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PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) žemės ūkio prekių paklausa pasaulyje 
gali būti patenkinta ir smarkiai 
svyruojančios rinkos padėtis gali būti 
neutralizuota tik didinant pasėlių derlių. 
12 valstybių narių Europos Sąjungoje dar 
neišnaudotas visas pasėlių derliaus 
našumas ir ūkininkaujama ne visoje 
ariamojoje žemėje. Gaminant biodegalus 
iš lauko kultūrų Sąjungoje mažinamas 
baltymų trūkumas, stabilizuojama rinka ir
didinamas Sąjungos žemės ūkio gamybos 
pajėgumas. Maždaug 220 000 darbo vietų 
Sąjungoje susijusios su biodegalų 
vartojimu;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Komisija turėtų laikytis atviresnio 
požiūrio į netiesioginio žemės paskirties 
keitimo (NŽPK) klausimą ir dvišalėmis 
bei daugiašalėmis priemonėmis skatinti 
užtikrinti tinkamą socialinių ir ekologinių 
aspektų apsaugą trečiosiose šalyse;
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsniu 
nustatyti tvarumo kriterijai, kuriuos turi 
atitikti biodegalai ir skystieji bioproduktai, 
kad juos būtų galima įskaičiuoti siekiant 
direktyvoje nustatytų planinių rodiklių ir 
kad jiems būtų galima taikyti viešosios 
paramos schemas. Šie kriterijai apima 
reikalavimus dėl minimalaus išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimo, pasiekiamo naudojant 
biodegalus ir skystuosius bioproduktus, 
palyginti su iškastiniu kuru. Tokie pat 
tvarumo kriterijai biodegalams nustatyti 
pagal Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnį;

(3) Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsniu 
nustatyti tvarumo kriterijai, kuriuos turi 
atitikti biodegalai ir skystieji bioproduktai, 
kad juos būtų galima įskaičiuoti siekiant 
direktyvoje nustatytų planinių rodiklių ir 
kad jiems būtų galima taikyti viešosios 
paramos schemas. Šie kriterijai apima 
reikalavimus dėl minimalaus išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimo, pasiekiamo naudojant 
biodegalus ir skystuosius bioproduktus, 
palyginti su iškastiniu kuru. Tokie pat 
tvarumo kriterijai biodegalams nustatyti 
pagal Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnį; 
Šiuos kriterijus reikėtų papildyti apsaugos 
priemonėmis, kad būtų užtikrintas 
daugiapakopis naudojimas ir atliekų 
hierarchijos laikymasis.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kai ganyklos ar žemės ūkio paskirties 
žemė, anksčiau naudotos maisto, pašarų ir 
pluošto rinkų reikmėms tenkinti, 
pradedamos naudoti biodegalų gamybai, 
minėtų ne degalų sektorių paklausa vis tiek 
turės būti patenkinta intensyvinant 
dabartinę gamybą arba gamybos reikmėms 
pradedant naudoti kitą ne žemės ūkio 
paskirties žemę. Pastarasis atvejis reiškia 
netiesioginį žemės paskirties keitimą, o kai 
tai susiję su dideles anglies atsargas 
turinčios žemės paskirties keitimu, gali 
labai padidėti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas. Todėl direktyvose 

(4) kai ganyklos ar žemės ūkio paskirties 
žemė, anksčiau naudotos maisto, pašarų ir 
pluošto rinkų reikmėms tenkinti, 
pradedamos naudoti biodegalų gamybai, 
minėtų ne degalų sektorių paklausa vis tiek 
turės būti patenkinta intensyvinant 
dabartinę gamybą arba gamybos reikmėms 
pradedant naudoti kitą ne žemės ūkio 
paskirties žemę. Tai galima pasiekti arba 
padidinant žemės ūkio gamybą, arba 
padidinant žemės ūkio našumą. Pastarasis 
atvejis reiškia netiesioginį žemės paskirties 
keitimą, o kai tai susiję su dideles anglies 
atsargas turinčios žemės paskirties keitimu, 
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98/70/EB ir 2009/28/EB turėtų būti 
įtrauktos nuostatos dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, atsižvelgiant į tai, kad 
dabartiniai biodegalai daugiausiai 
gaminami iš pasėlių, auginamų žemės ūkio 
paskirties žemėje;

gali labai padidėti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas. Todėl 
direktyvose 98/70/EB ir 2009/28/EB turėtų 
būti įtrauktos nuostatos dėl netiesioginio 
žemės paskirties keitimo, atsižvelgiant į tai, 
kad dabartiniai biodegalai daugiausiai 
gaminami iš pasėlių, auginamų žemės ūkio 
paskirties žemėje;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) įgyvendinant ir aiškinant šią 
direktyvą reikėtų turėti omenyje tai, kad 
netiesioginis žemės paskirties keitimas, 
kai jis suprantamas kaip kainos poveikis 
dėl augančios biodegalų paklausos, 
praktikoje yra nepakankamai tikslus, kad 
būtų galima daryti prognozes, reikalingas 
teisės aktams. Į tai taip pat turėtų 
atsižvelgti teisės aktų leidėjai priimdami 
šios direktyvos įgyvendinimo taisykles;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) todėl reikėtų įgalioti valstybes nares 
sukurti nacionalines sertifikavimo 
sistemas, pagal kurias būtų galima 
nustatyti ir sertifikuoti biomasę, kuri 
nelemia netiesioginio žemės paskirties 
keitimo;
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) remiantis valstybių narių pateiktomis 
biodegalų paklausos prognozėmis ir 
numatomu kiekiu, išmetamu dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
naudojant skirtingas biodegalų žaliavas, 
tikėtina, kad šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo yra didelis ir kad tuo 
būdu gali būti prarasta visa nauda, 
susijusi su tuo, kad naudojant atskirus 
biodegalus išmetama mažiau šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, ar jos dalis. Taip 
yra dėl to, kad, kaip tikimasi, 2020 m. 
beveik visi biodegalai bus gaminami iš 
pasėlių, auginamų žemėje, kuri galėtų 
būti naudojama maisto ir pašarų rinkų 
reikmėms tenkinti. Siekiant sumažinti tokį 
išmetimą, tikslinga skirti pasėlių grupes, 
tokias kaip aliejiniai augalai, javai, 
cukrūs ir kiti krakmolingi augalai;

Išbraukta.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) jeigu, remdamasi tolesniu duomenų 
rinkimu, tyrimais ir veiksmingu modelių 
naudojimu, Komisija manys, kad tinkama 
riboti biodegalų gamybą iš kai kurių 
pasėlių, gali būti Direktyvų 98/70/EB ir 
2009/28/EB dalinių pakeitimų. Tokio 
modelių naudojimo veiksmingumą turėtų 
padidinti aiškūs moksliniai ir ekonominiai 
duomenys;
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) tikėtina, kad iš atsinaujinančių šaltinių 
pagaminti skystieji degalai bus reikalingi 
transporto sektoriui, kad jame būtų galima 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą. Pažangieji biodegalai, pvz., 
gaminami iš atliekų ir dumblių, padeda 
smarkiai sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą, o su jų 
naudojimu susijęs netiesioginio žemės 
paskirties keitimo pavojus yra mažas; be 
to, juos gaminant tiesiogiai 
nekonkuruojama su maisto ir pašarų 
rinkomis dėl žemės ūkio paskirties žemės. 
Todėl tikslinga skatinti gaminti daugiau 
tokių pažangiųjų biodegalų, nes šiuo metu 
jie nėra plačiai prieinami rinkoje; iš dalies 
tai lemia konkurencija dėl viešųjų 
subsidijų su įsitvirtinusiomis biodegalų 
gamybos technologijomis, kurios 
grindžiamos maistinėmis kultūromis. 
Papildomos paskatos turėtų būti 
suteikiamos didinant, palyginti su 
įprastiniais biodegalais, pažangiųjų 
biodegalų dalį siekiant Direktyvoje 
2009/28/EB transportui nustatyto 10 % 
planinio rodiklio. Todėl kuriant 
atsinaujinančiosios energijos politikos 
sistemą po 2020 m. turėtų būti remiami tik 
pažangieji biodegalai, su kuriais susijęs 
numatomas netiesioginio žemės paskirties 
keitimo poveikis yra nedidelis ir kuriuos 
naudojant labai sumažinamas bendras 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimas;

(6) tikėtina, kad iš atsinaujinančių šaltinių 
pagaminti skystieji degalai bus reikalingi 
transporto sektoriui, kad jame būtų galima 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą. Pažangieji biodegalai, pvz., 
gaminami iš atliekų ir dumblių, padeda 
smarkiai sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą, o su jų 
naudojimu susijęs netiesioginio žemės 
paskirties keitimo pavojus yra mažas; be 
to, juos gaminant tiesiogiai 
nekonkuruojama su maisto ir pašarų 
rinkomis dėl žemės ūkio paskirties žemės. 
Todėl tikslinga skatinti gaminti daugiau 
tokių pažangiųjų biodegalų, nes šiuo metu 
jie nėra plačiai prieinami rinkoje;
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant užtikrinti ilgalaikį biologinių 
pramonės sektorių konkurencingumą, 
pagal 2012 m. Komunikatą „Inovacijos 
vardan tvaraus augimo. Bioekonomika 
Europai“ ir pagal Efektyvaus išteklių 
naudojimo Europos planą, kuriais 
skatinama integruotų ir diversifikuotų 
biologinio produktų perdirbimo įmonių 
statyba Europoje, didesnės paskatos pagal 
Direktyvą 2009/28/EB turėtų būti 
užtikrinamos taip, kad pirmenybė būtų
teikiama biomasės žaliavų, kurios neturi 
didelės ekonominės vertės ne biodegalų 
gamybos reikmėms, naudojimui;

(7) siekiant užtikrinti ilgalaikį biologinių 
pramonės sektorių konkurencingumą ir 
investicijų saugumą, taip pat sudaryti 
stabilią reguliavimo aplinką vykdomoms 
ir naujoms investicijoms, pagal 2012 m. 
Komunikatą „Inovacijos vardan tvaraus 
augimo. Bioekonomika Europai“ ir pagal 
Efektyvaus išteklių naudojimo Europos 
planą, kuriais skatinama integruotų ir 
diversifikuotų biologinio produktų 
perdirbimo įmonių statyba Europoje, 
didesnės paskatos pagal Direktyvą 
2009/28/EB turėtų būti užtikrinamos taip, 
kad būtų skatinamas išteklių atžvilgiu
efektyvus biomasės žaliavų naudojimas ir 
pirmenybė būtų teikiama antrosios kartos 
biodegalams. Reikėtų įsipareigoti vykdyti 
Direktyvos 2009/28/EB nuostatas ir po 
2020 m.;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) naujuose įrenginiuose pagamintiems
biodegalams ir skystiesiems bioproduktams 
taikomas minimalaus išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo 
slenkstis turėtų būti padidintas nuo 
2014 m. liepos 1 d., siekiant užtikrinti 
geresnį jų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio bendrą balansą, taip pat 
skatinti atsisakyti tolesnių investicijų į 
įrenginius, kurių šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo 
rodikliai yra nepakankami. Toks 
padidinimas padėtų užtikrinti investicijų į 

(8) biodegalams ir skystiesiems 
bioproduktams taikomas minimalaus 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimo slenkstis turėtų 
būti toks, koks nustatytas Direktyvoje 
2009/28/EB, nes dabartinėmis 
nuostatomis užtikrinamas geresnis
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
bendras balansas;
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biodegalų ir skystųjų bioproduktų 
gamybos pajėgumus apsaugą pagal 
19 straipsnio 6 dalies antrą pastraipą;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant pasirengti perėjimui prie 
pažangiųjų biodegalų ir sumažinti bendrą 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
poveikį iki 2020 m., tikslinga apriboti iš 
maistinių kultūrų, nurodytų Direktyvos 
2009/28/EB VIII priedo A dalyje ir 
Direktyvos 98/70EB V priedo A dalyje, 
gaminamų biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų, kuriuos galima įskaičiuoti 
siekiant Direktyvos 2009/28/EB planinių 
rodiklių, kiekį. Neapribojant bendro tokių 
biodegalų naudojimo reikėtų užtikrinti, 
kad biodegalų ir skystųjų bioproduktų, 
pagamintų iš javų ir kitų krakmolingų 
augalų, cukrų ir aliejinių augalų, kuriuos 
galima įskaičiuoti siekiant Direktyvos 
2009/28/EB planinių rodiklių, dalis 
neviršytų 2011 m. naudotos biodegalų ir 
skystųjų bioproduktų dalies;

Išbraukta.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 3 straipsnio 4 dalies d punktu 
nustatyta 5 % riba neapribojamos 
valstybių narių galimybės pačioms spręsti, 
kaip užtikrinti šią nustatytą įprastų 
biodegalų dalį siekiant bendro 10 % 
planinio rodiklio; Todėl galimybė rinkai 
pateikti biodegalus, pagamintus 
įrenginiuose, kurie veikia iki 2013 m. 

Išbraukta.
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pabaigos, neapribojama. Taigi ši iš dalies 
keičianti direktyva neturi įtakos teisėtiems 
tokių įrenginių operatorių lūkesčiams;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Apie numatomą kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
turėtų būti nurodoma ataskaitose apie 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
išmetamą naudojant biodegalus, pagal 
direktyvas 98/70/EB ir 2009/28/EB. 
Biodegalams, gaminamiems iš žaliavų 
(pvz., iš atliekų), kurioms nereikia 
papildomos žemės, turėtų būti nustatytas 
nulinis išmetimo veiksnys;

Išbraukta.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kiekio, išmetamo dėl žemės paskirties 
keitimo, veiksnių apskaičiavimo metodiką, 
pateiktą atitinkamai direktyvų 2009/28/EB 
ir 98/70/EB VIII ir V prieduose, Komisija 
turėtų peržiūrėti atsižvelgdama į 
prisiderinimą prie mokslo ir technikos 
pažangos. Tuo tikslu, jei tai pagrįsta 
naujausiais turimais moksliniais 
duomenimis, Komisija turėtų įvertinti 
galimybę persvarstyti siūlomus pasėlių 
grupių netiesioginio žemės paskirties 
keitimo veiksnius, taip pat nustatyti 
veiksnius tolesnio išskaidymo lygmenimis 
ir įtraukti papildomas vertes, jei rinkai 
būtų pateikiamos naujos biodegalų 
žaliavos;

Išbraukta.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant sudaryti sąlygas Direktyvą 
2009/28/EB priderinti prie techninės ir 
mokslinės pažangos, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus dėl biodegalų žaliavų, kurios 
keletą kartų skaičiuojamos siekiant 
3 straipsnio 4 dalyje nustatyto planinio 
rodiklio, sąrašo; transporto degalų 
energetinės vertės; biologiškai labai 
įvairios pievos nustatymo kriterijų ir 
arealų; kiekio, išmetamo dėl netiesioginio
žemės paskirties keitimo, apskaičiavimo 
metodikos ir metodinių principų ir verčių, 
kurie būtini norint įvertinti, ar tenkinami su 
biodegalais ir skystaisiais bioproduktais 
susiję tvarumo kriterijai;

(19) siekiant sudaryti sąlygas Direktyvą 
2009/28/EB priderinti prie techninės ir 
mokslinės pažangos, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus dėl transporto degalų 
energetinės vertės, biologiškai labai 
įvairios pievos nustatymo kriterijų ir 
arealų, biomasės, dėl kurios neišmetama iš 
metalų, susijusių su netiesioginiu žemės 
paskirties keitimu, kiekio apskaičiavimo 
metodikos ir metodinių principų ir verčių, 
kurie būtini norint įvertinti, ar tenkinami su 
biodegalais ir skystaisiais bioproduktais 
susiję tvarumo kriterijai;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Komisija turėtų įvertinti, ar, remiantis 
geriausiais ir naujausiais turimais 
moksliniais duomenimis, šia direktyva 
nustatytomis priemonėmis efektyviai 
ribojamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, ir ieškoma galimybių tą 
poveikį toliau mažinti, tuo tikslu nuo 
2021 m. sausio 1 d. galbūt nustatant 
kiekio, išmetamo dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, veiksnius pagal 
tvarumo schemą;

(20) Komisija turėtų įvertinti, ar, remiantis 
geriausiais ir naujausiais turimais 
moksliniais duomenimis, šia direktyva 
nustatytomis priemonėmis efektyviai 
ribojamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, ir ieškoma galimybių tą 
poveikį toliau mažinti;
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 98/70/EB
7 a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įterpiama tokia 6 dalis: Išbraukta.
6. Iki kiekvienų metų kovo 31 d. degalų 
tiekėjai informuoja valstybės narės 
paskirtą instituciją apie biodegalų 
gamybos būdą, kiekį ir būvio ciklo metu 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį energijos vienetui, įskaitant 
V priede nurodytą numatomą kiekį, 
išmetamą dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo; valstybės narės šiuos 
duomenis perduoda Komisijai.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto a papunktis
Direktyva 98/70/EB
7 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2. Išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimas dėl 
biodegalų ir skystųjų bioproduktų, 
pagamintų įrenginiuose, kurių 
eksploatavimas pradedamas po 2014 m. 
liepos 1 d., naudojimo, į kurį atsižvelgiama 
1 dalyje nurodytais tikslais, turi sudaryti 
mažiausiai 60 %. Įrenginys 
eksploatuojamas, jei faktinė biodegalų 
arba skystųjų bioproduktų gamyba jau 
vykdoma.

„2. Išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimas dėl 
biodegalų ir skystųjų bioproduktų 
naudojimo, į kurį atsižvelgiama 1 dalyje 
nurodytais tikslais, turi sudaryti mažiausiai 
35 % (tačiau neviršijant išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio –
54,47 gCO2eq/MJ).

Dėl biodegalų ir skystųjų biodegalų, 
pagamintų įrenginiuose, kurie jau buvo 
eksploatuojami 2014 m. liepos 1 d. ar 
anksčiau, naudojimo, į kurį atsižvelgiama 
1 dalyje nurodytais tikslais, išmetamų 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimas dėl biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų naudojimo, į kurį 
atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais tikslais, 
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šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis iki 
2017 m. gruodžio 31 d. sumažinamas bent 
35 %, o nuo 2018 m. sausio 1 d. – bent 
50 %.

turi sudaryti mažiausiai 50 % (tačiau 
neviršijant išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio – 41,9 gCO2eq/MJ).
Nuo 2018 m. sausio 1 d. išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
turi būti sumažintas bent 60 % (tačiau 
neviršijant išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio –
33,52 gCO2eq/MJ) biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų, gaminamų įrenginiuose, 
kuriuose gamyba pradėta 2017 m. sausio 
1 d. ar vėliau, atveju.

Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimas dėl biodegalų ir 
skystųjų bioproduktų naudojimo 
apskaičiuojamas pagal 19 straipsnio 
1 dalį.“

Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimas dėl biodegalų ir 
skystųjų bioproduktų naudojimo 
apskaičiuojamas pagal 19 straipsnio 
1 dalį.“

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto b papunktis
Direktyva 98/70/EB
7 b straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 3 dalies antra pastraipa pakeičiama 
taip:

Išbraukta.

Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 
10a straipsnį dėl kriterijų ir arealų, kad 
galėtų nustatyti, kurioms pievoms 
taikomas pirmos pastraipos c punktas.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 98/70/EB
7 b straipsnio 7 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba. 7 dalies antros pastraipos pirmas 
sakinys keičiamas taip:
„Kas dvejus metus Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą dėl didesnės biodegalų 
paklausos poveikio socialiniam tvarumui 
Sąjungoje bei trečiosiose šalyse, dėl 
Sąjungos biodegalų politikos poveikio
augalinių baltymų deficito mažinimui ES, 
galimybei, visų pirma besivystančių šalių 
gyventojams, įsigyti maisto produktų 
prieinamomis kainomis, ir dėl platesnių 
vystymosi klausimų.“

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto a papunktis
Direktyva 98/70/EB
7 d straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 10a straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl IV priedo 
B ir E dalyse nurodytų apskaičiuotų 
tipinių ir numatytųjų verčių koregavimo.“

Išbraukta.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto a papunktis
Direktyva 98/70/EB
7 d straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„6. Komisija pagal 10a straipsnį punktą 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
dėl V priedo priderinimo prie mokslo ir 
technikos pažangos, be kita ko, 
persvarstant siūlomas pasėlių grupės 

Išbraukta.
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netiesioginio žemės paskirties keitimo 
vertes; nustatant naujas vertes tolesnio 
išskaidymo lygmenimis; įtraukiant 
papildomas vertes, jei naujos biodegalų 
žaliavos tinkamai pateikiamos rinkai; 
peržiūrint kategorijas, kurių biodegalams 
nustatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, yra 
lygus nuliui; ir nustatant žaliavų iš 
nemaistinių celiuliozės ir lignoceliuliozės 
medžiagų veiksnius.“

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 98/70/EB
7 d straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„7. Komisija pagal 10a straipsnį įgaliojama
priimti deleguotuosius aktus dėl IV priedo 
priderinimo prie mokslo ir technikos 
pažangos, be kita ko, papildant jį kitų 
biodegalų gamybos būdų, kai naudojamos 
tos pačios ar kitos žaliavos, vertėmis ir 
pakeičiant C dalyje nustatytą metodiką.“

„7. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 
IV priedo priderinimo prie mokslo ir 
technikos pažangos, be kita ko, papildant jį 
kitų biodegalų gamybos būdų, kai 
naudojamos tos pačios ar kitos žaliavos, 
vertėmis.“

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 98/70/EB
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1. Komisija pagal 10a straipsnį
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
dėl I, II ir III prieduose nurodytų leidžiamų 
analitinių metodų priderinimo prie mokslo 
ir technikos pažangos.“

„1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
įgyvendinimo aktus dėl I, II ir III prieduose 
nurodytų leidžiamų analitinių metodų 
priderinimo prie mokslo ir technikos 
pažangos.“
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 98/70/EB
10 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 7a straipsnio 5 dalyje, 7b straipsnio 
3 dalies antroje pastraipoje, 7d straipsnio 
5 dalyje, 7d straipsnio 6 dalyje,
7d straipsnio 7 dalyje, 8a straipsnio 
3 dalyje ir 10 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
įgaliojimų delegavimas taikomas neribotą 
laikotarpį nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
datos.

2. 7a straipsnio 5 dalyje, 7d straipsnio 
5 dalyje, 7d straipsnio 7 dalyje ir 
8a straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 98/70/EB
10 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 7a straipsnio 5 dalyje, 
7b straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje,
7d straipsnio 5 dalyje, 7d straipsnio 
6 dalyje, 7d straipsnio 7 dalyje, 
8a straipsnio 3 dalyje ir 10 straipsnio 
1 dalyje nurodytą įgaliojimų delegavimą. 
Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas 
tame sprendime nurodyto įgaliojimo 
delegavimas. Sprendimas įsigalioja kitą 
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 7a straipsnio 5 dalyje, 
7d straipsnio 5 dalyje, 7d straipsnio 
7 dalyje ir 8a straipsnio 3 dalyje nurodytus 
deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl 
atšaukimo nutraukiamas tame sprendime 
nurodyto įgaliojimo delegavimas. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
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Direktyva 98/70/EB
10 a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 7a straipsnio 5 dalį, 7b straipsnio 
3 dalies antrą pastraipą, 7d straipsnio 
5 dalį, 7d straipsnio 6 dalį, 7d straipsnio 
7 dalį, 8a straipsnio 3 dalį ir 10 straipsnio 
1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja 
tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius po to, 
kai apie tą aktą pranešama Europos 
Parlamentui ir Tarybai, nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu iki šio laikotarpio 
pabaigos ir Europos Parlamentas, ir Taryba 
pranešė Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
dviem mėnesiais.“

5. Pagal 7a straipsnio 5 dalį, 7d straipsnio 
5 dalį, 7d straipsnio 7 dalį ir 8a straipsnio 
3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja 
tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, 
ir Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali 
būti pratęstas dviem mėnesiais.“

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
2 straipsnio p a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 2 straipsnis papildomas šiuo punktu:
„pa) netiesioginio žemės paskirties 
keitimo nelemianti biomasė – biomasė, 
atitinkanti vieną iš VIII priedu nustatytų 
kriterijų.“

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 b punktas (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
2 straipsnio p b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. 2 straipsnis papildomas šiuo punktu:
„pb) tradiciniai biodegalai – biodegalai, 
kuriuos sudaro aliejus, arba bet kokie 
degalai, pagaminti iš krakmolo (kaip 
atliekos ar ne), aliejaus (kaip atliekos ar 
ne), gyvūninių riebalų (kaip atliekos ar 
ne) arba cukraus.“

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 c punktas (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
2 straipsnio p c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. 2 straipsnis papildomas šiuo punktu:
„pc) pažangieji biodegalai – biodegalai, 
bendrai apibrėžiami kaip antrosios arba 
trečiosios kartos biodegalai, kuriuose nėra 
tradicinių biodegalų. Pažangieji 
biodegalai – iš celiuliozinių medžiagų, 
kurių yra tradiciniuose augaluose, 
pagaminti biodegalai arba bendros 
gamybos produktai, pagaminti naudojant 
tradicinius biodegalų gamybos metodus.“

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto b papunktis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 1 dalis papildoma tokia antra 
pastraipa:

Išbraukta.

„Siekiant laikytis pirmoje pastraipoje 
nurodyto planinio rodiklio, didžiausia 
bendra biodegalų ir skystųjų bioproduktų, 



PE508.068v02-00 18/37 AD\934268LT.doc

LT

pagamintų iš javų bei kitų krakmolingų 
augalų, cukrų ir aliejinių augalų, dalis 
yra ne didesnė nei energijos kiekis, 
atitinkantis didžiausią 3 straipsnio 
4 dalies d punkte nustatytą dalį.“

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 1 dalis papildoma šia 2a pastraipa:
„Privalomieji nacionaliniai tiksliniai 
rodikliai ir priemonės atsinaujinančių 
išteklių energijos srityje yra suderintos su 
kitomis sektorių politikos kryptimis. Todėl 
skaičiuojant biodegalų, pagamintų iš javų 
ir kitų krakmolingų augalų, cukrų ir 
aliejinių augalų, dalį, skaičiai nėra labai 
sumažinti.“

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto -i papunktis (naujas) ir i papunktis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 4 dalis iš dalies keičiama taip: c) 4 dalis iš dalies keičiama taip:

-i) Pirmas sakinys keičiamas taip:
„Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
2020 m. jos atsinaujinančių išteklių 
energijos dalis, sunaudojama visų rūšių 
transporte, sudarytų bent 10 % tos 
valstybės narės transporto sektoriaus 
galutinio energijos suvartojimo.“

i) b punktas papildomas tokia fraze: i) b punktas papildomas tokia fraze:
„Ši įtrauka taikoma nepažeidžiant „Ši įtrauka taikoma nepažeidžiant 
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17 straipsnio 1 a punkto ir 3 straipsnio 
4 dalies d punkto nuostatų;“

17 straipsnio 1 a punkto ir 3 straipsnio 
4 dalies d punkto nuostatų;“

ii) pridedamas toks d punktas: ii) pridedamas toks d punktas:
d) apskaičiuojant biodegalus skaitiklyje, iš 
javų bei kitų krakmolingų augalų, cukrų 
ir aliejinių augalų pagamintų biodegalų 
energijos dalis yra ne didesnė nei 5 % 
(numatoma dalis 2011 m. pabaigoje)
galutinio transporto sektoriuje 2020 m. 
suvartojamo energijos kiekio.

d) apskaičiuojant biodegalus skaitiklyje,

i) 2020 m. iš žaliavų, išvardytų IX priede, 
pagaminamų biodegalų energijos dalis 
yra bent 2 % galutinio transporto 
sektoriuje suvartojamo energijos kiekio ir

ii) iš maistinių kultūrų pagaminamų 
biodegalų energijos dalis yra bent 8 % 
galutinio suvartojamo energijos kiekio.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) c punktas pakeičiamas taip:
„c) a ir b punktų tikslais apskaičiuodamos 
elektros energijos, kuri gaminama iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir 
naudojama visų rūšių elektrinėse kelių 
transporto priemonėse, dalį valstybės 
narės gali pasirinkti elektros energijos iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalies 
Sąjungoje vidurkį arba jų pačių 
pagamintos elektros energijos iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalį, 
nustatytą prieš dvejus metus iki 
atitinkamų metų. Be to, apskaičiuojant 
elektrinių kelių transporto priemonių 
sunaudotos elektros energijos iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių kiekį, 
laikoma, kad tas sunaudotas kiekis yra 
4 kartus didesnis nei faktinės elektros 
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energijos iš atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių sąnaudos.“

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio ii papunktis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) pridedamas toks d punktas: Išbraukta.
„d) apskaičiuojant biodegalus skaitiklyje, 
iš javų bei kitų krakmolingų augalų, 
cukrų ir aliejinių augalų pagamintų 
biodegalų energijos dalis yra ne didesnė 
nei 5 % (numatoma dalis 2011 m. 
pabaigoje) galutinio transporto sektoriuje 
2020 m. suvartojamo energijos kiekio.“

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii papunktis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) pridedamas toks e punktas: Išbraukta.
Laikoma, kad:
i) biodegalų, pagamintų iš IX priedo 
A dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra 
keturis kartus didesnė už jų energetinę 
vertę;
ii) biodegalų, pagamintų iš IX priedo 
B dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra du 
kartus didesnė už jų energetinę vertę;
iii) atsinaujinančio nebiologinės kilmės 
skystojo ir dujinio kuro dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę.
Valstybės narės užtikrina, kad jokios 
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žaliavos nebūtų sąmoningai 
modifikuojamos siekiant jas priskirti i–
iii kategorijoms.
IX priede pateiktas žaliavų sąrašas gali 
būti priderintas prie mokslo ir techninės 
pažangos, siekiant užtikrinti tinkamą šioje 
direktyvoje išdėstytų apskaitos taisyklių 
įgyvendinimą. Komisijai pagal 
25 straipsnio b punktą suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
dėl IX priede pateikto žaliavų sąrašo.“

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio ii papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) 4 dalyje įrašomas šis da punktas:
„da) Valstybės narės po 2020 m. išlaiko iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
pagamintos energijos dalį bent jau tokią, 
kokia nurodyta pirmoje pastraipoje.“

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii papunktis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) pridedamas toks e punktas: Išbraukta.
Laikoma, kad:
i) biodegalų, pagamintų iš IX priedo 
A dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra 
keturis kartus didesnė už jų energetinę 
vertę;
ii) biodegalų, pagamintų iš IX priedo 
B dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra du 
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kartus didesnė už jų energetinę vertę;
iii) atsinaujinančio nebiologinės kilmės 
skystojo ir dujinio kuro dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii a punktas (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) trečia pastraipa pakeičiama taip:
„[...] Komisija ne vėliau kaip 2014 m. 
birželio 30 d. pateikia pasiūlymą, pagal 
kurį leidžiama tam tikromis sąlygomis 
atsižvelgti į visą elektros energijos, 
pagamintos iš atsinaujinančiųjų išteklių, 
kiekį, suvartojamą visų rūšių elektrinėse 
transporto priemonėse.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii b papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiib) ketvirta pastraipa pakeičiama taip:
[...] Komisija taip pat ne vėliau kaip 
2014 m. birželio 30 d. pateikia pasiūlymą 
dėl vandenilio iš atsinaujinančiųjų
išteklių dalies bendroje degalų 
struktūroje apskaičiavimo metodikos.“

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii papunktis
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Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies e punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad jokios 
žaliavos nebūtų sąmoningai 
modifikuojamos siekiant jas priskirti i–
iii kategorijoms.

Komisija pasiūlo procedūrą, pagal kurią
Valstybės narės užtikrina, kad jokios 
žaliavos nebūtų sąmoningai 
modifikuojamos siekiant jas priskirti i–
iii kategorijoms.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
25 straipsnio b punktą priimti 
deleguotuosius aktus dėl III priede 
nurodyto transporto kuro energetinės vertės 
priderinimo prie mokslo ir technikos 
pažangos.“

„Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
įgyvendinimo aktus dėl III priede nurodyto 
transporto kuro energetinės vertės 
priderinimo prie mokslo ir technikos 
pažangos.“

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punkto a papunktis
Direktyva 2009/28/EB
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2. Išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimas dėl 
biodegalų ir skystųjų bioproduktų, 
pagamintų įrenginiuose, kurių 
eksploatavimas pradedamas po 2014 m. 
liepos 1 d., naudojimo, į kurį atsižvelgiama 
1 dalyje nurodytais tikslais, turi sudaryti 
mažiausiai 60 %. Įrenginys 
eksploatuojamas, jei faktinė biodegalų 
arba skystųjų bioproduktų gamyba jau 

„2. Išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimas dėl 
biodegalų ir skystųjų bioproduktų 
naudojimo, į kurį atsižvelgiama 1 dalyje 
nurodytais tikslais, turi sudaryti mažiausiai 
35 % (tačiau neviršijant išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio –
54,47 gCO2eq/MJ).
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vykdoma.
Dėl biodegalų ir skystųjų biodegalų, 
pagamintų įrenginiuose, kurie jau buvo 
eksploatuojami 2014 m. liepos 1 d. ar 
anksčiau, naudojimo, į kurį atsižvelgiama 
1 dalyje nurodytais tikslais, išmetamų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis iki 
2017 m. gruodžio 31 d. sumažinamas bent 
35 %, o nuo 2018 m. sausio 1 d. – bent 
50 %.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimas dėl biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų naudojimo, į kurį 
atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais tikslais, 
turi sudaryti mažiausiai 50 % (tačiau 
neviršijant išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio – 41,9 gCO2eq/MJ).
Nuo 2018 m. sausio 1 d. išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
turi būti sumažintas bent 60 % (tačiau 
neviršijant išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio –
33,52 gCO2eq/MJ) biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų, gaminamų įrenginiuose, 
kuriuose gamyba pradėta 2017 m. sausio 
1 d. ar vėliau, atveju.

Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimas dėl biodegalų ir 
skystųjų bioproduktų naudojimo 
apskaičiuojamas pagal 19 straipsnio 
1 dalį.“

Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimas dėl biodegalų ir 
skystųjų bioproduktų naudojimo 
apskaičiuojamas pagal 19 straipsnio 
1 dalį.“

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punkto b papunktis
Direktyva 2009/28/EB
17 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 3 dalies antra pastraipa pakeičiama 
taip:

Išbraukta.

„Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
25 straipsnio b punktą priimti 
deleguotuosius aktus dėl III priede 
nurodyto transporto kuro energetinės 
vertės priderinimo prie mokslo ir 
technikos pažangos.“
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
17 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 6 dalis keičiama taip:
Biodegalai ir skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalies a, b ir 
c punktuose nurodytais tikslais ir kurių 
gamybai naudojamos Sąjungoje 
išaugintos žemės ūkio žaliavos, 
gaunamos laikantis reikalavimų bei 
standartų, nurodytų 2009 m. sausio 19 d. 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, 
nustatančio bendrąsias tiesioginės 
paramos schemų ūkininkams pagal 
bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir 
nustatančio tam tikras paramos schemas 
ūkininkams, atitinka tvarumo kriterijus, 
nustatytus 17 straipsnio 3–5 dalyse.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
17 straipsnio 7 dalies antros pastraipos pirmas sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 7 dalies antros pastraipos pirmas 
sakinys keičiamas taip:
„Kas dvejus metus Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą dėl didesnės biodegalų 
paklausos poveikio socialiniam tvarumui
Sąjungoje bei trečiosiose šalyse, dėl
Sąjungos biodegalų politikos poveikio
augalinių baltymų deficito mažinimui ES, 
galimybei, visų pirma besivystančių šalių 
gyventojams, įsigyti maisto produktų 
prieinamomis kainomis, ir dėl platesnių 
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vystymosi klausimų.“

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2009/28/EB
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali nuspręsti, kad 17 straipsnio 
2 dalies tikslais savanoriškų nacionalinių ar 
tarptautinių biomasės produktų gamybos 
standartus nustatančių schemų duomenys 
yra tikslūs arba kad jais remiantis 
biodegalų ar skystųjų bioproduktų siuntos 
atitinka 17 straipsnio 3–5 dalyse nustatytus 
tvarumo kriterijus. Komisija gali nuspręsti, 
kad tų schemų duomenys yra tikslūs 
siekiant pateikti informaciją apie 
priemones, kurių imtasi teritorijoms, kurios 
teikia pagrindines ekosistemos paslaugas 
(pvz., vandenskyros apsauga ir erozijos 
kontrolė) kritinėse situacijose, taip pat 
dirvožemiui, vandeniui ir orui apsaugoti, 
nualintai žemei atkurti, užkirsti kelią 
netaupiam vandens vartojimui vietovėse, 
kuriose vandens yra mažai, ir apie 
17 straipsnio 7 dalies antroje pastraipoje 
nurodytus aspektus. 17 straipsnio 3 dalies 
b punkto ii papunkčio tikslais Komisija 
taip pat gali pripažinti retų, galinčių išnykti 
arba nykstančių ekosistemų ar rūšių 
apsaugos vietoves, pripažintas pagal 
tarptautinius susitarimus arba įtrauktas į 
tarpvyriausybinių organizacijų ar 
Tarptautinės gamtos išsaugojimo sąjungos 
sudarytus sąrašus.

„Nedarant poveikio 21a straipsniui, 
Komisija gali nuspręsti, kad 17 straipsnio 
2 dalies tikslais savanoriškų nacionalinių ar 
tarptautinių biomasės produktų gamybos 
standartus nustatančių schemų duomenys 
yra tikslūs arba kad jais remiantis 
biodegalų ar skystųjų bioproduktų siuntos 
atitinka 17 straipsnio 3–5 dalyse nustatytus 
tvarumo kriterijus. Komisija gali nuspręsti, 
kad tų schemų duomenys yra tikslūs 
siekiant pateikti informaciją apie 
priemones, kurių imtasi teritorijoms, kurios 
teikia pagrindines ekosistemos paslaugas 
(pvz., vandenskyros apsauga ir erozijos 
kontrolė) kritinėse situacijose, taip pat 
dirvožemiui, vandeniui ir orui apsaugoti, 
nualintai žemei atkurti, užkirsti kelią 
netaupiam vandens vartojimui vietovėse, 
kuriose vandens yra mažai, ir apie 
17 straipsnio 7 dalies antroje pastraipoje 
nurodytus aspektus. 17 straipsnio 3 dalies 
b punkto ii papunkčio tikslais Komisija 
taip pat gali pripažinti retų, galinčių išnykti 
arba nykstančių ekosistemų ar rūšių 
apsaugos vietoves, pripažintas pagal 
tarptautinius susitarimus arba įtrauktas į 
tarpvyriausybinių organizacijų ar 
Tarptautinės gamtos išsaugojimo sąjungos 
sudarytus sąrašus.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punkto -b papunktis
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Direktyva 2009/28/EB
19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 5 dalies paskutinis sakinys pakeičiamas 
taip:

Išbraukta.

„Tuo tikslu Komisijai pagal 25 straipsnio 
b punktą suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus.“

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punkto c papunktis
Direktyva 2009/28/EB
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 6 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
Komisija pagal 25 straipsnio b punktą 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
dėl VIII priedo priderinimo prie mokslo ir 
technikos pažangos, be kita ko, 
persvarstant siūlomas pasėlių grupės 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
vertes; nustatant naujas vertes tolesnio 
išskaidymo lygmenimis (t. y. žaliavų 
lygmeniu); įtraukiant papildomas vertes, 
jei naujos biodegalų žaliavos tinkamai 
pateikiamos rinkai; ir nustatant žaliavų iš 
nemaistinių celiuliozės ir lignoceliuliozės 
medžiagų veiksnius.“

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punkto d papunktis
Direktyva 2009/28/EB
19 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 7 dalies pirma pastraipa pakeičiama Išbraukta.
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taip:
„7. Komisija pagal 25 straipsnio b dalį 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
dėl V priedo priderinimo prie mokslo ir 
technikos pažangos, be kita ko, papildant 
jį kitų biodegalų gamybos būdų, kai 
naudojamos tos pačios ar kitos žaliavos, 
vertėmis ir pakeičiant C dalyje nustatytą 
metodiką.“

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2009/28/EB
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. 21 straipsnis išbraukiamas. 8. 21 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 8 punkto a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) Įrašomas šis straipsnis:
„21a straipsnis
Netiesioginio žemės paskirties keitimo 
nulinį išmetimo veiksnį turintys 
biodegalai ir skystieji bioproduktai
1. Šiais atvejais laikoma, kad naudojant 
biodegalus ir skystuosius bioproduktus 
numatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, bus 
lygus nuliui:
a) jei tradiciniai biodegalai nesiekia 
dalies, kuri neviršija 5 % transporto 
sektoriuje 2020 m. ir kitais metais 
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galutinio suvartojamo energijos kiekio;
b) jei tradiciniai biodegalai viršija šios 
dalies a punkte nurodytą kiekį ir jei šie 
biodegalai gaminami iš netiesioginio 
žemės paskirties keitimo nelemiančios 
biomasės, kaip nurodyta VIII priede;
c) jei naudojami pažangieji biodegalai.
2. Komisija ne vėliau kaip 2014 m. 
gruodžio 31 d. nustato ir viešai paskelbia 
gaires dėl nacionalinių sistemų, pagal 
kurias išduodami netiesioginio žemės 
paskirties keitimo nelemiančios biomasės 
sertifikatai tokios biomasės augintojams 
ar gamintojams. Ne vėliau kaip 2014 m. 
gruodžio 31 d. kiekviena valstybė narė 
pristato savo nacionalines sistemas, pagal 
kurias išduodami netiesioginio žemės 
paskirties keitimo nelemiančios biomasės 
sertifikatai tokios biomasės augintojams 
ar gamintojams, o Komisija įvertina 
nacionalines sistemas, ypač priemonių, 
kurias numatė valstybės narės, 
tinkamumą, išnagrinėjusi tokių sertifikatų 
poreikį, kuriuos reikia įtraukti į Komisijos 
patvirtintas savanoriškas tvarumo 
užtikrinimo sistemas.“

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2009/28/EB
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. 22 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
„2. Apskaičiuodama grynąjį sumažintą 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, valstybė narė, teikdama 
1 dalyje nurodytas ataskaitas, gali naudoti 
tipines V priedo A ir B dalyse nurodytas 
vertes ir prideda VIII priede pateiktus 
duomenis apie numatomą kiekį, išmetamą 
dėl netiesioginio žemės paskirties 
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keitimo.“

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2009/28/EB
25 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 3 straipsnio 4 dalies d punkte, 
5 straipsnio 5 dalyje, 17 straipsnio 3 dalies 
c punkto trečioje pastraipoje, 19 straipsnio 
5 dalyje, 19 straipsnio 6 dalyje ir 
19 straipsnio 7 dalyje nurodytas įgaliojimų 
delegavimas Komisijai taikomas neribotą 
laikotarpį nuo [šios direktyvos įsigaliojimo 
data].

2. 3 straipsnio 4 dalies d punkte, 
5 straipsnio 5 dalyje, 17 straipsnio 3 dalies 
c punkto trečioje pastraipoje, 19 straipsnio 
5 dalyje, 19 straipsnio 6 dalyje ir 
19 straipsnio 7 dalyje nurodytas įgaliojimų 
delegavimas Komisijai taikomas penkerių
metų laikotarpiui nuo [šios direktyvos 
įsigaliojimo data].

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą, kurioje, remiantis naujausiais 
geriausiais turimais moksliniais 
duomenimis, apžvelgiamas šia direktyva 
nustatytų priemonių efektyvumas ribojant 
su biodegalų ir skystųjų bioproduktų 
gamyba susijusį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo. 
Prireikus prie ataskaitos pridedamas 
teisinis pasiūlymas, pagrįstas geriausiais 
turimais moksliniais duomenimis, siekiant 
numatomo kiekio, išmetamo dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
veiksnius įtraukti į atitinkamus tvarumo 
kriterijus, taikytinus nuo 2021 m. sausio 
1 d., taip pat pagal Direktyvos 2009/28/EB 
3 straipsnio 4 dalies d punktą numatytų 

Išbraukta.
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paskatų, taikytinų biodegalams, 
gaminamiems iš žaliavų, kurioms išgauti 
nereikalinga žemė, ir iš nemaistinių 
kultūrų, apžvalga.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios 
direktyvos taikymo srityje priimtų 
nacionalinės teisės aktų pagrindinių 
nuostatų tekstus.

Išbraukta.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 punktas
Direktyva 98/70/EB
IV priedo C dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) IV priedo C dalis iš dalies keičiama 
taip:

Išbraukta.

a) 7 punktas pakeičiamas taip:
„7. Dėl anglies sankaupų kitimo, susijusio 
su žemės naudojimo paskirties keitimu, 
per metus išmetamas kiekis (el) 
apskaičiuojamas bendrą per 20 metų 
išmetamą kiekį padalijant į lygias dalis. 
Išmetamam kiekiui apskaičiuoti turi būti 
taikoma tokia taisyklė:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
kai:
el =metinis šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, išmetamų dėl anglies atsargų 
kitimo, susijusio su žemės paskirties 
keitimu, kiekis (išmatuotas kaip CO2
ekvivalento masė (gramais) biodegalų 
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energijos vienetui (megadžiauliais));
CSR – su etalonine žemės paskirtimi 
susijusios anglies atsargos ploto vienetui 
(išmatuotos kaip anglies masė (tonomis) 
ploto vienetui, įskaitant dirvožemį ir 
augmeniją). Etaloninė žemės paskirtis yra 
žemės naudojimas 2008 m. sausio mėn. 
arba, jei atitinkama data yra vėlesnė, 
20 metų iki žaliavos gavimo;
CSA – su faktine žemės paskirtimi 
susijusios anglies atsargos ploto vienetui 
(išmatuotos kaip anglies masė (tonomis) 
ploto vienetui, įskaitant dirvožemį ir 
augmeniją). Tais atvejais, kai anglies 
sankaupos susikaupia per daugiau kaip 
vienerius metus, CSA vertė yra 
numatomos sankaupos ploto vienetui po 
20 metų arba, jei tai įvyksta anksčiau, 
pasėliams pasiekus brandą; ir
P = pasėlių našumas (išmatuotas kaip 
biodegalų energija ploto vienetui per 
metus).“
b) 8 ir 9 punktai išbraukiami.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 2 punktas
Direktyva 98/70/EB
V priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Pridedamas toks V priedas: Išbraukta.
„V priedas

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 punktas
Direktyva 2009/28/EB
V priedo C dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) V priedo C dalis iš dalies keičiama taip: Išbraukta.
a) 7 punktas pakeičiamas taip:
„7. Dėl anglies sankaupų kitimo, susijusio 
su žemės naudojimo paskirties keitimu, 
per metus išmetamas kiekis (el) 
apskaičiuojamas bendrą per 20 metų 
išmetamą kiekį padalijant į lygias dalis. 
Išmetamam kiekiui apskaičiuoti turi būti 
taikoma tokia taisyklė:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
kai:
el =metinis šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, išmetamų dėl anglies atsargų 
kitimo, susijusio su žemės paskirties 
keitimu, kiekis (išmatuotas kaip CO2
ekvivalento masė (gramais) biodegalų 
energijos vienetui (megadžiauliais));
CSR – su etalonine žemės paskirtimi 
susijusios anglies atsargos ploto vienetui 
(išmatuotos kaip anglies masė (tonomis) 
ploto vienetui, įskaitant dirvožemį ir 
augmeniją). Etaloninė žemės paskirtis yra 
žemės naudojimas 2008 m. sausio mėn. 
arba, jei atitinkama data yra vėlesnė, 
20 metų iki žaliavos gavimo;
CSA – su faktine žemės paskirtimi 
susijusios anglies atsargos ploto vienetui 
(išmatuotos kaip anglies masė (tonomis) 
ploto vienetui, įskaitant dirvožemį ir 
augmeniją). Tais atvejais, kai anglies 
sankaupos susikaupia per daugiau kaip 
vienerius metus, CSA vertė yra 
numatomos sankaupos ploto vienetui po 
20 metų arba, jei tai įvyksta anksčiau, 
pasėliams pasiekus brandą; ir
P = pasėlių našumas (išmatuotas kaip 
biodegalų ar skystųjų bioproduktų 
energija ploto vienetui per metus).“
b) 8 ir 9 punktai išbraukiami.
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Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 2 punktas
Direktyva 2009/28/EB
VIII priedas

Komisijos siūlomas tekstas

2) Pridedamas toks VIII priedas:

„VIII priedas
A dalis. Su biodegalų naudojimu susijęs numatomas kiekis, išmetamas dėl netiesioginio 
žemės paskirties keitimo

Žaliavų grupė Numatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
(gCO2eq/MJ)

Javai ir kiti krakmolingi augalai 12

Cukrūs 13

Aliejiniai augalai 55

B dalis. Biodegalai ir skystieji biodegalai, kuriuos naudojant laikoma, kad numatomas 
kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, yra lygus nuliui
Bus laikoma, kad naudojant iš toliau nurodytų kategorijų žaliavų pagamintus biodegalus ir 
skystuosius bioproduktus numatomas kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės paskirties 
keitimo, bus lygus nuliui:

a) iš žaliavų, kurios neįtrauktos į šio priedo A dalį;
b) iš žaliavų, kurių gamyba lėmė tiesioginį žemės paskirties pakeitimą, t. y. 

pakeitimą iš vienos Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos žemės dangos 
kategorijos (miško žemės, pievų, šlapžemių, gyvenviečių ar kitos žemės) 
žemės į pasėlius ar daugiamečius pasėlius1. Tokiu atveju „kiekio, išmetamo 
dėl tiesioginio žemės paskirties keitimo, vertė (el) turėtų būti apskaičiuota 
pagal V priedo C dalies 7 punktą.“

________________________
1 Daugiamečiai augalai apibrėžiami kaip daugiamečiai augalai, kurių stiebai nėra kasmet 
nupjaunami, pvz., kuro miškas ir alyvpalmės, kaip apibrėžta (2010/C 160/02).

Pakeitimas

Išbraukta.
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Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
VIII a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) Įterpiamas šis VIIIa priedas:

„A. Netiesioginio žemės paskirties keitimo nelemianti biomasė, kaip išsamiau 
nustatyta Komisijos patvirtinta tvarka patvirtintoje nacionalinėje sistemoje, yra ši 
biomasė:

1. biomasė, auginama kaip antrojo derliaus metiniai augalai žemėje, kuri nebuvo 
anksčiau naudota antrojo derliaus augalų auginimui;

2. biomasė, gaunama dėl didesnio derliaus, kurio nebūtų, jei nebūtų biodegalų 
pramonės paklausos, kaip išsamiau paaiškinta šio priedo B dalyje;

B. Intensyviosios augalininkystės analizė

1. Pagal nacionalinę sistemą galima sertifikuoti biomasę kaip netiesioginio žemės 
paskirties keitimo nelemiančią biomasę, gaunamą auginant kiekvienos rūšies 
kultūrinius augalus, auginamus žemėje, kuri sudaro bent 1 % ar daugiau atitinkamos 
valstybės narės (arba kitos trečiosios šalies, norinčios pristatyti nacionalinę sistemą) 
ariamosios žemės, ir galima sertifikuoti tokį kiekį, kuriuo B.4 dalyje nustatytas šio 
augalo kiekis tonomis viršija B.3 dalyje nustatytą šio augalo kiekį tonomis.

2. Kiekvienai kultūrinių augalų rūšiai, kuriai auginti 2008 m. naudota 1 % ar daugiau 
atitinkamos valstybės narės (ar kitos trečiosios šalies, norinčios pristatyti nacionalinę 
sistemą) ariamosios žemės ploto, ši valstybė narė apskaičiuoja metinį augalų 
derlingumo didėjimą savo teritorijoje, apskaičiuodama bendrą derlingumą pagal trejų 
metų pradinį slankųjį vidurkį ir trejų metų galutinį slankųjį vidurkį.

a) Trejų metų pradinis slankusis vidurkis yra atitinkamo augalo kiekio tonomis 
vienam hektarui 1997 m., 1998 m. ir 1999 m. vidurkis.

b) Trejų metų galutinis slankusis vidurkis yra atitinkamo augalo kiekio tonomis 
vienam hektarui 2006 m., 2007 m. ir 2008 m. vidurkis.

c) Numatomas metinis derlingumas yra derlingumo padidėjimas (išreikštas 
procentine dalimi), kuris gaunamas per devynerius metus didinant derlingumą nuo 
pradinio trejų metų slankiojo vidurkio iki trejų metų galutinio slankiojo vidurkio. Jei 
gaunamas nulinis arba neigiamas šių skaičiavimų rezultatas, laikoma, kad numatomas 
metinis šio augalo derlingumas yra nulinis.
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3. Kiekviena valstybė narė (arba kita trečioji šalis, norinti pristatyti nacionalinę 
sistemą) parengia lentelę, kurioje nurodo visas auginamų augalų rūšis, kuriems auginti 
naudojama 1 % ar daugiau tos valstybės ariamosios žemės 2008 m., ir kurioje daroma 
prielaida, kad 2007 m. derlingumas yra galutinis trejų metų slankusis tos rūšies augalų 
vidurkis, ir derlingumas, kurio tikimasi, ir tuomet apskaičiuojamas numatomas tos 
rūšies augalo derlingumas kiekvieniems metams per 2008–2020 m., padidinant 
derlingumą kasmet numatomu metiniu tos rūšies augalo vidurkiu. Valstybė (ar kita 
valstybė, norinti pristatyti nacionalinę sistemą), naudodama šį numatomą atitinkamų 
metų derlingumą, padaugina jį iš faktinio ariamosios žemės, kurioje tais metais 
auginami atitinkami augalai, ploto akrais.

4. Valstybė narė (arba kita valstybė, norinti pristatyti nacionalinę sistemą) pati priima 
sprendimą dėl faktinio kiekvienų metų augalų derlingumo ir nustato galutinį 
atitinkamo augalo derlingumo vienam hektarui vidurkį savo teritorijoje. Valstybė, 
naudodama šį faktinį atitinkamų metų derlingumą, padaugina jį iš faktinio ariamosios 
žemės, kurioje tais metais auginami atitinkami augalai, ploto akrais.“

________________________
1 Daugiamečiai augalai apibrėžiami kaip daugiamečiai augalai, kurių stiebai nėra kasmet 
nupjaunami, pvz., kuro miškas ir alyvpalmės, kaip apibrėžta Komisijos komunikate dėl praktinio ES 
biodegalų ir skystųjų bioproduktų tvarumo schemos taikymo ir biodegalų apskaitos taisyklių (2010/C 160/02).

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Pridedamas toks IX priedas: Išbraukta.
„IX priedas
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