu”.

Grozījumu iesniedza Claude Turmes un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 68
. PANTA 3. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

4. panta 5. punkts (Direktīva 98/70/EK)

5. Dalībvalstis nodrošina, ka visurgājējā 
tehnikā, lauksaimniecības un 
mežsaimniecības traktoros lietošanai 
paredzētajās gāzeļļās, ko valsts teritorijā 
realizē pēc 2008. gada 1. janvāra, ir mazāk 
nekā 1000mg/kg sēra. Ne vēlāk kā 
2009. gada 31. decembrī visurgājējai 
tehnikai, lauksaimniecības un 
mežsaimniecības traktoriem, izņemot 
iekšzemes ūdensceļu kuģus, paredzēto 
gāzeļļu maksimālais pieļaujamais sēra saturs 
ir 10 mg/kg.”.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka visurgājējā 
tehnikā, lauksaimniecības un 
mežsaimniecības traktoros lietošanai 
paredzētajās gāzeļļās, ko valsts teritorijā 
realizē pēc 2008. gada 1. janvāra, ir mazāk 
nekā 1000mg/kg sēra. Ne vēlāk kā 
2009. gada 31. decembrī visurgājējai 
tehnikai, lauksaimniecības un 
mežsaimniecības traktoriem, tostarp 
iekšzemes ūdensceļu kuģiem, paredzēto 
gāzeļļu maksimālais pieļaujamais sēra saturs 
ir 10 mg/kg.”.

Tas neizslēdz turpmākas prasības kuģu 
dzinēju radīto emisiju samazināšanai.
Dalībvalstis arī nodrošina, ka vēlākais līdz 
2009. gada 31. decembrim, gāzeļļas, kuras 
paredzētas izmantošanai visurgājējā 
tehnikā un iekšzemes ūdensceļu kuģos, 
atbilst sauszemes transportlīdzekļu 
dīzeļdegvielas kvalitātei, kā norādīts 
IV pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina samazināt sēra saturu degvielā, kuru izmanto visurgājējai tehnikai un 
lauksaimniecības traktoriem, kā arī mežsaimniecības mašīnu tehnikai. Šīm degvielām 
jāatbilst visām autotransportam piemērojamām specifikācijām, kā noteikts IV pielikumā. 
Degvielas, kas paredzētas izmantošanai iekšzemes ūdensceļu kuģos, ir jābūt atbilstošai 
kvalitātei, neizslēdzot iespēju turpināt emisiju samazināšanu saistībā ar kuģu dzinēju 
tehnoloģiju. 
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Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso + Martin Callanan

Grozījums Nr. 69
. PANTA 3. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

4. panta 5. punkts (Direktīva 98/70/EK)

„5. Dalībvalstis nodrošina, ka visurgājējā 
tehnikā, lauksaimniecības un 
mežsaimniecības traktoros lietošanai 
paredzētajās gāzeļļās, ko valsts teritorijā 
realizē pēc 2008. gada 1. janvāra, ir mazāk 
nekā 1000mg/kg sēra. Ne vēlāk kā 
2009. gada 31. decembrī visurgājējai 
tehnikai, lauksaimniecības un 
mežsaimniecības traktoriem, izņemot 
iekšzemes ūdensceļu kuģus, paredzēto 
gāzeļļu maksimālais pieļaujamais sēra saturs 
ir 10 mg/kg.”.

„5. Dalībvalstis nodrošina, ka visurgājējā 
tehnikā, lauksaimniecības un 
mežsaimniecības traktoros lietošanai 
paredzētajās gāzeļļās, ko valsts teritorijā 
realizē pēc 2008. gada 1. janvāra, ir mazāk 
nekā 1000mg/kg sēra. Ne vēlāk kā 
2009. gada 31. decembrī visurgājējai 
tehnikai, lauksaimniecības un 
mežsaimniecības traktoriem, izņemot 
iekšzemes ūdensceļu kuģus, paredzēto 
gāzeļļu maksimālais pieļaujamais sēra saturs 
ir 50 mg/kg.”.

Or. en

Pamatojums

Turpmāk visurgājējas tehnikas radīto emisiju standartos (IIIB posms stāsies spēkā 2009. gada 
31. decembrī) norādīs ieviest izplūdes gāzu apstrādes sistēmas dzinējiem. Izplūdes gāzu 
apstrādes sistēmas PM un NOx emisiju līmeņa samazināšanai ir pilnībā efektīvas, ja izmanto 
degvielu, kurā maksimālais sēra saturs ir 50 mg/kg nevis 10 mg/kg. 

Ja sēra saturs ir 50 mg/kg, drīkst pārvadāt visurgājējā tehnikā izmantojamo dīzeļdegvielu ar 
tādām pašām autocisternām kā kurināmo gāzeļļu. Pretējā gadījumā tas nebūtu tehniski un 
praktiski samērīgi visurgājējai tehnikai paredzētajai degvielai noteikt sēra saturu 10mg/kg.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij + Johannes Blokland

Grozījums Nr. 70
1. PANTA 3. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

4. panta 5. punkta 1.a daļa (jauna) (Direktīva 98/70/EK)

Dalībvalstis arī nodrošina, ka vēlākais līdz 
2009. gada 31. decembrim, gāzeļļas, kuras 
paredzētas izmantošanai visurgājējā 
tehnikā un iekšzemes ūdensceļu kuģos, 
atbilst sauszemes transportlīdzekļu 
dīzeļdegvielas kvalitātei, kā norādīts 
IV pielikumā un IV.a pielikumā (jauns).
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Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina samazināt sēra saturu degvielā, kuru izmanto visurgājējai tehnikai un 
lauksaimniecības traktoriem, kā arī mežsaimniecības mašīnu tehnikai. Tomēr tā neierosina 
nekādus priekšlikumus attiecībā uz tādiem piesārņotājiem kā PAC. Ir svarīgi, ka šiem 
transportlīdzekļiem paredzētā degviela atbilst visām sauszemes transportlīdzekļiem 
piemērotajām prasībām, kā norādīts IV pantā.

Grozījumu iesniedza Claude Turmes un Umberto Guidoni + Martin Callanan

Grozījums Nr. 71
1. PANTA 3. PUNKTA D) APAKŠPUNKTS

4. panta 6. punkts (Direktīva 98/70/EK)

(d) Pievieno šādu 6. punktu: svītrots
„6. Dalībvalstis nodrošina arī to, ka 
vēlākais 2009. gada 31. decembrī 
maksimālais pieļaujamais sēra saturs 
gāzeļļās, ko lieto iekšzemes ūdensceļu kuģi, 
ir 300 mg/kg. Turklāt dalībvalstis 
nodrošina to, ka vēlākais 2011. gada 31. 
decembrī šo daudzumu samazina līdz 10 
mg/kg.”.

Or. en

Pamatojums

(Justification Claude Turmes and Umberto Guidoni)
Consistent with amendment by same authors to previous paragraph aligning fuels intended 
for inland waterway vessels to the specifications for fuels for non-road machinery and road 
vehicles, therefore introducing the 10 mg/kg requirement earlier.

(Justification Martin Callanan)
It is premature and unjustified to lower sulphur content of fuels used by inland waterway 
vessels. To fully benefit, it is necessary to have vessels equipped with Exhaust Gas Treatment 
(EGT) technologies. In the absence of such a requirement, a lowering of sulphur content will 
lead to a net increase of CO2 emissions at refinery level in comparison to the relative 
insignificant contribution of SO2 emissions from inland shipping. 
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 72
1. PANTA 3. PUNKTA D) APAKŠPUNKTS

4. panta 6. punkts (Direktīva 98/70/EK)

„6. Dalībvalstis nodrošina arī to, ka vēlākais 
2009. gada 31. decembrī maksimālais 
pieļaujamais sēra saturs gāzeļļās, ko lieto 
iekšzemes ūdensceļu kuģi, ir 300 mg/kg. 
Turklāt dalībvalstis nodrošina to, ka 
vēlākais 2011. gada 31. decembrī šo 
daudzumu samazina līdz 10 mg/kg.”.

„6. Dalībvalstis nodrošina arī to, ka vēlākais 
2009. gada 31. decembrī gāzeļļas, kuras 
izmanto iekšzemes ūdensceļu kuģos, atbilst 
VI pielikumā noteiktajām standarta 
specifikācijām un maksimālais 
pieļaujamais sēra saturs ir 10 mg/kg.”

Or. en

Pamatojums

Vairāku tehnisku, ekonomisku un vides apsvērumu dēļ nav nozīmes Komisijas priekšlikumam 
divos posmos panākt, ka iekšzemes ūdensceļu kuģu tirgū būtu pieejama degviela ar zemu sēra 
saturu, proti, no 100ppm līdz 300ppm, sākot no 2009. gada beigām, un pēc tam 10ppm.
Gāzelļām ar sēra saturu 300ppm pārejas periods nav tehniski nepieciešams, jo 98 % 
pašreizējo dzinēju var darboties bez sarežģījumiem, izmantojot degvielu ar sēra saturu 10ppm 
(Eiropas standarts 590). Tāpēc ES uzreiz ir jānosaka, ka sēra saturs gāzeļļās ir 10ppm 
(Eiropas kvalitātes standarts 590).

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland + Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 73
1. PANTA 3. PUNKTA D) APAKŠPUNKTS

4. panta 6. punkts (Direktīva 98/70/EK)

„6. Dalībvalstis nodrošina arī to, ka vēlākais 
2009. gada 31. decembrī maksimālais 
pieļaujamais sēra saturs gāzeļļās, ko lieto 
iekšzemes ūdensceļu kuģi, ir 300 mg/kg. 
Turklāt dalībvalstis nodrošina to, ka 
vēlākais 2011. gada 31. decembrī šo 
daudzumu samazina līdz 10 mg/kg.”.

6. Dalībvalstis nodrošina arī to, ka vēlākais 
2009. gada 31. decembrī maksimālais 
pieļaujamais sēra saturs gāzeļļās, ko lieto 
iekšzemes ūdensceļu kuģi, ir 10 mg/kg. 

Dalībvalstis arī nodrošina, ka vēlākais līdz 
2009. gada 31. decembrim, gāzeļļas, kuras 
paredzētas izmantošanai visurgājējā 
tehnikā un iekšzemes ūdensceļu kuģos, 
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atbilst sauszemes transportlīdzekļu 
dīzeļdegvielas kvalitātei, kā norādīts 
IV pielikumā un IV.a pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Modern, clean ships' engines with advanced filtering techniques to combat air pollution are 
only compatible with fuels with a very low sulphur content. The Commission proposes 
reducing the sulphur content of fuels used in inland shipping in two stages. However, it would 
be better to accelerate the introduction of low-sulphur fuel and combine the two stages. The 
extra CO2 emissions which would result from this at the refinery would be amply 
compensated by the more efficient engines, which emit less CO2. In addition, it is important 
that the fuels used in inland shipping should meet all the requirements which apply to road 
vehicles, as laid down in Annex IV and Annex IV bis.

Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 74
1. PANTA 4. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

6. panta 1.a punkts (Direktīva 98/70/EK)

„la. Atkāpjoties no III pielikuma, dalībvalsts 
var pieņemt pasākumus, lai nodrošinātu to, 
ka visā valsts teritorijā vai noteiktos tās 
apgabalos laikā, kad tajos valda ļoti zemas 
temperatūras ziemā, tiek atļauts augstāks 
tvaika spiediens nekā maksimālais spiediens 
vasarā, kurš noteikts III pielikuma 
5. zemsvītras piezīmē un V pielikuma 
4. zemsvītras piezīmē.”

„la. Atkāpjoties no III pielikuma, dalībvalsts 
var pieņemt pasākumus, lai nodrošinātu to, 
ka visā valsts teritorijā vai noteiktos tās 
apgabalos laikā, kad tajos valda ļoti zemas 
temperatūras ziemā, tiek atļauts augstāks 
tvaika spiediens nekā maksimālais spiediens 
vasarā, kurš noteikts III pielikuma 
5. zemsvītras piezīmē.”

Or. en

Pamatojums

6. panta 3. punkts attiecas uz jaunas degvielas markas izveidi, kas definēta V pielikumā. Gan 
attiecībā uz vidi, gan lai sekmētu biodegvielas izmantošanu būtu labāk, ja definētu vienu 
degvielas marku. labākais paņēmiens kā to izpildīt ir nomainīt III pielikumu ar V pielikumu, 
kurā ir attiecīgais marķējums.
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Grozījumu iesniedza Martin Callanan

Grozījums Nr. 75
1. PANTA 4. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

6. panta 1.a punkts (Direktīva 98/70/EK)

„1.a. Atkāpjoties no III pielikuma, 
dalībvalsts var pieņemt pasākumus, lai 
nodrošinātu to, ka visā valsts teritorijā vai 
noteiktos tās apgabalos laikā, kad tajos valda 
ļoti zemas temperatūras ziemā, tiek atļauts 
augstāks tvaika spiediens nekā maksimālais 
spiediens vasarā, kurš noteikts III pielikuma 
5. zemsvītras piezīmē un V pielikuma 
4. zemsvītras piezīmē.”. 

„1.a. Atkāpjoties no III pielikuma, 
dalībvalsts var pieņemt pasākumus, lai 
nodrošinātu to, ka visā valsts teritorijā vai 
noteiktos tās apgabalos laikā, kad tajos valda 
zemas apkārtējā gaisa temperatūras vasarā, 
tiek atļauts augstāks tvaika spiediens nekā 
maksimālais spiediens vasarā, kurš noteikts 
III pielikuma 5. zemsvītras piezīmē un 
V pielikuma 4. zemsvītras piezīmē.”.

Or. en

Pamatojums

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze + Martin Callanan + Johannes Blokland

Grozījums Nr. 76
1. PANTA 5. PUNKTS

7.a pants (Direktīva 98/70/EK)

„7.a pants svītrots
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
1. No 2009. gada 1. janvāra dalībvalstis 
prasa, lai piegādātāji, kas laiž tirgū 
degvielas autotransporta līdzekļiem un 
visurgājējai tehnikai, kontrolētu šo 
degvielu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aprites ciklu un ziņotu par to. 
2. No 2011. gada 1. janvāra dalībvalstis 
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prasa, lai piegādātāji, kas laiž tirgū 
degvielas autotransporta līdzekļiem un 
visurgājējai tehnikai, samazinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas no minētajām 
degvielām. Šis ikgadējais samazinājums 
būs vienāds ar papildu 1 % no 2010. gada 
emisijām par katru kalendāro gadu līdz 
2020. gadam (ieskaitot). Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprites cikla ilgums 
2020. gadā, rēķinot uz enerģijas vienību, 
nedrīkst pārsniegt 90 % no 2010. gada 
rādītāja. 
3. Pasākumus, kas nepieciešami kontroles, 
ziņošanas un pārbaudes īstenošanai 
attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aprites ciklu, pamatojoties uz precīzu to 
elementu definīciju, kuri jāņem vērā šo 
emisiju aprēķināšanai, lai izpildītu šā panta 
1. un 2. punktā noteiktos pienākumus, un 
kas paredzēti, lai grozītu šīs direktīvas 
nebūtiskus elementus, direktīvu papildinot, 
pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā 
paredzēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Lai gan ir vēlams izveidot mehānismu, lai ziņotu par autotransporta degvielu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprites ciklu un to uzraudzītu, pirmām kārtām ir nepieciešams izstrādāt 
saskaņotu un konkrētu metodiku šo emisiju efektīvai aprēķināšanai. 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, un tie ir jautājumi, kas vēl risināmi likumdošanas procesā.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 77
1. PANTA 5. PUNKTS

7.a panta 1. punkts (Direktīva 98/70/EK)

1. No 2009. gada 1. janvāra dalībvalstis 
prasa, lai piegādātāji, kas laiž tirgū degvielas 
autotransporta līdzekļiem un visurgājējai 
tehnikai, kontrolētu šo degvielu 

1. No 2015. gada 1. janvāra dalībvalstis 
prasa, lai piegādātāji, kas laiž tirgū degvielas 
autotransporta līdzekļiem un visurgājējai 
tehnikai, kontrolētu šo degvielu 
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siltumnīcefekta gāzu emisiju aprites ciklu un 
ziņotu par to.

siltumnīcefekta gāzu emisiju aprites ciklu un 
ziņotu par to.

Or. pl

Pamatojums

Degvielas tirgus joprojām pieaug, un tas nozīmē, ka Viduseiropā un Austrumeiropā prioritāte 
ir nodrošināt degvielas krājumu drošumu. Tāpēc ir būtiski svarīga direktīva, kas ne vien 
sniegs ieguldījumu vides aizsardzībā, bet arī sekmēs neatkarību no degvielas piegādātājiem 
austrumos. 

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 78
1. PANTA 5. PUNKTS

7.a panta 1. punkts (Direktīva 98/70/EK)

1. No 2009. gada 1. janvāra dalībvalstis 
prasa, lai piegādātāji, kas laiž tirgū degvielas 
autotransporta līdzekļiem un visurgājējai 
tehnikai, kontrolētu šo degvielu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju aprites ciklu un 
ziņotu par to. 

1. No 2009. gada 1. janvāra dalībvalstis 
prasa, lai piegādātāji, kas laiž tirgū degvielas 
autotransporta līdzekļiem un visurgājējai 
tehnikai, kontrolētu šo degvielu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju aprites ciklu un 
ziņotu par to. Kā arī nodrošina 
apliecinājumu visām ražošanas ķēdē 
iesaistītajām pusēm, ka ir ievēroti 
ilgtspējības kritēriji. Komisija publicēs visu 
informāciju, kuru snieguši degvielas 
piegādātāji. 

Or. en

Pamatojums

Neatkarīgi no ziņojumu sniegšanas par siltumnīcefekta gāzu aprites ciklu, degvielas 
piegādātājiem arī ir jāziņo un jāsniedz apliecinājums par atbilstību VIB pielikumā 
norādītajiem Eiropas ilgtspējības kritērijiem. Ilgtspējības kritēriju ievērošana ir ļoti svarīga, 
ņemot vērā biodegvielas ražošanas iespējamās negatīvās blakus ietekmes (mežu izciršana, 
sociālās problēmas un citas problēmas). Publicējot informāciju, tiks sekmēta šo kritēriju 
ievērošana un uzņēmēju iesaistīšanās kritēriju izpildē.
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Grozījumu iesniedza Adriana Poli Bortone un Alessandro Foglietta

Grozījums Nr. 79
1. PANTA 5. PUNKTS

7.a panta 1. punkts (Direktīva 98/70/EK)

1. No 2009. gada 1. janvāra dalībvalstis 
prasa, lai piegādātāji, kas laiž tirgū degvielas 
autotransporta līdzekļiem un visurgājējai 
tehnikai, kontrolētu šo degvielu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju aprites ciklu un 
ziņotu par to.

1. Vienu gadu pēc 9. a pantā norādītā 
Komisijas ziņojuma publicēšanas
dalībvalstis prasa, lai piegādātāji, kas laiž 
tirgū degvielas autotransporta līdzekļiem un 
visurgājējai tehnikai, kontrolētu šo degvielu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju aprites ciklu un 
ziņotu par to.

Or. en

Pamatojums

Lai noteiktu termiņu ziņošanas un uzraudzīšanas mehānisma izveidei attiecībā uz 
autotransporta degvielu siltumnīcefekta gāzu emisiju aprites ciklu, pirmām kārtām ir 
nepieciešams izstrādāt saskaņotu un konkrētu metodiku, lai šīs emisijas efektīvi aprēķinātu.  

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij + Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 80
1. PANTA 5. PUNKTS

7.a panta 1. punkts (Direktīva 98/70/EK)

1. No 2009. gada 1. janvāra dalībvalstis 
prasa, lai piegādātāji, kas laiž tirgū degvielas 
autotransporta līdzekļiem un visurgājējai
tehnikai, kontrolētu šo degvielu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju aprites ciklu un 
ziņotu par to. 

1. No 2009. gada 1. janvāra dalībvalstis 
prasa, lai piegādātāji, kas laiž tirgū fosilās
degvielas autotransporta līdzekļiem un 
visurgājējai tehnikai, kontrolētu šo degvielu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju aprites ciklu 
katrai enerģijas vienībai un ziņotu par to. 

Or. en

Pamatojums

(Justification Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions which 
it will be obliged to demonstrate in the forthcoming renewable energies Directive. Therefore I 
propose to limit this directive solely to fossil derived fuels.

(Justification Pilar Ayuso)
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Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 81
1. PANTA 5. PUNKTS

7.a panta 2. punkts (Direktīva 98/70/EK)

2. No 2011. gada 1. janvāra dalībvalstis 
prasa, lai piegādātāji, kas laiž tirgū degvielas 
autotransporta līdzekļiem un visurgājējai 
tehnikai, samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas no minētajām degvielām. Šis 
ikgadējais samazinājums būs vienāds ar 
papildu 1 % no 2010. gada emisijām par 
katru kalendāro gadu līdz 2020. gadam 
(ieskaitot). Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aprites cikla ilgums 2020. gadā, rēķinot uz 
enerģijas vienību, nedrīkst pārsniegt 90 % 
no 2010. gada rādītāja.

2. No 2018. gada 1. janvāra dalībvalstis 
prasa, lai piegādātāji, kas laiž tirgū degvielas 
autotransporta līdzekļiem un visurgājējai 
tehnikai, samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas no minētajām degvielām. Šis 
ikgadējais samazinājums būs vienāds ar 
papildu 0,5% no 2018. gada emisijām par 
katru kalendāro gadu līdz 2020. gadam 
(ieskaitot). Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aprites cikla ilgums 2025. gadā, rēķinot uz 
enerģijas vienību, nedrīkst pārsniegt 90 % 
no 2015. gada rādītāja.

Or. pl

Pamatojums

Degvielas tirgus joprojām pieaug, un tas nozīmē, ka Viduseiropā un Austrumeiropā prioritāte 
ir nodrošināt degvielas krājumu drošumu. Tāpēc ir būtiski svarīga direktīva, kas ne vien 
sniegs ieguldījumu vides aizsardzībā, bet arī sekmēs neatkarību no degvielas piegādātājiem 
austrumos. 

Grozījumu iesniedza Adriana Poli Bortone un Alessandro Foglietta

Grozījums Nr. 82
1. PANTA 5. PUNKTS

7.a panta 2. punkts (Direktīva 98/70/EK)

2. No 2011. gada 1. janvāra dalībvalstis 
prasa, lai piegādātāji, kas laiž tirgū degvielas 
autotransporta līdzekļiem un visurgājējai 
tehnikai, samazinātu siltumnīcefekta gāzu 

2. No 2014. gada 1. janvāra dalībvalstis 
prasa, lai piegādātāji, kas laiž tirgū degvielas 
autotransporta līdzekļiem un visurgājējai 
tehnikai, samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
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emisijas no minētajām degvielām. Šis 
ikgadējais samazinājums būs vienāds ar 
papildu 1 % no 2010. gada emisijām par 
katru kalendāro gadu līdz 2020. gadam 
(ieskaitot). Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aprites cikla ilgums 2020. gadā, rēķinot uz 
enerģijas vienību, nedrīkst pārsniegt 90 % 
no 2010. gada rādītāja.

emisijas no minētajām degvielām. Šis 
ikgadējais samazinājums būs vienāds ar 
papildu 1 % no 2013. gada emisijām par 
katru kalendāro gadu līdz 2023. gadam 
(ieskaitot). Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aprites cikla ilgums 2023. gadā, rēķinot uz 
enerģijas vienību, nedrīkst pārsniegt 90 % 
no 2013. gada rādītāja.

Or. en

Pamatojums

Lai noteiktu termiņu ziņošanas un uzraudzīšanas mehānisma izveidei attiecībā uz 
autotransporta degvielu siltumnīcefekta gāzu emisiju aprites ciklu, pirmām kārtām ir 
nepieciešams izstrādāt saskaņotu un konkrētu metodiku, lai šīs emisijas efektīvi aprēķinātu.  

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij + Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 83
1. PANTA 5. PUNKTS

7.a panta 2. punkts (Direktīva 98/70/EK)

2. No 2011. gada 1. janvāra dalībvalstis 
prasa, lai piegādātāji, kas laiž tirgū degvielas 
autotransporta līdzekļiem un visurgājējai 
tehnikai, samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas no minētajām degvielām. Šis 
ikgadējais samazinājums būs vienāds ar 
papildu 1 % no 2010. gada emisijām par 
katru kalendāro gadu līdz 2020. gadam 
(ieskaitot). Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aprites cikla ilgums 2020. gadā, rēķinot uz 
enerģijas vienību, nedrīkst pārsniegt 90 % 
no 2010. gada rādītāja. 

2. No 2011. gada 1. janvāra dalībvalstis 
prasa, lai piegādātāji, kas laiž tirgū fosilās 
degvielas autotransporta līdzekļiem un 
visurgājējai tehnikai, samazinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas no minētajām 
degvielām. Šis ikgadējais samazinājums būs 
vienāds ar papildu 2 % no 2010. gada 
emisijām par katriem diviem kalendāriem 
gadiem līdz 2020. gadam (ieskaitot). 
Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprites cikla 
ilgums 2020. gadā, rēķinot uz enerģijas 
vienību, nedrīkst pārsniegt 90 % no 
2010. gada rādītāja.

Or. en

Pamatojums

(Justification Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions, 
which it will be obliged to demonstrate in the forthcoming Renewable Energy Directive. 
However, life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve even higher 
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reductions. Consequently, the inclusion of biofuels in this measure would drive the European 
fuel market to import all biofuels. This would result in a significant loss of energy security, 
food security, jobs and socio-economic development in Europe, as well as raising major 
concerns over the environmental and social sustainability of the imported produce.

(Justification Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Grozījumu iesniedza Claude Turmes un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 84
1. PANTA 5. PUNKTS

7.a panta 2.a punkts (jauns) (Direktīva 98/70/EK)

2.a Degvielas piegādātājiem tiek pieprasīts 
panākt nerafinēšanas/ekstrakcijas 
samazinājumu vismaz uz pusi, izmantojot 
citu veidu sastāvdaļas dīzeļdegvielā.

Or. en

Pamatojums

ES degvielas tirgū trūkst dīzeļdegvielas. Pārlieka prasības ievērošana izmantot citu veidu 
benzīna maisījumus izraisīs to, ka degvielas būs jāieved vairāk. Nevajadzētu sekmēt etanola 
importa pieaugumu no Dienvidamerikas, kas var izraisīt turpmāku eksporta pieaugumu no ES 
uz Ziemeļameriku vai uz Dienvidāziju. Tiesību akta mērķim jābūt ieguldījumu sekmēšanai 
dīzeļdegvielas aizvietotājos, kuriem ir visaugstākais SEG samazināšanas potenciāls.

Grozījumu iesniedza Claude Turmes un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 85
1. PANTA 5. PUNKTS

7.b pants (Direktīva 98/70/EK)

7.b pants svītrots
Etanola pievienošana benzīnam
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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.”.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar tā paša autora ierosināto 15. un 16. apsvērumu. 

Eiropas Parlaments 2006. gada 26. septembra rezolūcijā attiecībā uz tematisko stratēģiju par 
gaisa piesārņojumu aicināja Komisiju samazināt gaistošos organiskos savienojumus (GOS) 
līdz 55 % no 2010. līdz 2020. gadam. GOS emisiju pieaugums, kas notiktu, ja piemērotu 
etanola atbrīvojumu, nav saskaņā ar Eiropas Parlamenta nostāju un nav pamatots. Ir citi 
paņēmieni biodegvielu pievienošanai fosilajām degvielām, kas neizraisa tvaika spiediena 
palielināšanos. Tāpēc etanola atbrīvojums nav pamatots un ir jāsvītro.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 86
1. PANTA 5. PUNKTS

7.b pants (Direktīva 98/70/EK)

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.”.

Pasākumus saistībā ar sīkākiem 
noteikumiem par etanola pievienošanu 
benzīnam un jo īpaši par tvaika spiedienu, kā 
noteikts VI pielikumā, un iespējamām 
alternatīvām, kā arī Eiropas standartā 228 
noteikto citu gaistamības kritēriju 
nepieciešamos grozījumus, kuri paredzēti, 
lai grozītu šīs direktīvas nebūtiskus 
elementus, direktīvu papildinot, pieņem 
saskaņā ar 11. panta 2. punktā paredzēto 
procedūru.”.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā 2003/30/EK ir atzīts, ka pašreizējās degvielas specifikācijas rada šķēršļus 
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biodegvielas izmantošanai. 

Tā pati problēma ir norādīta Direktīvā 2003/17/EK, un Eiropas Komisijai ir  jāizskata 
nepieciešamība veicināt alternatīvu degvielu ieviešanu, tostarp biodegvielu, kā arī 
nepieciešamība veikt citu degvielas specifikāciju kritēriju grozījumus gan attiecībā uz 
fosilajām, gan alternatīvajām degvielām, piemēram, maksimālo gaistamības ierobežojumu 
grozījumus šajā direktīvā norādītajam benzīnam, kas vajadzīgs, lai alternatīvās degvielas 
izmantotu bioetanola maisījumos. 

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 87
1. PANTA 5. PUNKTS

7.ba pants (jauns) (Direktīva 98/70/EK)

7.ba pants
Biodegvielu ilgtspējības kritēriji 

1. Tikai tās biodegvielas, kas atbilst 
ilgtspējīgas ražošanas kritērijiem, balstoties 
uz VI.b pielikumā norādīto aprites ciklu, 
var uzskatīt par tādām, kuras sniedz 
ieguldījumu 7.a pantā norādītā mērķa 
īstenošanā.
2. Dalībvalstīm jāatzīst divpusējie un 
daudzpusējie nolīgumi starp Kopienu un 
trešām valstīm, kā pierādījums tam, ka ir 
izpildīti VI.b pielikumā norādītie 
nosacījumi.
3. Dalībvalstīm jāatzīst apliecinājums par 
atbilstību brīvprātīgām starptautiskām 
shēmām, ar kurām nosaka standartus 
lauksaimniecības vai mežsaimniecības 
produktu ilgtspējīgai ražošanai, kā 
pierādījumu, ka ir izpildīti VI.b pielikumā 
norādītie nosacījumi, nodrošinot, ka šīs 
shēmas ir atzītas par tādām, kas atbilst 
atbilstošiem drošuma un pārredzamības 
standartiem un neatkarīgai trešās puses 
revīzijai. Saraksti ar shēmām, kas atbilst 
šādiem kritērijiem, tiks publicēti un 
regulāri atjaunoti. 
Ilgtspējības kritēriju kā norādīts 
VI .b pielikumā pieņem saskaņā ar 
11. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
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kontroles procedūru. Šie kritēriji ir 
obligātais kritēriju kopums, kurus var 
turpmāk papildināt, ņemot vērā Direktīvas 
2003/30/EK pārskatīšanu.

Or. en

Pamatojums

Biomass production can lead to serious biodiversity and social issues. The revised fuel quality 
directive stimulates the production of biomass with a relatively low greenhouse gas content, 
but in addition to this, biodiversity and social criteria are necessary. It is important that the 
Parliament formulates guidelines for these criteria instead of leaving it for comitology to 
decide. These criteria will form a basis that can be expanded in the context of the revision of 
the biofuels directive which will take place in 2008. It is important to have one single set of 
sustainability criteria for all relevant EU legislation.

Grozījumu iesniedza Claude Turmes un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 88
1. PANTA 5. PUNKTS

7.ba pants (jauns) (Direktīva 98/70/EK)

7.ba pants
Biodegvielas ilgtspējības kritēriji 

1. Tikai tās degvielas un nefosilās 
izejvielas, kas atbilst ilgtspējīgas ražošanas 
kritērijiem un siltumnīcefekta gāzu 
rādītājiem, balstoties uz VI.b pielikumā 
norādīto aprites ciklu, var uzskatīt par 
tādām, kas atbilst 7.a pantā norādītajiem 
mērķiem.
2. Dalībvalstīm jāatzīst divpusējie un 
daudzpusējie nolīgumi starp Kopienu un 
trešām valstīm, kā pierādījums tam, ka ir 
izpildīti VI.b pielikumā norādītie 
nosacījumi. 
3. Dalībvalstīm jāatzīst apliecinājums par 
atbilstību brīvprātīgām starptautiskām 
shēmām, ar kurām nosaka standartus 
lauksaimniecības vai mežsaimniecības 
produktu ilgtspējīgai ražošanai, kā 
pierādījumu, ka ir izpildīti VI.b pielikumā 
norādītie nosacījumi, nodrošinot, ka šīs 
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shēmas ir atzītas par tādām, kas atbilst 
atbilstošiem drošuma un pārredzamības 
standartiem un neatkarīgai trešās puses
revīzijai. Saraksti ar shēmām, kas atbilst 
šādiem kritērijiem, tiks publicēti un 
regulāri atjaunoti.
Ilgtspējības kritērijus kā norādīts 
VI.b pielikumā pieņem saskaņā ar 
11. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

The Environment Directorate of the Commission must be mandated to make a proposal on 
mandatory sustainability criteria for fuels. Transport fuel / feedstock production can lead to 
serious negative effects on biodiversity and social concerns. This proposal stimulates 
efficiency in greenhouse gas content, but in addition other environmental and social criteria 
are necessary. Sustainability criteria can not be left to future legislation, rather this Directive 
should provide the framework for detailed criteria to be set under the regulatory committee 
foreseen in art 11 (2) with EP scrutiny.

Grozījumu iesniedza Andres Tarand un Anders Wijkman

Grozījums Nr. 89
1. PANTA 5. PUNKTS

7.ba pants (jauns) (Direktīva 98/70/EK)

7.ba pants
Biodegvielas, kas atbilst vai pārsniedz 
slieksni, kas noteikts saskaņā ar VI.c 
pielikumā norādīto ilgtspējības indeksu, ir 
jālaiž brīvā apgrozībā vienotā tirgū, sākot 
no šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
Sākot no 2020. gada 1. janvāra jebkādu 
biodegvielu, kas neatbilst vai pārsniedz šo 
slieksni, tirdzniecība vienotā tirgū ir 
jāaizliedz. 

Or. en
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Pamatojums

Degvielas ražotājiem un importētājiem jābūt skaidrībai attiecībā uz ierosināto ilgtspējības 
indeksu un izpildes termiņiem. 

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso, John Bowis, Vittorio Prodi un Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 90
1. PANTA 6. PUNKTS

8.a pants (jauns) (Direktīva 98/70/EK)

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

Ņemot vērā Kopīgā pētniecības centra 
(KPC) 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 ietekmē piesārņojuma 
mazināšanas tehnoloģiju efektīvu darbību. 

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisija ir pieprasījusi KPC novērtēt metāla piedevu ietekmi uz katalizatoriem un 
emisijām, un šis darbs turpinās. Komisijai un KPC ir jāturpina testa metodikas izstrāde un 
jāņem vērā pašreizējie dati par metāla piedevām. Ja metāla piedevas tiktu novērtētas, tad 
Komisijai būtu zinātnisks pamatojums, lai noteiktu, kuras metāla piedevas, ja tādas ir, 
ietekmē piesārņojuma mazināšanas tehnoloģiju efektīvu darbību, pilnībā konsultējoties ar 
Eiropas Parlamentu koplēmuma procedūrā.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 91
1. PANTA 7. PUNKTS

9. panta 2. daļas a) apakšpunkts (Direktīva 98/70/EK)

(a) biodegvielu izmantojumu saskaņā ar šo 
direktīvu un autorūpniecības tehnoloģijas 
izmantošanu un attīstību, ņemot vērā 
Komisijas stratēģiskajā enerģētikas 
pārskatā* noteikto mērķi līdz 2020. gadam 

(a) transportlīdzekļu degvielas 
dekarbonizācijas mērķi un biodegvielu 
izmantojumu šī mērķa sasniegšanai. 
Komisija visās ražotājās valstīs uzraudzīs 
biodegvielas ražošanas negatīvo ietekmi uz 
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panākt, lai vismaz 10 % no autodegvielas 
kopējā apjoma būtu biodegviela, un mērķi 
pazemināt oglekļa saturu autodegvielā;

vidi, uz rezervātiem un tieši vai netieši uz 
sociālajiem apstākļiem, kā arī uz pārtikas 
cenām, un negatīvas ietekmes gadījumā 
Komisija veiks darbību, lai šo negatīvo 
ietekmi novērstu.

Or. en

Pamatojums

Monitoring progress of decarbonising transport fuel is important to be able to interfere if 
necessary. For biofuels a ‘Health Check’ is necessary given the many uncertainties around 
this product. Given the many potential negative effects the outcome of the Health Check 
should be used to revise the policy of biofuels fully if necessary. The recent OECD-report also 
raises serious questions on the policy of stimulating biofuels.
One of the most important check points is to assess if purchasing power of fuel buyers will 
push food buyers from the market in developing countries, and to assess if deforestation due 
to biofuels, whether directly or indirectly, has come to a halt after this Directive came into 
force. This assessment should be done in cooperation with FAO/UNEP.

Grozījumu iesniedza Adriana Poli Bortone un Alessandro Foglietta + Anne Laperrouze + 
Martin Callanan

Grozījums Nr. 92
1. PANTA 7.A PUNKTS (jauns)

9.a pants (jauns) (Direktīva 98/70/EK)

7.a Pievieno šādu 9.a pantu:
9.a pants

Pārskatīšana
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 līdz 2010. gada 
31. decembrim:
1. Sagatavo ziņojumu Parlamentam un 
Padomei par iespējamiem samazināšanas 
mehānismiem. Ziņojumā Komisija jo īpaši 
iekļauj šādus jautājumus: 
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a) atbilstošas metodikas izveide, lai 
aprēķinātu autotransporta līdzekļu 
degvielas siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aprites ciklu;
b) jebkāda emisiju samazināšanas 
mehānisma saiknes precizēšana 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 novērtēšana attiecībā 
uz uzņēmējdarbību, ekonomiku un sociālo 
jomu. 
2. Ņemot vērā šo ziņojumu, Komisija var 
iesniegt Parlamentam un Padomei 
priekšlikumus minētās direktīvas 
grozīšanai saskaņā ar 
Direktīvas 2003/30/EK un vēlāk pieņemto 
attiecīgo tiesību aktu noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

(Justification Adriana Poli Bortone and Alessandro Foglietta)
To ensure coherence, consistency and feasibility of EU climate and energy policies.

(Justification Anne Laperrouze+ Martin Callanan (identical))
Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above. 

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 93
1. PANTA 7.A PUNKTS (jauns)

9.a pants (jauns) (Direktīva 98/70/EK)
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7.a Pievieno šādu 9.a pantu:
„9.a pants

Pārskatīšana
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 līdz 2010. gada 
31. decembrim:
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 emisiju samazināšanas 
mehānisma saiknes precizēšana 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 novērtēšana attiecībā 
uz uzņēmējdarbību, ekonomiku un sociālo 
jomu. 
2. Ņemot vērā šo ziņojumu, Komisija var 
iesniegt Parlamentam un Padomei 
priekšlikumus minētās direktīvas 
grozīšanai saskaņā ar 
Direktīvas 2003/30/EK un vēlāk pieņemto 
attiecīgo tiesību aktu noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
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concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 94
1. PANTA 7.A PUNKTS (jauns)

9.a pants (jauns) (Direktīva 98/70/EK)

7.a Pievieno šādu 9.a pantu:
9.a pants

Pārskatīšana
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 līdz 2010. gada 31. decembrim: 
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; 
c) konkrētu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķu pakāpeniskas 
sasniegšanas iespējas un grafiks; 
2. Ņemot vērā šo ziņojumu, Komisija var 
iesniegt Parlamentam un Padomei 
priekšlikumus minētās direktīvas 
grozīšanai saskaņā ar 
Direktīvas 2003/30/EK un vēlāk pieņemto 
attiecīgo tiesību aktu noteikumiem.

Or. en
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Pamatojums

Lai gan ir vēlams izveidot mehānismu, lai ziņotu par autotransporta degvielu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprites ciklu un to uzraudzītu, pirmām kārtām ir nepieciešams izstrādāt 
saskaņotu un konkrētu metodiku šo emisiju efektīvai aprēķināšanai. 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, un tie ir jautājumi, kas vēl risināmi likumdošanas procesā.

Grozījumu iesniedza Martin Callanan

Grozījums Nr. 95
. PANTA 12. PUNKTA -1.A DAĻA (jauna)

III pielikuma 4. zemsvītras piezīme (Direktīva 98/70/EK)

Groza 4. zemsvītras piezīmi, aizvietojot 
tekstu: 
„arktiska vai barga ziema” aizvieto ar 
„zema apkārtējā  gaisa temperatūra 
vasarā” 

Or. en

Pamatojums

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Grozījumu iesniedza Claude Turmes un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 96
1. PANTA 12. PUNKTS

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

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

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments 2006. gada 26. septembra rezolūcijā attiecībā uz tematisko stratēģiju par 
gaisa piesārņojumu aicināja Komisiju samazināt gaistošos organiskos savienojumus (GOS) 
līdz 55 % no 2010. līdz 2020. gadam. GOS emisiju pieaugums, kas notiktu, ja piemērotu 
etanola atbrīvojumu, nav saskaņā ar Eiropas Parlamenta nostāju un nav pamatots. Ir citi 
paņēmieni biodegvielu pievienošanai fosilajām degvielām, kas neizraisa tvaika spiediena 
palielināšanos. Tāpēc etanola atbrīvojums nav pamatots un ir jāsvītro.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 97
1. PANTA 12. PUNKTS

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

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.”

Aizstāj 5. zemsvītras piezīmi, pievienojot 
šādu tekstu: „Dalībvalstīs, kurās ir arktiski 
vai bargas ziemas apstākļi, tvaika spiediens 
nedrīkst pārsniegt 66,0 kPa. Ja degviela 
satur etanolu, maksimālais atļautais tvaika 
spiediens vasaras laikā drīkst pārsniegt 
56kPa limitu par 4 Kpa (skatīt 
VI pielikumu), ja satur vismaz 3 % 
biodegvielas.”

Or. en

Pamatojums

Etanola pievienošana varētu izraisīt tvaika spiediena palielināšanu. Ir svarīgi nodrošināt, ka 
tiesību akts neizraisa to, ka tiek palielināts maksimālais atļautais tvaika spiediens.

Ierosinātais atbrīvojums var izraisīt tvaika spiediena palielināšanu līdz 68kPa, un tas varētu 
pasliktināt gaisa kvalitāti. Tāpēc vispārējais maksimālais tvaika spiediens ir jāsamazina līdz 
56kPa. Turklāt var atļaut atbrīvojumu maksimāli par 4kPa. Ar šādu pieeju, pat ja ir 
atbrīvojums, maksimālais tvaika spiediens nepārsniegs 60kPa un nepalielināsies gaisa 
piesārņojums.
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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 98
1. PANTA 12. PUNKTS

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

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 56kPa limitu par daudzumu, kas 
norādīts VI pielikuma tabulā, un no 
2003. gada 1. janvāra drīkst pārsniegt 52 
kPa par daudzumu, kas norādīts VI 
pielikuma tabulā.”

Or. fr

Pamatojums

Lai būtu iespējams ierobežot GOS emisijas, ir svarīgi samazināt standarta degvielas 
maksimālo tvaika spiedienu. Šo ierobežojumu īstenos divos posmos, lai uzņēmējiem dotu 
iespēju piemēroties jaunajai prasībai.

Tādējādi ar ierosināto pārsniegumu, maksimālais tvaika spiediens būs 64 kPa līdz 
2012. gadam un 60 kPa no 2013. gada. Tādā veidā būs iespējams novērst gaisa kvalitātes 
pasliktināšanos, ko izraisa GOS emisiju palielināšanās.

Grozījumu iesniedza Martin Callanan

Grozījums Nr. 99
1. PANTA 12. PUNKTS

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

Groza 5. zemsvītras piezīmi, aizvietojot 
tekstu: 
„arktiska vai barga ziema” aizvieto ar 
„zema apkārtējā gaisa  temperatūra 
vasarā” 

Or. en
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Pamatojums

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Grozījumu iesniedza Martin Callanan

Grozījums Nr. 100
1. PANTA 12. PUNKTS 1.A DAĻA (jauna)

III pielikuma 7.a zemsvītras piezīme (jauna) (Direktīva 98/70/EK)

Pievieno šādu 7.a zemsvītras piezīmi:

(7a) Saskaņā ar 1. panta 2. punktu šis 
limits stāsies spēkā Eiropas 
Standartizācijas komitejas (CEN) izstrādātā 
standarta publicēšanas dienā.

Or. en

Pamatojums

Maintaining the CEN standardised EN228 gasoline holds significant advantages, for EU 
consumers and businesses, and the automotive industry, in terms of avoiding confusion at the 
pump, supply security, minimising costs, and ensuring that vehicles can be supplied with the 
same standard of fuel irrespective of where they are across the EU. The current limits should 
be increased commensurate with vehicle requirements/compatibility rather than allowing a 
proliferation of additional specifications. The proposed additional grade of petrol should be 
removed and the necessary changes made to the existing petrol specification.

Grozījumu iesniedza Martin Callanan

Grozījums Nr. 101
1. PANTA 12. PUNKTS 1.A DAĻA (jauna)

III pielikuma 7.b zemsvītras piezīme (jauna) (Direktīva 98/70/EK)

Pievieno šādu 7.a zemsvītras piezīmi:
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(7a) Saskaņā ar 1. panta 2. punktu šie 
limiti stāsies spēkā Eiropas Standartizācijas 
komitejas (CEN) izstrādātā standarta 
publicēšanas dienā. 

Or. en

Pamatojums

Maintaining the CEN standardised EN228 gasoline holds significant advantages, for EU 
consumers and businesses, and the automotive industry, in terms of avoiding confusion at the 
pump, supply security, minimising costs, and ensuring that vehicles can be supplied with the 
same standard of fuel irrespective of where they are across the EU. The current limits should 
be increased commensurate with vehicle requirements/compatibility rather than allowing a 
proliferation of additional specifications. The proposed additional grade of petrol should be 
removed and the necessary changes made to the existing petrol specification.

Grozījumu iesniedza Claude Turmes un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 102
1. PANTA 13. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

IV pielikuma tabula (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 „3”;

Or. en

Pamatojums

Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži ļoti pasliktina gaisa kvalitāti, izdalot gaisā daļiņas un 
slāpekļa oksīdu. PAO ir kancerogēni un izraisa nopietnas veselības problēmas. Zviedrijā kopš 
1991. gada izmanto vides klases (VK) 1 dīzeļdegvielu, kurā PAO ir mazāk kā 1 %. Tas 
pierāda, ka PAO ir iespējams un var samazināt vēl vairāk.  Tomēr ES vidējais rādītājs ir no 
3 % līdz 4 %, un maksimālā 3 % robeža ir labs sākuma punkts, lai piegādātāji varētu 
piemēroties. 
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij + Johannes Blokland

Grozījums Nr. 103
1. PANTA 13. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS (jauns)

IV.a pielikuma tabula (jauna) (Direktīva 98/70/EK)

13a. Pievieno šādu IV.a pielikumu:

Standarta specifikācijas, ko piemēro gāzeļļām, kuras lieto iekšzemes ūdensceļu kuģos
Eiropas standarts – 590:2004(B5) (10mg/kg)

Parametri (1) Vienība Limits

Cetānskaitlis minimālais 51,0
Cetānindekss minimālais 46,0
Blīvums 15°C 
temperatūrā

kg/m³ 845 

Poliaromātiskie 
ogļūdeņraži

% (m/m) maksimālais 8

Sēra saturs mg/kg maksimālais 10,0
Uzliesmošanas 
temperatūra

°C virs 55

Oglekļa atlikums (uz 10 % 
destilācijas atlikuma) 

% (m/m) maksimālais 0,30

Pelnvielu saturs % (m/m) maksimālais 0,01
Ūdens saturs mg/kg maksimālais 200
Makrodaļiņas mg/kg maksimālais 24
Vara sloksnes korozija (3 
stundas 50°C 
temperatūrā)

novērtējums kategorija 1

Oksidēšanās noturība g/m³ maksimālais 25
Eļļainība (wsd 1,4) 60°C 
temperatūrā

μm maksimālais 460

Viskozitāte 40°C 
temperatūrā

mm2/s 2,00-4,50 

Destilācija:
% (V/V) panākta 250°C 
temperatūrā
% (V/V) panākta 350°C 
temperatūrā
95% panākta

% v/v
% v/v
°C 

<65 
minimālais 85
maksimālais 360

Saduļķošanās punkts
Vasarā
Ziemā

°C maksimālais 0
maksimālais -15

Zemākā filtrējamības 
temperatūra (CFPP)
Vasarā

°C maksimālais -11
maksimālais -24
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Ziemā
Izskats dzidrs
Taukskābes metilstera 
(FAME) saturs*

% v/v maksimālais 5

*Augstāks FAME saturs izraisa lielāku degvielas 
patēriņu un ir nepieciešama papildu apkope 
(degvielas sistēmas aizsērēšanas, nogulsnējumu 
veidošanas un korozijas novēršana). Tas arī var 
izraisīt iekšējo apsildes sistēmu problēmas (drošības 
jautājums).

Or. en

Pamatojums

(Justification Lambert van Nistelrooij)
The current annex IV gives no specifications for the Fatty Acid Methyl Esther (FAME) 
content. However, higher FAME content increases fuel consumption & requires additional 
maintenance discipline (prevent fuel system fouling, deposit formation and corrosion). It also 
might cause problems for on board heating systems (safety issue). Annex IVa therefore 
proposes a max. 5 % for FAME.

(Justification Johannes Blokland)
Recent research shows that a high amount of bioblend (more than 5%) in fuel increases fuel 
consumption and requires additional maintenance discipline (prevent fuel system fouling, 
deposit formation and corrosion). It also might cause problems for on board heating systems 
(safety issue). As long as the EN 590 grade remains unchanged, there is no possibility to 
blend a higher amount of biofuel than 5%. But in the case the grade will be reviewed (as 
happened about 5 years ago), this could be harmful for the inland waterway vessels. 
Therefore this new Annex is added to ensure the 5% maximum of bioblend.

Grozījumu iesniedza Claude Turmes un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 104
PIELIKUMS

V pielikuma apakšvirsraksts (Direktīva 98/70/EK)

Veids: Benzīns ar augstu biodegvielas saturu Veids: Benzīns ar augstu oksidēto 
savienojumu saturu

Or. en

Pamatojums

V pielikumā ir iekļauti noteikumi, kas piemērojami benzīnam, kurā etanols ir līdz 10 %. Ir 
maldinoši šādu benzīnu saukt par „benzīnu ar augstu biodegvielas saturu”. Termins 
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„biodegviela” ir patērētājus maldinošs, ka tā ir videi draudzīga degviela. Tehniski pareizs 
nosaukums benzīnam, kas satur 5 % līdz 10 % etanolu, ir „benzīns ar augstu oksidēto 
savienojumu saturu”. 

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 105
PIELIKUMS

V pielikuma apakšvirsraksts (Direktīva 98/70/EK)

Veids: Benzīns ar augstu biodegvielas 
saturu

Veids: Benzīns ar biodegvielu

Or. en

Pamatojums

V pielikumā ir iekļauti noteikumi, kas piemērojami benzīnam, kurā biodegviela ir vismaz 5 %. 
Tāpēc benzīnu, kas satur šādu biodegvielas īpatsvaru, ir maldinoši saukt par „benzīnu ar 
augstu biodegvielas saturu”. Šis nosaukums jāattiecina uz benzīnu, kurā biodegvielas sastāvs 
ir augstāks. Termins „benzīns ar biodegvielu” ir piemērotāks.

Grozījumu iesniedza Claude Turmes un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 106
PIELIKUMS

V pielikuma tabulas 7. rinda (minimālais limits) (Direktīva 98/70/EK)

Skābekli saturoši organiskie savienojumi Skābekli saturoši organiskie savienojumi

- 2,7 v/v% minimāli (5a)

(5a) Obligātā prasība zaudē spēku, ja 
„benzīna” marku no tirgus atsauc.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams nošķirt tādas markas degvielu, kurā ir augsts skābekli saturošo organisko 
savienojumu saturs, no parastās markas benzīna tāpēc, ka vecākos transportlīdzekļos nevar 
izmantot degvielu, kurā etanola saturs ir lielāks par 5 %. Ja no tirgus atsauc parastas markas 
benzīnu, arī obligātā prasība zaudē spēku. 
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Grozījumu iesniedza Gintaras Didžiokas

Grozījums Nr. 107
ANNEX

V pielikuma tabulas 7. rinda (maksimālais limits) (Direktīva 98/70/EK)

Skābekli saturoši organiskie savienojumi-% 
(m/m) 3,7

Skābekli saturoši organiskie savienojumi-% 
(m/m) 4,0

Or. en

Pamatojums

Skābekli saturošu organisko savienojumu limitam ir jābūt pietiekami augstam, lai 
nodrošinātu, ka 10 % etanola var pievienot benzīnam pieļautā blīvuma robežās. 10 % etanola 
neatbildīs ierosinātajam skābekli saturošo organisko savienojumu 3,7 % īpatsvara limitam, ja 
benzīna, kuram pievieno etanolu, blīvums ir 720-747 kg/m3. ASV valdība vairāk nekā desmit 
gadus ir atļāvusi kopējo skābekli saturošo organisko savienojumu saturu līdz pat 4 % 
īpatsvara E10 markas benzīnam (10 % etanola). Tas varētu būt pietiekami augsts, lai 
nodrošinātu, ka 10 % etanolu var pievienot attiecīgās markas benzīnam pieļautā blīvuma 
robežās.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 108
PIELIKUMS

V pielikuma tabulas 7. rinda (maksimālais limits) (Direktīva 98/70/EK)

— etanols (var būt jāpievieno stabilizatori) 
%v/v 10

— etanols (var būt jāpievieno stabilizatori) 
%v/v 5-10

Or. en

Pamatojums

Ir labāk, ja ir vienas markas benzīns, kurā etanols ir 0 % līdz 5 % , un otras kategorijas 
benzīns, kurā etanols ir 5 % līdz 10 % .
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Grozījumu iesniedza Martin Callanan

Grozījums Nr. 109
PIELIKUMS

V pielikuma 3. zemsvītras piezīme (Direktīva 98/70/EK)

(3) Vasaras periods sākas vēlākais 1. maijā 
un nebeidzas drīzāk par 30. septembri. 
Dalībvalstīs, kurās ir arktiski vai bargas
ziemas apstākļi, vasaras periods sākas 
vēlākais 1. jūnijā un nebeidzas drīzāk par 
31. augustu.

(3) Vasaras periods sākas vēlākais 1. maijā 
un nebeidzas drīzāk par 30. septembri. 
Dalībvalstīs, kurās ir zemas vasaras 
temperatūras apstākļi, vasaras periods sākas 
vēlākais 1. jūnijā un nebeidzas drīzāk par 
31. augustu.

Or. en

Pamatojums

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Grozījumu iesniedza Claude Turmes un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 110
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. 

Or. en

Pamatojums

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and article1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.
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In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified. There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted.

Grozījumu iesniedza Martin Callanan

Grozījums Nr. 111
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 zemas vasaras 
temperatūras apstākļi, tvaika spiediens 
nedrīkst pārsniegt 70,0 kPa. Ja degviela satur 
etanolu, tās maksimālais pieļaujamais tvaika 
spiediens vasarā drīkst pārsniegt attiecīgo 
tvaika spiediena limitu vasarā 60,0 kPa vai 
70 kPa par daudzumu, kas norādīts 
VI pielikuma tabulā.

Or. en

Pamatojums

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe. 

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 112
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, 

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

etanolu, maksimālais tvaika spiediens drīkst 
pārsniegt 56kPa limitu par daudzumu, kas 
norādīts VI pielikuma tabulā, un no 
2003. gada 1. janvāra drīkst pārsniegt 52 
kPa limitu par daudzumu, kas norādīts VI 
pielikuma tabulā.”

Or. fr

Pamatojums

Tādējādi ar ierosināto pārsniegumu, maksimālais tvaika spiediens būs 64 kPa līdz 
2012. gadam un 60 kPa no 2013. gada. Tādā veidā būs iespējams novērst gaisa kvalitātes 
pasliktināšanos, ko izraisa GOS emisiju palielināšanās.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 113
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 66,0 kPa. Ja degviela satur etanolu, 
tās maksimālais pieļaujamais tvaika 
spiediens drīkst pārsniegt 56,0 kPa par 
daudzumu, kas norādīts VI pielikuma tabulā.

Or. en

Pamatojums

Etanola pievienošana varētu izraisīt tvaika spiediena palielināšanos. Ir svarīgi nodrošināt, ka 
tiesību akts neizraisa to, ka tiek palielināts maksimālais atļautais tvaika spiediens. Tāpēc un 
saskaņā ar maksimālo tvaika spiedienu vasaras periodā, ir jāsamazina maksimālais tvaika 
spiediens arktiskas vai bargas ziemas apstākļos no 70kPa līdz 66kPa.

Grozījumu iesniedza Claude Turmes un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 114
PIELIKUMS

VI pielikums (Direktīva 98/70/EK)
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ATBRĪVOJUMS ATTIECĪBĀ UZ 
PIEĻAUJAMĀ TVAIKA SPIEDIENA 

LIMITU BENZĪNAM, KURA SATURĀ 
IR ETANOLS

svītrots

Etanola saturs 
(%v/v)

Pieļaujamais 
tvaika spiediena 
limita 
pārsniegums 
(kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
10 7.76
Pieļaujamo tvaika spiediena pārsniegumu 
tāda etanola saturam, kas ir pa vidu starp 
norādītajām vērtībām, nosaka, veicot 
lineāro ekstrapolāciju starp etanola 
saturu, kas ir tieši virs starpvērtības, un 
etanola saturu, kas ir tieši zem 
starpvērtības.

Or. en

Pamatojums

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and 1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified. There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted. 
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Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 115
PIELIKUMS

VI pielikums (Direktīva 98/70/EK)

ATBRĪVOJUMS ATTIECĪBĀ UZ 
PIEĻAUJAMĀ TVAIKA SPIEDIENA 

LIMITU BENZĪNAM, KURA SATURĀ 
IR ETANOLS

ATBRĪVOJUMS ATTIECĪBĀ UZ 
PIEĻAUJAMĀ TVAIKA SPIEDIENA 

LIMITU BENZĪNAM, KURA SATURĀ 
IR ETANOLS

Etanola saturs 
(%v/v)

Pieļaujamais 
tvaika spiediena 
limita 
pārsniegums 
(kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
10 7.76

4kPa atbrīvojumu piešķirs tikai tad, ja 
benzīnam pievieno vismaz 3 % etanolu.

Pieļaujamo tvaika spiediena pārsniegumu 
tāda etanola saturam, kas ir pa vidu starp 
norādītajām vērtībām, nosaka, veicot 
lineāro ekstrapolāciju starp etanola 
saturu, kas ir tieši virs starpvērtības, un 
etanola saturu, kas ir tieši zem 
starpvērtības.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais atbrīvojums var izraisīt tvaika spiediena palielināšanu līdz 68kPa, un tas varētu 
pasliktināt gaisa kvalitāti, jo paaugstinātos GOS emisijas. Lai novērstu gaisa kvalitātes 
pasliktināšanos, vispārējais maksimālais tvaika spiediens ir jāsamazina līdz 56kPa. Turklāt 
var atļaut atbrīvojumu maksimāli par 4kPa, ja pievieno vismaz 3 % etanolu. Ar šādu pieeju, 
pat ja ir atbrīvojums, maksimālais tvaika spiediens nepārsniegs 60kPa un nepalielināsies 
gaisa piesārņojums.
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Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 116
PIELIKUMS

VI pielikums (Direktīva 98/70/EK)

ATBRĪVOJUMS ATTIECĪBĀ UZ 
PIEĻAUJAMĀ TVAIKA SPIEDIENA 

LIMITU BENZĪNAM, KURA SATURĀ IR 
ETANOLS

ATBRĪVOJUMS ATTIECĪBĀ UZ 
PIEĻAUJAMĀ TVAIKA SPIEDIENA 

LIMITU BENZĪNAM, KURA SATURĀ IR 
BIODEGVIELAS

Etanola saturs 
(%v/v)

Pieļaujamais 
tvaika spiediena 
limita 
pārsniegums 
(kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
10 7.76
Pieļaujamo tvaika spiediena pārsniegumu 
tāda etanola saturam, kas ir pa vidu starp 
norādītajām vērtībām, nosaka, veicot 
lineāro ekstrapolāciju starp etanola 
saturu, kas ir tieši virs starpvērtības, un 
etanola saturu, kas ir tieši zem 
starpvērtības.

Atbrīvojumu 8kPa pieļauj tikai tad, ja 
benzīnam pievieno 3 % līdz 10 % 
biodegvielu.

Or. de

Pamatojums

Nebūtu iespējams pārraudzīt atbilstību ierosinātajiem atbrīvojumiem. Lai būtu iespējams 
benzīnam pievienot etanolu un citas biodegvielas, maksimālā atkāpe, kas praktiski tiek 
izmantota, ir jāizmanto kā pamatlielums.
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Grozījumu iesniedza Claude Turmes un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 117
PIELIKUMS

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

VI.A PIELIKUMS  
METODE DEGVIELU 
SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU 
MĒRĪŠANAI APRITES CIKLĀ 
1. Ziņojumā par siltumnīcefekta gāzu 
emisiju aprites ciklu visām degvielām ņems 
vērā šādus elementus:
a) ekstrakcija/izejvielu ražošana, tostarp:
– veids, kā ekstrakcija veikta, mērīta vai 
aprēķināta katrai ekstrakcijas vietai,
– ekstrakcijas laikā izmantotā enerģija, 
tostarp sadedzināšanas, nosūces un citu 
veidu procesos, kas saistīti ar enerģijas 
izmantošanu; 
– zemes izmantošanas veida maiņas 
ietekme, tostarp lauksaimnieciskās 
darbības pārvietošana; 
– patērētās enerģijas daudzums, kas 
izmantots agroķīmisko vielu ražošanai un 
pielietošanai, katrai enerģijas vienībai,
– ietekme uz oglekli augsnē un emisijām 
saistībā ar lauksaimniecisko darbību, it 
īpaši saistībā ar slāpekļa mēslojuma 
izmantošanu; 
– blakusproduktu ietekme;
– ražošanas iekārtu degvielas izmantošana 
katrai enerģijas vienībai;
b) transportēšana un piegāde, tostarp:
– transportēšana no ieguves vietas līdz 
pirmajai rafinēšanas/pārsūtīšanas vietai, 
balstoties uz vidējo CO2 ekvivalentu katrai 
enerģijas vienībai;
– transportēšanas ceļš kilometros no 
ieguves vietas līdz rafinēšanas/pārsūtīšanas 
vietai;
– transportēšanas ceļš kilometros no 
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rafinēšanas/pārsūtīšanas vietas līdz 
pārdošanas punktam, balstoties uz vidējo 
CO2 ekvivalentu katrai enerģijas vienībai;
c) konversija/rafinēšana, tostarp:
– konversijas/rafinēšanas procesā patērētās 
enerģijas daudzums katrai enerģijas 
vienībai;
– radītās CO2 emisijas ekvivalents katrai 
enerģijas vienībai; 
d) galaprodukts:
– oglekļa saturs katrai enerģijas vienībai.
2. Piemērotos gadījumos Komisija katrai 
ekstrakcijas vietai vai katrai citu veidu 
degvielas sastāvdaļai izstrādā pastāvīgus 
lielumus konkrētu daļu novērtēšanai ciklā 
no ieguves vietas līdz pārstrādei.  Šādiem 
pastāvīgiem rādītājiem jābūt nemainīgiem 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma 
novērtēšanā un par pamatu ir jāņem 
procesā izdalīto emisiju rādītājs, kas ir 
ievērojami augstāks par vidējo emisiju 
rādītāju. Degvielas piegādātāji drīkst 
atkāpties no šī rādītāja, ja viņi var pierādīt, 
ka viņu produktiem ir zemāks 
siltumnīcefekta gāzes rādītājs 
salīdzinājumā ar pastāvīgo rādītāju.

Or. en

Pamatojums

Degvielas pamatprasības ir jānosaka ilgtspējības kritērijos, turpretī šim pielikumam 
jāattiecas tikai uz kritērijiem SEG aprēķināšanai. Iespējamiem pastāvīgajiem rādītājiem ir 
jābūt nemainīgiem, un tiem ir jābūt ievērojami augstākiem nekā vidējam SEG rādītājam 
visām degvielām un visos posmos, lai degvielas piegādātājiem nodrošinātu stimulu izvēlēties 
un nepieciešamo informāciju augstāku koeficientu izmantošanai. 

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 118
PIELIKUMS

VIa pielikums (jauns) (Direktīva 98/70/EK)
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VI.A PIELIKUMS 
METODE VISU FOSILO DEGVIELU 
SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU 
MĒRĪŠANAI APRITES CIKLĀ 
1. Ziņojumā par siltumnīcefekta gāzu 
emisiju aprites ciklu visām degvielām ņems 
vērā šādus elementus:
a) ekstrakcija/izejvielu ražošana, tostarp:
– veids, kā ekstrakcija veikta, mērīta vai 
aprēķināta katrai ekstrakcijas vietai;
– patērētās enerģijas daudzuma aprēķins, 
kura izmantota ekstrakcijas laikā, tostarp 
sadedzināšanas, nosūces un citu veidu 
procesos, kas saistīti ar enerģijas 
izmantošanu;
– zemes izmantošanas veida maiņas 
ietekme, tostarp lauksaimnieciskās 
darbības pārvietošana;
– patērētās enerģijas daudzums, kas 
izmantots agroķīmisko vielu ražošanai un 
pielietošanai, katrai enerģijas vienībai,
– blakusproduktu ietekme;
– ražošanas iekārtu degvielas izmantošana 
katrai enerģijas vienībai;
b) transportēšana un piegāde, tostarp:
– transportēšana no ieguves vietas līdz 
pirmajai rafinēšanas/pārsūtīšanas vietai, 
balstoties uz vidējo CO2 ekvivalentu katrai 
enerģijas vienībai;
– transportēšanas ceļš kilometros no 
ieguves vietas līdz rafinēšanas/pārsūtīšanas 
vietai;
– transportēšanas ceļš kilometros no 
rafinēšanas/pārsūtīšanas vietas līdz 
pārdošanas punktam, balstoties uz vidējo 
CO2 ekvivalentu katrai enerģijas vienībai;
c) konversija/rafinēšana, tostarp:
– konversijas/rafinēšanas procesā patērētās 
enerģijas daudzums katrai enerģijas 
vienībai;
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– radītās CO2 emisijas ekvivalents katrai 
enerģijas vienībai, 
d) galaprodukts:
– oglekļa saturs katrai enerģijas vienībai.
2. Līdz 2011. gada 1. janvārim tiks 
formulēti degvielas pamatstandarti, 
balstoties uz siltumnīcefekta gāzes emisiju, 
kas mērīta saskaņā ar šī pielikuma 
1. pantu. Standarti sastāvēs no mērījumu 
rezultātiem degvielas piegādātājam, kuram 
ir vislabākais vidējais rādītājs, vai vidējais 
rādītājs trim labākajiem piegādātājiem. 
Piemērotos gadījumos ir jānošķir vieglā un 
smagā standarta jēlnafta.
3. Turpmāk no 2011. gada 1. janvāra CO2
ekvivalenta samazināšanu, kā norādīts 
7.a panta 2. punktā, varētu balstīt uz 
pašreizējiem rādītājiem katrai ekstrakcijas 
vietai vai fiksētam CO2 ekvivalenta 
daudzumam — no ieguves vietas līdz 
piegādes vietai. Degvielas piegādātāji drīkst 
atkāpties no šī rādītāja, ja viņi var pierādīt, 
ka viņu produktiem ir zemāks 
siltumnīcefekta gāzes rādītājs 
salīdzinājumā ar pašreizējo rādītāju.

Or. en

Pamatojums

Direktīva par atjaunojamo enerģiju attieksies uz biodegvielu siltumnīcefekta gāzu emisijām, 
jo tā ir direktīva par fosilajām degvielām. Decembrī Komisija iesniegs priekšlikumu direktīvai 
par atjaunojamo enerģiju, kas ietvers arī mehānismu biodegvielas SEG rādītāju 
aprēķināšanai, balstoties uz aprites cikla analīzi. Norādot ilgtspējības kritērijus divās 
direktīvās, izraisīs juridisku neskaidrību.

Grozījumu iesniedza Claude Turmes

Grozījums Nr. 119
PIELIKUMS

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

VI.B PIELIKUMS
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DEGVIELAS ILGTSPĒJĪBAS KRITĒRIJI
Ilgtspējības kritērijus balstīs uz sistēmu, 
kurā degvielas izejvielas ir izsekojamas, 
sākot no ieguves vietas, un visi biomasas 
ilgtspējīgas ražošanas ķēdē iesaistītie 
uzņēmumi ir sertificēti.
Šie kritēriji cita starpā nodrošina:
– nav negatīvas ietekmes uz bioloģisko 
daudzveidību un, jo īpaši, izejvielu 
ražošana vai ekstrakcija nenotiek dabas 
parku vai valsts aizsargājamo teritoriju 
tuvumā, ja vien nerada notekūdeņus vai 
koksnes atlikumus;
– degvielas izejvielu ražošana neizraisa 
mežu izciršanu vai oglekļa krājumu 
zudumus (piemēram, mitraines un pļavas) 
virs zemes vai augsnē;
– starptautiskās konvencijas un regulas ir 
saskaņotas, jo īpaši ar attiecīgajiem SDO 
standartiem un ANO konvencijām, lai 
aizsargātu vietējos iedzīvotājus;
– nav būtiski negatīvas ietekmes uz ūdens 
resursiem;
– ekstrakcija vai degvielas izejvielu 
ražošana neizraisa negatīvu ietekmi uz 
gaisa, ūdens un augsnes kvalitāti; 
– obligāta regulāra ziņojumu sniegšana par 
bioizejvielu ražošanas sociālajām sekām, jo 
īpaši par pārtikas cenām, lai apliecinātu, ka 
nav negatīvas ietekmes, citā starpā attiecībā 
uz pārtikas nodrošinājumu;
– vietējās kopienas/iedzīvotāju 
apliecinājumu par piekrišanu; 
– publisku piekļuvi informācijai un 
līdzdalību;
– obligātu regulāru ziņojumu sniegšanu, 
lai apliecinātu, ka nav netieši būtiski 
negatīvi ietekmēta zemes izmantošanas 
veida maiņa vai pārvietotas 
lauksaimnieciskās darbības;
– nefosilajai degvielai, kas iegūta no 
biomasas salīdzinājumā ar fosilo degvielu 
ir vismaz 60 % siltumnīcefekta gāzu emisiju 
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ietaupījumi. 

Or. en

Pamatojums

Visām ES tirgū pārdotajām degvielām ir jāatbilst ilgtspējības kritērijiem.  Ja tiek paredzēts, 
ka no biomasas ražotās degvielas būs nozīmīgs paņēmiens atbilstības ievērošanai saskaņā ar 
šo direktīvu, tad īpaši centieni ir jāvelta tam, lai neizraisītu būtiski negatīvu ietekmi uz vidi 
vai klimatu. Šādiem kritērijiem ir jāgarantē, ka nebūs būtiski negatīvas ietekmes uz bioloģisko 
daudzveidību, ūdens resursiem, gaisa , ūdens un augsnes kvalitāti, vai cita starpā uz pārtikas 
nodrošinājumu. 

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 120
PIELIKUMS

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

VI.B PIELIKUMS
DEGVIELAS ILGTSPĒJĪBAS KRITĒRIJI
Ilgtspējības kritērijus balstīs uz sistēmu, 
kurā degvielas izejvielas ir izsekojamas, 
sākot no ieguves vietas, un visi ilgtspējīgas 
biomasas ražošanas ķēdē iesaistītie 
uzņēmumi ir sertificēti.
Šie kritēriji cita starpā nodrošina:
– nav negatīvas ietekmes uz bioloģisko 
daudzveidību un, jo īpaši, izejvielu 
ražošana vai ekstrakcija nenotiek dabas 
parku vai valsts aizsargājamo teritoriju 
tuvumā, ja vien nerada notekūdeņus vai 
koksnes atlikumus;
– degvielas izejvielu ražošana neizraisa 
mežu izciršanu vai oglekļa krājumu 
zudumus (piemēram, mitraines un pļavas) 
virs zemes vai augsnē;
– starptautiskās konvencijas un regulas ir 
saskaņotas, jo īpaši ar attiecīgajiem SDO 
standartiem un ANO konvencijām, lai 
aizsargātu vietējos iedzīvotājus;
– nav būtiski negatīvas ietekmes uz ūdens 
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resursiem;
– ekstrakcija vai degvielas izejvielu 
ražošana neizraisa negatīvu ietekmi uz 
gaisa, ūdens un augsnes kvalitāti; 
– obligāta regulāra ziņojumu sniegšana par 
bioizejvielu ražošanas sociālajām sekām, jo 
īpaši par pārtikas cenām, lai pierādītu, ka 
nav negatīvas ietekmes, citā starpā attiecībā 
uz pārtikas nodrošinājumu;
– vietējās kopienas/iedzīvotāju 
apliecinājumu par piekrišanu. 
– publisku piekļuvi informācijai un 
līdzdalību;
– obligātu regulāru ziņojumu sniegšanu, 
lai apliecinātu, ka nav netieši būtiski 
negatīvi ietekmēta zemes izmantošanas 
veida maiņa vai pārvietotas 
lauksaimnieciskās darbības;
– nefosilajai degvielai, kas iegūta no 
biomasas salīdzinājumā ar fosilo degvielu 
ir vismaz 60 % situmnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumi. 

Or. en

Pamatojums

Visām ES tirgū pārdotajām degvielām ir jāatbilst ilgtspējības kritērijiem.  Ja tiek paredzēts, 
ka no biomasas ražotās degvielas būs nozīmīgs paņēmiens atbilstības ievērošanai saskaņā ar 
šo direktīvu, tad īpaši centieni ir jāvelta tam, lai neizraisītu būtiski negatīvu ietekmi uz vidi 
vai klimatu. Šādiem kritērijiem ir jāgarantē, ka nebūs būtiski negatīvas ietekmes uz bioloģisko 
daudzveidību, ūdens resursiem, gaisa , ūdens un augsnes kvalitāti, vai cita starpā uz pārtikas 
nodrošinājumu. 

Grozījumu iesniedza Andres Tarand un Anders Wijkman

Grozījums Nr. 121
PIELIKUMS

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

ILGTSPĒJĪGUMA INDEKSS UN 
BIODEGVIELU RAŽOŠANAS UN 
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IZMANTOŠANAS SLIEKSNIS
Turpmāk VI.A un VI.B pielikuma 
noteikumos katra biodegviela katram 
dzinējam vai citai enerģijas tehnoloģijai 
(piemēram, kurināmā elementiem) ir 
jānovērtē un jāsertificē saskaņā ar vienotu, 
kopēju stingri zinātnisku ilgtspējīguma 
indeksu, kas nosaka slieksni kā norādīts 
7.ba panta 4.punktā, kas pielīdzināts vismaz 
50 % SEG emisiju samazinājumam un 
100 % energoefektivitātes pieaugumam 
salīdzinājumā benzīna marku 
Eurosuper 95, kas paredzēta 
starptautiskajam sandartam atbilstošam 
iekšdedzes dzinējam;  ja biomasa tiek 
iegūta no aramzemē audzētām kultūrām, 
tad indeksā ir jāiekļauj arī minimālais 
ieguvums no biomasas par katru hektāru, 
kas ir līdzvērtīgs 5 tonnām eļļas, un 
maksimālais ķimikāliju daudzums un 
apūdeņošana par katru hektāru.
Ilgtspējības indeksa metodiku un precīzu 
aprēķināšanas formulu pieņem saskaņā ar 
11. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ir lietderīgi, ka Eiropas Parlaments sniedz vispārēju norādi par metodiku pirms sākas 
apspriešanās komitoloģijas procedūrā. 
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