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11.1.2018 A8-0392/305 

Pakeitimas 305 

José Blanco López 

S&D frakcijos vardu 

Fredrick Federley 

ALDE frakcijos vardu 

Seán Kelly 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 2 dalies ee punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ee) pažangieji biodegalai − iš IX priede 

išvardytų rūšių žaliavos pagaminti 

biodegalai; 

ee) pažangieji biodegalai − iš IX priede 

išvardytų rūšių žaliavos ir iš atliekų ir 

biomasės likučių, gaunamų ne iš 

maistinių arba pašarinių augalų, 

pagaminti biodegalai, kai tokia biomasė 

atitinka 26 straipsnyje nustatytus tvarumo 

kriterijus; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/306 

Pakeitimas 306 

José Blanco López 

S&D frakcijos vardu 

Fredrick Federley 

ALDE frakcijos vardu 

Seán Kelly 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 a dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Kiekviena valstybė narė užtikrina, 

kad 2030 m. jos atsinaujinančių išteklių 

energijos dalis, sunaudojama visų rūšių 

transporte, sudarytų bent 12 % tos 

valstybės narės transporto sektoriaus 

galutinio energijos suvartojimo. Kad 

pasiektų 12 % galutinio energijos 

suvartojimo iš atsinaujinančių šaltinių 

rodiklį, valstybės narės reikalauja, kad 

nuo 2021 m. sausio 1 d. degalų tiekėjai 

įtrauktų tam tikrą būtinąją 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, 

nurodytą 25 straipsnyje. 

 Kad būtų įskaičiuotas į šį rodiklį, 

naudojant biodegalus ir biodujas 

sumažintas išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis, palyginti su 

iškastiniu kuru pagal 28 straipsnio 1 

dalyje nustatytą metodiką, turi atitikti 26 

straipsnio 7 dalyje išdėstytus kriterijus. 

 Jei dalis valstybėje narėje vartojamų 

biodegalų, pagamintų iš maistinių ir 

pašarinių augalų, yra mažesnė nei 2 % ir 

todėl jos nepakanka skirtumui tarp degalų 

tiekėjų įpareigojimo ir 12 % transporto 
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rodiklio padengti, ta valstybė narė gali 

atitinkamai pakoreguoti savo 7 straipsnio 

1 dalyje nustatytą viršutinę ribą, bet ne 

daugiau kaip iki 2 %. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/307 

Pakeitimas 307 

José Blanco López 

S&D frakcijos vardu 

Fredrick Federley 

ALDE frakcijos vardu 

Seán Kelly 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Apskaičiuojant, kokią valstybės narės 

bendro galutinio energijos suvartojimo dalį 

sudaro atsinaujinančių išteklių energija, 

laikoma, kad biodegalų ir skystųjų 

bioproduktų, taip pat transporto sektoriuje 

suvartotų biomasės degalų, jeigu jie 

pagaminti iš maistinių arba pašarinių 

augalų, įnašas yra ne didesnis kaip 7 % 

galutinio tos valstybės narės kelių ir 

geležinkelių transporto sektoriuose 

suvartotos energijos kiekio. Laikantis X 

priedo A dalyje nustatytos trajektorijos, ši 

riba 2030 m. sumažinama iki 3,8 %. 

Valstybės narės gali nustatyti mažesnę ribą 

ir atskirti įvairių rūšių biodegalus, 

skystuosius bioproduktus ir biomasės 

degalus, pagamintus iš maistinių ir 

pašarinių augalų, pavyzdžiui, mažesnę 

įnašo ribą nustatyti maistinių arba 

pašarinių augalų biodegalams, 

pagamintiems iš aliejinių augalų, 

atsižvelgdamos į netiesioginį žemės 

naudojimo keitimą. 

Apskaičiuojant, kokią valstybės narės 

bendro galutinio energijos suvartojimo dalį 

sudaro atsinaujinančių išteklių energija, 

laikoma, kad biodegalų ir skystųjų 

bioproduktų, taip pat transporto sektoriuje 

suvartotų biomasės degalų, jeigu jie 

pagaminti iš maistinių arba pašarinių 

augalų, įnašas yra ne didesnis kaip tų 

degalų įnašas tos valstybės narės 2017 m. 

bendro energijos galutinio suvartojimo 

dalyje, kurią sudaro atsinaujinančių 

išteklių energija, ir ne didesnis kaip 7 % 

galutinio kelių ir geležinkelių transporto 

sektoriuose suvartotos energijos kiekio. 

Nuo 2021 m. biodegalų ir skystųjų 

biodegalų, pagamintų iš alyvpalmių 

aliejaus, dalis turi būti 0 proc. Valstybės 

narės gali nustatyti mažesnę ribą ir atskirti 

įvairių rūšių biodegalus, skystuosius 

bioproduktus ir biomasės degalus, 

pagamintus iš maistinių ir pašarinių augalų, 

pavyzdžiui, nustatydamos mažesnę įnašo 

ribą maistinių arba pašarinių augalų 

biodegalams, pagamintiems iš aliejinių 

augalų, atsižvelgdamos į netiesioginį 

žemės naudojimo keitimą ir kitą 
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nenumatytą poveikį tvarumui. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/308 

Pakeitimas 308 

José Blanco López 

S&D frakcijos vardu 

Fredrick Federley 

ALDE frakcijos vardu 

Seán Kelly 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisijai pagal 32 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

kuriais iš dalies keičiamas IX priedo A ir B 

dalyse pateiktas žaliavų sąrašas siekiant 

įrašyti, bet ne išbraukti, žaliavas. Pagal 

Sąjungos tvarumo kriterijus kiekvienas 

deleguotasis aktas grindžiamas naujausios 

mokslo ir technikos pažangos analize, 

tinkamai atsižvelgiant į Direktyvoje 

2008/98/EB nustatytus atliekų hierarchijos 

principus, remiant išvadą, kad dėl 

atitinkamos žaliavos nesukuriamas 

papildomas žemės poreikis, ir skatinant 

atliekų ir liekanų naudojimą, reikšmingai 

neiškreipiant (šalutinių) produktų, atliekų 

ar liekanų rinkų, išmetant gerokai mažiau 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų, palyginti 

su iškastiniu kuru, ir nesukeliant rizikos 

neigiamai paveikti aplinką ir biologinę 

įvairovę. 

Komisijai pagal 32 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

kuriais iš dalies keičiamas IX priedo A ir B 

dalyse pateiktas žaliavų sąrašas. Pagal 

Sąjungos tvarumo kriterijus kiekvienas 

deleguotasis aktas grindžiamas naujausios 

mokslo ir technikos pažangos analize, 

tinkamai atsižvelgiant į žiedinės 

ekonomikos principus, Direktyvoje 

2008/98/EB nustatytus atliekų hierarchijos 

principus, patvirtinant išvadą, kad dėl 

atitinkamos žaliavos nesukuriamas 

papildomas žemės poreikis, ir skatinant 

atliekų ir liekanų naudojimą, reikšmingai 

neiškreipiant (šalutinių) produktų, atliekų 

ar liekanų rinkų, išmetant gerokai mažiau 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų, palyginti 

su iškastiniu kuru, remiantis išmetamų 

teršalų gyvavimo ciklo vertinimu, ir 

nesukeliant rizikos neigiamai paveikti 

aplinką ir biologinę įvairovę. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/309 

Pakeitimas 309 

José Blanco López 

S&D frakcijos vardu 

Fredrick Federley 

ALDE frakcijos vardu 

Seán Kelly 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija kas dvejus metus vertina IX 

priedo A ir B dalyse pateiktą žaliavų 

sąrašą, kad į jį įrašytų žaliavas pagal šioje 

dalyje nustatytus principus. Pirmas 

vertinimas atliekamas ne vėliau kaip po 6 

mėnesių nuo [šios direktyvos įsigaliojimo]. 

Jei dera, Komisijai priima deleguotuosius 

aktus, kuriais iš dalies keičiamas IX priedo 

A ir B dalyse pateiktas žaliavų sąrašas 

siekiant įrašyti, bet ne išbraukti, žaliavas. 

Komisija kas dvejus metus vertina IX 

priedo A ir B dalyse pateiktą žaliavų 

sąrašą, kad į jį įrašytų žaliavas pagal šioje 

dalyje nustatytus principus. Pirmas 

vertinimas atliekamas ne vėliau kaip po 

šešių mėnesių nuo [šios direktyvos 

įsigaliojimo]. Jei reikia, Komisija priima 

deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 

keičiamas IX priedo A ir B dalyse pateiktas 

žaliavų sąrašas siekiant įrašyti žaliavas. 

2025 m. Komisija atlieka specialų 

vertinimą, kad iš IX priedo išbrauktų 

žaliavas, ir per vienus metus nuo šio 

vertinimo turi būti priimtas su tuo susijęs 

deleguotasis aktas. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/310 

Pakeitimas 310 

José Blanco López 

S&D frakcijos vardu 

Fredrick Federley 

ALDE frakcijos vardu 

Seán Kelly 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 straipsnio 5 dalies 3 a pastraipa (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Žaliavos iš IX priedo išbraukiamos tik 

surengus viešas konsultacijas ir laikantis 

6 straipsnyje nustatytų finansinės 

paramos stabilumo principų. Nedarant 

poveikio 26 straipsnio taikymui, jei 

išbraukiamos tam tikros žaliavos, esami 

įrenginiai, gaminantys biodegalus iš tokių 

žaliavų, gali ir toliau įskaičiuoti šią 

energiją kaip atsinaujinančią energiją ir 

kaip įeinančią į 25 straipsnyje nustatytą 

degalų tiekėjų įpareigojimą, kol bus 

pasiektas, bet ne viršytas ankstesnis 

pagaminamos energijos kiekis. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/311 

Pakeitimas 311 

José Blanco López 

S&D frakcijos vardu 

Fredrick Federley 

ALDE frakcijos vardu 

Seán Kelly 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IX priedo B dalies c punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) Melasa, gaunama kaip 

cukranendrių arba cukrinių runkelių 

perdirbimo šalutinis produktas, jei 

laikytasi aukščiausių pramoninių cukraus 

išgavimo standartų. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas yra neatskiriamai susijęs su kitais pakeitimais, pateiktais dėl nuostatų, kurias 

Komisija pakeitė savo pasiūlyme. Pakeitimas yra būtinas dėl priežasčių, susijusių su teksto 

vidine logika, ir yra neatskiriamai susijęs su kitais pakeitimais. 
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11.1.2018 A8-0392/312 

Pakeitimas 312 

Fredrick Federley 

ALDE frakcijos vardu 

José Blanco López 

S&D frakcijos vardu 

Seán Kelly 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

X priedo 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

A dalis. [...] Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas yra neatskiriamai susijęs su kitais pakeitimais, pateiktais dėl nuostatų, kurias 

Komisija pakeitė savo pasiūlyme. Pakeitimas yra būtinas dėl priežasčių, susijusių su teksto 

vidine logika, ir yra neatskiriamai susijęs su kitais pakeitimais. 

 

 


