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22.4.2015 A8-0025/99 

Pakeitimas  99 

Piernicola Pedicini 

EFDD frakcijos vardu 

 

Rekomendacija antrajam svarstymui A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Degalų kokyb÷s direktyva ir Atsinaujinančių išteklių energijos direktyva 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Tarybos pozicija 

1 straipsnio 3 punkto b a punktas (naujas) 

Direktyva 98/70/EB 

7 b straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

 ba) Įterpiama ši dalis: 

„4a. Biodegalai, į kuriuos atsižvelgiama 

1 dalyje nurodytais tikslais, negaminami 

iš atliekų ar liekanų, kurioms taikomi 

pakartotinio naudojimo ir perdirbimo 

tikslai, nustatyti Direktyvos 2008/98/EB 

11 straipsnio 2 dalyje. Valstyb÷s nar÷s 

užtikrina, kad atliekų ir liekanų, kurioms 

taikoma Direktyva 2008/98/EB, 

naudojimas biodegalų, į kuriuos 

atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais tikslais, 

gamybai atitiktų tos direktyvos 

4 straipsnyje nustatytą hierarchiją. 

Valstyb÷s nar÷s taip pat deramai 

atsižvelgia į pakopinio naudojimo 

principą atsižvelgdamos į regionines ir 

vietos ekonomines bei technologines 

aplinkybes.“ 

Or. en 

Pagrindimas 

Naudodamos žaliavas valstyb÷s nar÷s tur÷tų užtikrinti, kad būtų laikomasi atliekų 

hierarchijos ir pakopinio biomas÷s naudojimo principo. 
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22.4.2015 A8-0025/100 

Pakeitimas  100 

Piernicola Pedicini 

EFDD frakcijos vardu 

 

Rekomendacija antrajam svarstymui A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Degalų kokyb÷s direktyva ir Atsinaujinančių išteklių energijos direktyva 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Tarybos pozicija 

2 straipsnio 2 punkto e papunktis 

Direktyva 2009/28/EB 

3 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

kuriais iš dalies keičiamas IX priedo A 

dalyje pateiktas žaliavų sąrašas siekiant 

įrašyti, bet ne išbraukti žaliavas. Komisija 

priima atskirą deleguotąjį aktą d÷l 

kiekvienos žaliavos, kuri turi būti įrašyta į 

IX priedo A dalyje pateiktą sąrašą. 

Kiekvienas deleguotasis aktas grindžiamas 

naujausios mokslo ir technikos pažangos 

analize tinkamai atsižvelgiant į atliekų 

hierarchijos principus, ir remiant išvadą, 

kad d÷l atitinkamos žaliavos nesukuriamas 

papildomas žem÷s poreikis arba 

nesukeliamas (šalutinių) produktų, atliekų 

ar liekanų rinkų reikšmingo iškraipymo 

poveikis, išmetama gerokai mažiau 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų palyginti 

su iškastiniu kuru ir nekyla neigiamo 

poveikio aplinkai ir biologinei įvairovei 

pavojus. 

Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

kuriais iš dalies keičiamas IX priedo A 

dalyje pateiktas žaliavų sąrašas. Komisija 

priima atskirą deleguotąjį aktą d÷l 

kiekvienos žaliavos. Kiekvienas 

deleguotasis aktas grindžiamas naujausios 

mokslo ir technikos pažangos analize 

tinkamai atsižvelgiant į Direktyvoje 

2009/28/EB nustatytus atliekų hierarchijos 

principus, ir remiant išvadą, kad d÷l 

atitinkamos žaliavos nesukuriamas 

papildomas žem÷s poreikis arba 

nesukeliamas (šalutinių) produktų, atliekų 

ar liekanų rinkų reikšmingo iškraipymo 

poveikis, išmetama gerokai mažiau 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų palyginti 

su iškastiniu kuru ir nekyla neigiamo 

poveikio aplinkai ir biologinei įvairovei 

pavojus. 

Or. en 

Pagrindimas 

Novatoriškiems ir ekologiškiems verslo modeliams svarbu sudaryti sąlygas pl÷toti naujus 

žaliavų naudojimo būdus. Jeigu medžiaga, kuri šiandien laikoma liekana, remiantis moksliniu 
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ir technologiniu jos naudojimo įvertinimu, rytoj bus pripažinta produktu, teis÷s aktuose tur÷tų 

būti numatytas toks pakeitimas. Kitu atveju tai trikdys rinką ir konkurenciją ir nepad÷s siekti 

direktyvos tikslų. 



 

AM\1058919LT.doc  PE555.106v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

22.4.2015 A8-0025/101 

Pakeitimas  101 

Piernicola Pedicini 

EFDD frakcijos vardu 

 

Rekomendacija antrajam svarstymui A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Degalų kokyb÷s direktyva ir Atsinaujinančių išteklių energijos direktyva 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Tarybos pozicija 

2 straipsnio 5 punkto b a papunktis (naujas) 

Direktyva 2009/28/EB  

17 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

 ba) Įterpiama ši dalis: 

„4a. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, į 

kuriuos atsižvelgiama 1 dalies a, b ir c 

punktuose nurodytais tikslais, 

negaminami iš atliekų ar liekanų, 

kurioms taikomi pakartotinio naudojimo 

ir perdirbimo tikslai, nustatyti 

Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 2 

dalyje. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad 

atliekų ir liekanų, kurioms taikoma 

Direktyva 2008/98/EB, naudojimas 

biodegalų ir skystųjų bioproduktų, į 

kuriuos atsižvelgiama 1 dalies a, b ir 

c punktuose nurodytais tikslais, gamybai 

atitiktų tos direktyvos 4 straipsnyje 

nustatytą hierarchiją. Valstyb÷s nar÷s taip 

pat deramai atsižvelgia į pakopinio 

naudojimo principą atsižvelgdamos į 

regionines ir vietos ekonomines bei 

technologines aplinkybes.“ 

Or. en 

Pagrindimas 

Naudodamos žaliavas valstyb÷s nar÷s tur÷tų užtikrinti, kad būtų laikomasi atliekų 

hierarchijos ir pakopinio biomas÷s naudojimo principo. 
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22.4.2015 A8-0025/102 

Pakeitimas  102 

Piernicola Pedicini 

EFDD frakcijos vardu 

 

Rekomendacija antrajam svarstymui A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Degalų kokyb÷s direktyva ir Atsinaujinančių išteklių energijos direktyva 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Tarybos pozicija 

2 priedo 3 punktas 

Direktyva 2009/28/EB 

IX priedo A dalies o punktas 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

o) Miškininkyst÷s ir miškininkyst÷s 

pramon÷s atliekų ir liekanų, t. y. žievių, 

šakų, nekomercinio retinimo kirtimų 

medienos, lapų, spyglių, medžių viršūnių, 

pjuvenų, medienos drožlių, juodųjų 

nuovirų, rudųjų nuovirų, pluošto atliekų, 

lignino ir talo alyvos, biomas÷s dalis. 

o) Miškininkyst÷s ir miškininkyst÷s 

pramon÷s atliekų ir liekanų, t. y. žievių, 

šakų, nekomercinio retinimo kirtimų 

medienos, lapų, spyglių, medžių viršūnių, 

juodųjų nuovirų, rudųjų nuovirų, pluošto 

atliekų ir lignino, biomas÷s dalis. 

Or. en 

Pagrindimas 

Talo alyva, medienos drožl÷s ir pjuvenos jau ekonomiškai naudojamos laikantis pakopinio 

naudojimo principo. Biologin÷s kilm÷s chemines medžiagas gaminančioms įmon÷ms ir 

kitiems su biologin÷s kilm÷s medžiagomis susijusiems pramon÷s sektoriams svarbu sudaryti 

galimybes toliau konkuruoti komercin÷mis sąlygomis siekiant užtikrinti prieigą prie šių 

žaliavų, reikalingų jų gamybai ir inovacijoms. 

 

 


