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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Klimato kaita kuo toliau, tuo labiau kenkia žmonijai ir visai planetai, o jos padariniai yra 
skaudžiausi besivystančioms pasaulio šalims. Neabejotinai būtina mažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį. ES 2007 m. įsipareigojo nuo 1990 iki 2020 m.
sumažinti išmetamą jų kiekį bent 20 proc. Vienas iš veiksmingų būdų sumažinti išmetamą 
ŠESD kiekį – naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją. Nustatytas tikslas pasiekti, kad iki 
2020 m. iš atsinaujinančiųjų išteklių pagaminta energija sudarytų 10 proc. transporto 
sektoriuje suvartojamos energijos kiekio. Kartu nustatytas tikslas iki 2020 m. 6 proc. 
sumažinti degalų būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Abu 
šiuos planinius rodiklius privalo pasiekti kiekviena valstybė narė.

Jų nustatymas kartu su subsidijomis paskatino sparčiai didinti biodegalų gamybą ir 
naudojimą. Tačiau atrodo, kad šis augimas dėl įvairių priežasčių yra veikiau grėsmingas nei 
teikiantis vilčių besivystančioms pasaulio šalims.

Pirma, atrodo, kad naudojant biodegalus išmetamas ŠESD kiekis mažėja toli gražu ne tiek, 
kiek tikėtasi. Viena iš priežasčių – jeigu ruošiant vietą biodegalams skirtai biomasei auginti 
arba perkeliant maisto gamybą į kitą vietą iškertami miškai, taip netenkama anglies sankaupų;
tai vadinama ŠESD išmetimu dėl žemės paskirties keitimo (angl. Land Use Change, LUC) 
arba dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo (angl. Indirect Land Use Change, ILUC). Į 
ŠESD išmetimą dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo šiuo metu neatsižvelgiama
apskaičiuojant biodegalų naudojimo veiksmingumą mažinant išmetamą ŠESD kiekį, siekiant 
ES planinių rodiklių ir skiriant subsidijas. ŠESD taip pat išmetamos gaminant trąšas, nuimant 
biomasės derlių, paverčiant biomasę biodegalais ir naudojant visų susijusių rūšių transportą.
„Atsinaujinantieji“ biodegalų ištekliai ne visada yra naudingi aplinkai ir klimatui. Atrodo, jog 
kartais pamirštama, kokiu tikslu yra skatinama naudoti biodegalus.

Antra, gaminant degalus iš maistinių kultūrų, kaip antai kukurūzų ir kviečių, pradeda trūkti 
maisto. Kylanti problema, kai maisto gamybą keičia degalų gamyba, neišsprendžiama net 
tada, kai biodegalai gaminami iš nemaistinių kultūrų arba auginamo miško medienos. Beveik 
visa naudojama biomasė užauginama maisto gamybai tinkamos žemės sklypuose, taigi 
konkurencija neišnyksta.

Šią problemą dar labiau išryškino didelė 2008 m. kilusi maisto krizė ir po jos besilaikančios 
gana aukštos ir nepastovios maisto kainos. Apskritai pripažįstama, kad ES biodegalų politika 
yra svarbi, tačiau dėl jos vaidmens reikšmės ginčijamasi. Europos Komisija tvirtina, kad ES 
skatinimo naudoti biodegalus poveikis maisto kainoms yra labai mažas1. Tačiau mokslinių 
tyrimų apžvalgose ir kai kuriuose svarbiausių šios srities tarptautinių organizacijų 
pareiškimuose pateikiamas kur kas niūresnis vaizdas2.

                                               
1 SWD(2013) 102, Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, pridedamas prie neseniai paskelbtos Pažangos, 
pasiektos naudojant atsinaujinančiųjų išteklių energiją, ataskaitos, p. 22–24.
2 Žr., pavyzdžiui, EP 2009 m. užsakytą atlikti tyrimą Biodegalų gamyba ir naudojimas besivystančiose šalyse;
FAO, IFAD, Tarptautinio valiutos fondo, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, UNCTAD, 
Pasaulio maisto programos, Pasaulio banko, Pasaulio prekybos organizacijos, IFPRI ir Jungtinių Tautų HLTF 
2011 m. birželio 2 d. dokumentą Kainų nepastovumas maisto ir žemės ūkio rinkose. Politikos sprendimai (p. 27 
pateikta 6 rekomendacija – panaikinti subsidijas ir privalomus biodegalų gamybos ir naudojimo planinius 
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Trečia, pradėjus gaminti biomasę biodegalams ne tik išmetamos ŠESD dėl žemės paskirties 
keitimo (taip pat netiesioginio) ir jų gamyba konkuruoja su maisto gamyba, bet ir kartais iš 
žmonių atimamos jų teisės naudoti žemę, kuri yra jų pragyvenimo šaltinis. Besivystančių 
šalių ūkininkai paprastai neturi jokios nuosavybės teisės į savo dirbamą ar ganyklų žemę.
Užsienio įmonių sandoriai, sudaromi su valstybėmis, kurioms toji žemė priklauso oficialiai, 
arba su vietos vadovais, kuriems rūpi ne bendruomenės gerovė, o kiti interesai, gali prilygti 
žemės užgrobimui, po kurio neturtingieji gali būti prievarta nuvaryti nuo savo žemės1.

Nederlinga žemė paprastai mažai domina investuotojus, norinčius pradėti biomasės gamybą.
Net ir tada, kai biomasės gamyba yra sutelkta daugiausia tokiuose žemės sklypuose, ji gali 
kelti didelę grėsmę vietos žmonių pragyvenimui. Sodiniams prižiūrėti gali būti naudojami 
riboti vandens ištekliai, o juos tręšiant galima labai užteršti aplinką. Žmonėms gali pritrūkti 
malkų, statybinių medžiagų ir maistinių ar vaistinių augalų, kuriuos jie iki tol rinkdavo.
Ekosistemos gali nebeatlikti savo funkcijų, o dėl miškų naikinimo gali pasikeisti vietos 
klimatas ir paspartėti visuotinė klimato kaita.

Nevyriausybinės organizacijos praneša, kad žemės užgrobimai Užsachario Afrikoje yra 
didelio masto problema, ir pateikia tai pagrindžiančių dokumentų iš „Matrix“ duomenų 
bazės2. Pasak Komisijos, ši duomenų bazė nėra patikima, tačiau Komisija beveik nesistengia 
atidžiau ištirti vykstančius pokyčius.

Persvarstant Atsinaujinančiųjų energijos išteklių direktyvą ir Degalų kokybės direktyvą būtina 
užtikrinti, kad ES biodegalų politika:

- nekenktų aprūpinimui maistu ir būtų visapusiškai gerbiama žmonių teisė į maistą;
- neatimtų pragyvenimo šaltinio iš pažeidžiamų žmonių kartu su jų teise naudoti žemę 

ar kitaip;
- skatintų gaminti ir naudoti tik tokius biodegalus, kurie efektyviai mažina išmetamą 

ŠESD kiekį ir atitinka minėtus reikalavimus.

Vystymosi komitetui, žinoma, yra svarbiausi pirmieji du punktai. Šios nuomonės projekte 
siūlomi pakeitimai turėtų padėti spręsti problemas, kai maisto gamyba pakeičiama degalų 
gamyba ir kai iš žmonių atimamos teisės naudoti žemę. Šie pakeitimai atitinka EP pozicijas 
susijusiose rezoliucijose3. Išmetamo ŠESD kiekio sėkmingo mažinimo klausimas yra labai 
svarbus Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui ir išsamiai svarstomas jo 
pranešimo projekte.

                                                                                                                                                  
rodiklius (kvotas); Agrodegalų poveikis teisei į maistą: klausimai ir atsakymai JT specialiojo pranešėjo teisės į 
maistą klausimais interneto svetainėje; „ActionAid“ Degalų pylimas į ugnį – tikrasis ES biodegalų politikos 
poveikis besivystančioms šalims, 2013 m. kovo mėn., p. 5.
1 EP Vystymosi komitetui 2012 m. atlikto tyrimo ES bioenergetikos politikos poveikis besivystančioms šalims
p. 10 kaip tokių problemų pavyzdys minima padėtis Kamerūne ir Ganoje.
2Žr., pavyzdžiui, GRAIN 2013 m. vasario mėn. pranešimą STOP žemės užgrobimui biodegalams gaminti! ES 
vykdoma biodegalų politika išstumia bendruomenes ir verčia visą pasaulį badauti.
3 Įskaitant šiuos priimtus tekstus: P7_TA(2011)0320, ES vystymosi politikos poveikis, 2011 m. liepos 5 d., 67 
dalis; P7_TA(2011)0430, Aukščiausiojo lygio susitikimas „Rio+20“, 2011 m. rugsėjo 29 d., 51 ir 55 dalys;
P7_TA(2012)0399, 2011 m. ataskaita dėl ES politikos suderinamumo vystymosi labui, 2012 m. spalio 25 d., 74 
ir 77 dalys; P7_TA(2012)0238, Bendradarbiavimas su užsienio partneriais energetikos politikos klausimais, 
2012 m. birželio 12 d., 86 ir 87 dalys.
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PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) būtina mažinti transporto sektoriuje 
suvartojamos energijos kiekį, nes gali būti 
vis sunkiau tvariai laikytis privalomo 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies 
procentinio rodiklio, jei bendras energijos 
poreikis transporto sektoriuje ir toliau 
augs. Elektros energijos iš 
atsinaujinančiųjų išteklių naudojimas ir 
biodegalų, kurie neturi poveikio 
netiesioginiam žemės paskirties keitimui 
arba toks jų poveikis yra nedidelis, 
maišymas – kiti metodai, kuriuos 
valstybės narės gali taikyti, kad pasiektų šį 
planinį rodiklį;

Pagrindimas

Atsinaujinančių išteklių energijos direktyvoje jau buvo atkreiptas dėmesys į būtinybę mažinti 
transporto sektoriuje suvartojamos energijos kiekį ir šiame sektoriuje efektyviau vartoti 
energiją. Šiame pakeitime tai dar kartą patvirtinama ir pabrėžiama, kad svarbu gaminti 
elektros energiją iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, taip pat gaminti pažangiuosius 
biodegalus, norint, kas Sąjunga ir valstybės narės sumažintų anglies dioksido išmetimą 
transporto sektoriuje.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) atsižvelgiant į Sąjungos tikslą toliau (2) atsižvelgiant į Sąjungos tikslą toliau 
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mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą ir į tai, kad kelių transporte 
naudojami degalai smarkiai prisideda prie 
tokio dujų išmetimo, Direktyvos 98/70/EB 
dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) 
kokybės, iš dalies keičiančios Tarybos 
direktyvą 93/12/EEB 7a straipsnio 2 dalyje 
reikalaujama, kad tiekėjai mažintų patiektų 
kuro ir energijos būvio ciklo metu 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį energijos vienetui („šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų intensyvumą“) bent 6 % 
ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d., kai 
degalai Sąjungoje naudojami kelių 
transporto priemonėse, ne keliais 
judančiose mašinose, žemės ar miškų ūkio 
traktoriuose arba pramoginiuose laivuose, 
kai jie ne jūroje. Biodegalų maišymas –
vienas iš metodų, kuriais gali naudotis 
iškastinio kuro tiekėjai, siekdami sumažinti 
tiekiamų iškastinio kuro šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų intensyvumą;

mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą ir į tai, kad kelių transporte 
naudojami degalai smarkiai prisideda prie 
tokio dujų išmetimo, Direktyvos 98/70/EB 
dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) 
kokybės, iš dalies keičiančios Tarybos 
direktyvą 93/12/EEB 7a straipsnio 2 dalyje 
reikalaujama, kad tiekėjai mažintų patiektų 
kuro ir energijos būvio ciklo metu 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį energijos vienetui („šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų intensyvumą“) bent 6 % 
ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d., kai 
degalai Sąjungoje naudojami kelių 
transporto priemonėse, ne keliais 
judančiose mašinose, žemės ar miškų ūkio 
traktoriuose arba pramoginiuose laivuose, 
kai jie ne jūroje. Biodegalų, neišskiriančių 
į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų arba tiesiogiai ir netiesiogiai jų 
išskiriančių nedaug, maišymas – vienas iš 
metodų, kuriais gali naudotis iškastinio 
kuro tiekėjai, siekdami sumažinti tiekiamų 
iškastinio kuro šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų intensyvumą;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) daugiausia plačiu mastu 
investuojama į žemės įsigijimą 
besivystančiose šalyse. Užsachario Afrika 
yra viena pagrindinių tokių investicijų 
tikslų, ypač siekiant ten auginti žaliavas 
biodegalams. 2009–2013 m. Europos 
bendrovės įsigijo maždaug 6 mln. hektarų 
žemės energetiniams augalams, iš kurių 
gaminami biodegalai, auginti ir 
eksportuoti; 
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Pakeitimas 4

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;

(5) remiantis valstybių narių pateiktomis 
biodegalų paklausos prognozėmis ir 
numatomu kiekiu, išmetamu dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
naudojant skirtingas biodegalų žaliavas, 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo yra didelis ir 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. Taigi reikia atsižvelgti į 
netiesioginį žemės paskirties keitimą, kad 
būtų neleista šiems galimiems dujų 
išmetimo šaltiniams žlugdyti pastangas 
siekti Sąjungos atsinaujinančiosios 
energijos ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo planinių rodiklių. Siekiant 
sumažinti netiesioginį žemės paskirties 
keitimą ir žemės savinimąsi, tikslinga 
skirti biodegalus, pagamintus iš žemės 
ūkio kultūrų energinių augalų (aliejiniai 
augalai, javai, cukrūs ir kiti krakmolingi 
augalai), ir biodegalus, pagamintus ne iš 
žemės ūkio kultūrų augalų. Be to, 
didesnis iš maistinių kultūrų pagamintų 
biodegalų naudojimas prisideda prie 
maisto kainų svyravimo ir gali turėti 
didelių neigiamų socialinių padarinių 
žmonių pragyvenimui ir kliudyti užtikrinti 
žmogaus teises, įskaitant vietos 
bendruomenių, kurios skurdžiai gyvena 
Sąjungai nepriklausančiose šalyse, teisę į 
maistą arba galimybę naudotis žeme. 
Siekiant sumažinti tokį išmetimą ir tokį 
neigiamą socialinį poveikį, tikslinga ypač 
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stengtis mažinti numatytą žemėje 
užaugintų biodegalų naudojimą;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) netiesioginis žemės paskirties 
keitimas daro poveikį ne tik aplinkai, bet 
turi ir socialinių pasekmių, dėl jo daromas 
papildomas spaudimas dėl žemės 
naudojimo, ypač besivystančiose šalyse, ir 
tai turi neigiamų pasekmių vietos 
gyventojų, ypač moterų, apsirūpinimo 
maistu saugumui;

Pakeitimas 6

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 

(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 ir nėra su jų 
naudojimu susijusio netiesioginio žemės 
paskirties keitimo pavojaus; 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 
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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;

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, kurie 
atitinka tvarumo kriterijus, kuriuos 
gaminant nekonkuruojama su maisto 
rinka dėl žemės, vandens ir kitų išteklių, 
kurie neturi numatomo netiesioginio 
žemės paskirties keitimo poveikio ir 
kuriuos naudojant labai sumažinamas 
bendras šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimas;

Pakeitimas 7

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;

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, kad 
atliekų medžiagos energijos tikslais būtų 
naudojamos tik laikantis Direktyvos 
2008/98/EB 4 straipsnyje nustatytos 
atliekų hierarchijos, kad nebūtų 
varžomasi dėl žemės ir vandens 
naudojimo ir taip saugomos teisės į žemę 
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ir maistą ir kad nemažėtų organinių 
medžiagų, taigi nebūtų neigiamų 
pasekmių vietos ekosistemoms;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7 a) biomasės išteklių naudojimas apima 
dideles alternatyviąsias sąnaudas, 
susijusias su ekosistemos funkcijų 
išeikvojimu arba praradimu. Valstybės 
narės turėtų susilaikyti nuo žaliavų 
naudojimo energijos tikslais 
subsidijavimo ir įpareigojimų jas taip 
naudoti, kai nukrypimas nuo esamų jų 
naudojimo būdų turėtų neigiamos įtakos 
teisei į žemę, teisei į maistą, biologinei 
įvairovei, dirvai ir bendrai anglies 
dioksido pusiausvyrai. Politikos 
priemonėmis taip pat turėtų būti 
užtikrintas pakopinis biomasės 
naudojimas, numatant apsaugos 
priemones, kuriomis būtų užtikrinta, jog 
didelę visuomeninę pridėtinę vertę 
turintys ištekliai nebūtų naudojami 
nedidelės vertės energijai gaminti;

Pakeitimas 9

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 

(9) siekiant sumažinti daromą neigiamą 
poveikį teisėms į žemę ir spekuliavimui 
žeme, teisei į maistą ir maisto prekių 
kainoms, biologinei įvairovei, dirvožemiui 
ir bendrą netiesioginio žemės paskirties 
keitimo poveikį iki 2020 m., tikslinga 
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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;

apriboti iš maistinių kultūrų ir kitų 
energetinių augalų, nurodytų Direktyvos 
2009/28/EB VIII priedo A dalyje ir 
Direktyvos 98/70EB V priedo A dalyje, 
gaminamų biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų kiekį; 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) būtina atsižvelgti į tai, jog pasiekti, 
kad reikšmingai sumažėtų išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
naudojant biodegalus yra sunkiau nei 
tikėtasi, taip pat atsižvelgti į nerimą 
keliančius įrodymus, kad biodegalų 
gamybos plėtotė besivystančiose šalyse 
kenkia pažeidžiamų žmonių aprūpinimui 
maistu ir teisėms naudoti žemę. Todėl 
Direktyvoje 2009/28/EB nustatyto 
planinio rodiklio – 10 proc. 
atsinaujinančiosios energijos – taikymas 
turėtų priklausyti nuo to, ar taip galima 
reikšmingai sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį ir ar galima 
išvengti neigiamų padarinių aprūpinimui 
maistu ir teisėms naudoti žemę; 

Pagrindimas

Nustatyto 10 proc. planinio rodiklio nereikėtų griežtai laikytis, jei tai nepadeda veiksmingai 
mažinti išmetamo ŠESD kiekio. Jam taip pat nederėtų teikti pirmenybės pažeidžiamų žmonių 
aprūpinimo maistu ir pagarbos jų teisėms naudoti žemę atžvilgiu.
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Pakeitimas 11

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, 
kurioms nereikia papildomos žemės (pvz., 
iš atliekų), turėtų būti nustatytas nulinis 
išmetimo veiksnys;

(11) siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
planiniai rodikliai išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo 
ir biodegalų srityse būtų naudingai ir 
veiksmingai pasiekti, apskaičiuojant 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimą, reikalaujamą 
pagal tvarumo kriterijus, nustatytus
Direktyvose 2009/28/EB ir 98/70/EB, 
turėtų būti atsižvelgiama į išmetamą 
teršalų kiekį, susijusį su netiesioginiu 
žemės paskirties keitimu. Taip pat į 
skaičiavimus būtina įtraukti išmetamą 
teršalų kiekį, susijusį su netiesioginiu 
žemės paskirties keitimu, vykdomu 
siekiant Direktyvos 98/70/EB 
7a straipsnio 2 dalyje nustatyto tikslo, kad 
būtų teikiamos paskatos gaminti biokurą, 
darantį mažą poveikį, susijusį su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu.
Biodegalams, gaminamiems iš žaliavų, 
kurioms nereikia papildomos žemės (pvz., 
iš atliekų ir liekanų), turėtų būti nustatytas 
nulinis išmetimo veiksnys, jei jie atitinka 
nustatytus tvarumo standartus;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11 a) vietos ir čiabuvių bendruomenės 
neturėtų būti perkeliamos dėl to, kad 
siekiant auginti biodegalų gamybai 
naudojamus augalus keičiama žemės 
paskirtis, taigi, norint užkirsti tam kelią, 
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Sąjungoje ir trečiosiose šalyse turėtų būti 
imamasi specialių žemės apsaugos 
priemonių. Tik tie biodegalai ir skystieji 
bioproduktai, kuriuos gaminant 
nepažeidžiamos vietos ir čiabuvių 
bendruomenių teisės, turėtų būti laikomi 
tvariais;

Pagrindimas

Yra pakankamai įrodymų, kad biodegalai daro neigiamą socialinį poveikį, kuris susijęs su 
teisėmis į žemę ir į maistą, ypač su besivystančių šalių moterų teisėmis. Reikia užkirsti kelią 
vietos ir čiabuvių bendruomenių perkėlimui, kuris būtų vykdomas norint atrasti vietos 
biodegalams skirtų augalų plantacijoms.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) šios direktyvos tikslų, t. y. užtikrinti 
kelių transporto priemonių ir ne keliais 
judančių mašinų naudojamų degalų 
bendrą rinką ir užtikrinti, kad būtų 
laikomasi minimalių aplinkos apsaugos 
kriterijų naudojant tokius degalus,
valstybės narės negali deramai pasiekti ir 
kadangi tų tikslų būtų geriau siekti 
Sąjungos lygiu, Sąjunga gali patvirtinti 
priemones laikydamasi Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo. Pagal 
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šia direktyva neviršijama to, kas 
būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(15) šia direktyva turėtų būti siekiama
užtikrinti transporto sektoriaus 
priemonėms skirtų degalų bendrą rinką ir 
užtikrinti, kad gaminant tokius degalus ir 
juos naudojant būtų laikomasi minimalių 
aplinkos apsaugos kriterijų ir vengiama 
daryti neigiamą poveikį apsirūpinimui 
maistu ir teisei į žemės naudojimą. 
Kadangi šių tikslų valstybės narės negali 
deramai pasiekti ir kadangi tų tikslų būtų 
geriau siekti Sąjungos lygiu, Sąjunga gali 
patvirtinti priemones laikydamasi Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 5 
straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šia direktyva 
neviršijama to, kas būtina nurodytiems 
tikslams pasiekti;

Pagrindimas

Direktyvoje aprašytus tikslus reikėtų pakeisti, atsižvelgiant ir į direktyvos pakeitimus.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15 a) biodegalams teikiant valstybines 
paskatas prekių rinkoje atsiranda nemaža 
papildoma paklausa, taigi šios paskatos 
labai paveikia kainas tiek tarptautinėse 
rinkose, tiek daugiausia maisto produktų 
importuojančių šalių vidaus rinkose. Tai 
kelia didelį susirūpinimą, ypač 
neturtingiems žmonėms, kurie didelę savo 
namų ūkio pajamų dalį išleidžia maistui. 
Manoma, kad ES biodegalų politika 
skatina didelio masto žemės ūkio gamybos 
pramonės modelius, kurie, atrodo, teikia 
nedaug naudos vietos gyventojams;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 98/70/EB
7a straipsnio 2 dalies paskutinė pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 2 dalyje po c punkto įterpiama ši 
pastraipa:
„Valstybės narės užtikrina, kad didžiausia 
biodegalų, pagamintų iš javų bei kitų 
krakmolingų augalų, cukrų ir aliejinių 
augalų arba specialiai tam skirtų 
energetinių augalų, dalis siekiant laikytis 
planinio rodiklio, nurodyto pirmoje 
pastraipoje, būtų ne didesnė nei energijos 
kiekis, atitinkantis 5 % (numatoma dalis 
2011 m. pabaigoje) galutinio transporto 
sektoriuje 2020 m. suvartojamo energijos 
kiekio.“
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 98/70/EB
7 b straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įterpiama ši dalis: 
„5a. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais 
tikslais, negali būti pagaminti Sąjungos 
arba trečiųjų šalių žemėje, kai užginčytos 
juridinės ar įprastinės teisės į žemę ar šios 
teisės pažeistos, arba kai nėra gauta laisvo 
sutikimo, prieš tai suteikus informaciją, 
dalyvaujant vietos gyventojus 
atstovaujančioms institucijoms.“

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto b b papunktis (naujas)
Direktyva 98/70/EB
7b straipsnio 5b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) įterpiama ši dalis:
„5b. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais 
tikslais, neturi būti pagaminti iš atliekų, 
išskyrus tuos atvejus, kai atlikus 
nepriklausomą vertinimą patvirtinama, 
kad šios atliekos atitinka Direktyvoje 
2008/98/EB nustatytą atliekų hierarchiją, 
ypač reikalavimus dėl prevencijos, 
parengimo pakartotinai naudoti ir 
antrinio perdirbimo prieš naudojant 
atliekas energijai gaminti.“
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 98/70/EB
7 d straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalis pakeičiama taip:
„1. 7a straipsnio ir 7b straipsnio 2 dalies 
tikslais, biodegalų būvio ciklo metu 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis apskaičiuojamas taip:
a) kai gamybos būdui taikoma numatytoji 
sumažinto išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio vertė yra 
nustatyta IV priedo A arba B dalyje, o šių 
biodegalų ar skystųjų bioproduktų el
vertė, apskaičiuota pagal IV priedo C 
dalies 7 punktą, yra lygi nuliui arba 
mažesnė už nulį, ir kai numatomas kiekis, 
išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, yra lygus nuliui pagal 
V priedo B dalį, naudojant tą numatytąją 
vertę;
b) naudojant faktinę vertę, apskaičiuotą 
pagal IV priedo C dalyje nustatytą 
metodiką, pridedant V priede nustatytą 
numatomą kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo;
c) naudojant vertę, apskaičiuotą kaip IV 
priedo C dalies 1 punkte nurodytos 
formulės veiksnių, kai IV priedo D arba E 
dalyse nurodytos numatytosios išskaidytos 
vertės gali būti naudojamos kai kuriems 
veiksniams, ir faktinių verčių, 
apskaičiuotų pagal IV priedo C dalyje 
nustatytą metodiką visiems kitiems 
veiksniams, suma, pridedant V priede 
nustatytą numatomą kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo.“

Pagrindimas

Pakoreguojama skaičiavimo metodika atsižvelgiant į netiesioginio žemės paskirties keitimo 
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apskaičiavimus pagal naujai pasiūlytą Kuro kokybės direktyvos V priedą.

Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„Siekiant laikytis pirmoje pastraipoje 
nurodyto planinio rodiklio, didžiausia 
bendra biodegalų ir skystųjų bioproduktų iš 
javų bei kitų krakmolingų augalų, cukrų ir 
aliejinių augalų arba specialiai tam skirtų 
energetinių augalų dalis yra ne didesnė 
nei energijos kiekis, atitinkantis didžiausią 
3 straipsnio 4 dalies d punkte nustatytą 
dalį.“

Pakeitimas 20

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-i) pirmoji pastraipa iš dalies keičiama 
taip:
„Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
2020 m. jos atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalis, sunaudojama visų rūšių 
transporte, sudarytų bent 10 % tos 
valstybės narės transporto sektoriaus 
galutinio energijos suvartojimo, kartu 
vengdama naudoti tokius išteklius, kurie 
reikšmingai nesumažina išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, 
ir vengdama neigiamo biodegalų gamybos 
poveikio pažeidžiamų žmonių 
aprūpinimui maistu ir teisėms naudoti 
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žemę besivystančiose šalyse.“

Pagrindimas

Šia nuostata įgyvendinamos keliuose minėtuose pakeitimuose, ypač 6 pakeitime, pateiktos 
nuostatos.

Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„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, iš 
maistinių kultūrų ir specialių energetinių
augalų pagamintų biodegalų energijos dalis 
yra ne didesnė nei 5 % (numatoma dalis 
2011 m. pabaigoje) galutinio transporto 
sektoriuje 2020 m. suvartojamo energijos 
kiekio.“

Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) biodegalų, pagamintų iš IX priedo B 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra du kartus 
didesnė už jų energetinę vertę;

ii) biodegalų, pagamintų iš IX priede
išvardytų žaliavų, dalis laikoma du kartus 
didesne už jų energetinę vertę, prieš tai 
atlikus išankstinį mokslinį jų 
aplinkosauginio ir socialinio tvarumo 
įvertinimą;

Pagrindimas

IX priede išvardytų žaliavų dalis turėtų būti laikoma du kartus didesne už jų energetinę vertę.
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Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Medžiagos, kurios sąmoningai 
modifikuotos, kad būtų priskirtos 
atliekoms, nepriskiriamos i–iii 
kategorijoms. Valstybės narės užtikrina, 
kad, nustačius sukčiavimo atvejį, 
atitinkamos žaliavos ar biodegalai nebūtų 
įskaičiuojami apskaičiuojant 3 straipsnio 
4 dalyje nurodytą planinį rodiklį ir kad 
būtų imtasi atitinkamų veiksmų siekiant 
užkirsti kelią bet kokiems tolesniems 
sukčiavimo veiksmams.

Pagrindimas

Biodegalai ar žaliavos, kurie sąmoningai keičiami siekiant pasinaudoti šios direktyvos 
teikiamais privalumais, tikrai neturėtų būti įtraukiami nei į Degalų kokybės direktyvos, nei į 
Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
17 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalies pabaigoje pridedama ši 
pastraipa:
„Iš javų bei kitų krakmolingų augalų, 
cukrų ir aliejinių augalų arba specialių 
energetinių augalų pagamintų biodegalų 
ir skystųjų bioproduktų energijos dalis, į 
kurią atsižvelgiama a, b ir c punktuose 
nurodytais tikslais, yra ne didesnė nei 5 % 
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(numatoma dalis 2011 m. pabaigoje) 
2020 m. galutinio transporto sektoriuje 
suvartojamo energijos kiekio.“

Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įterpiama ši dalis:
„5a. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalies a, b ir c 
punktuose nurodytais tikslais, 
negaminami iš atliekų, išskyrus tuos 
atvejus, kai atlikus nepriklausomą 
vertinimą patvirtinama, kad šios atliekos 
atitinka Direktyvoje 2008/98/EB nustatytą 
atliekų hierarchiją, ypač reikalavimus dėl 
prevencijos, parengimo pakartotinai 
naudoti ir antrinio perdirbimo prieš 
naudojant atliekas energijai gaminti.“

Pagrindimas

Atliekoms turėtų būti taikoma atliekų hierarchija, nustatyta Atliekų pagrindų direktyvos 4 
straipsnyje, pagal kurią taikomi reikalavimai dėl prevencijos, parengimo pakartotinai naudoti 
ir antrinio perdirbimo prieš tai, kai atliekas galima panaudoti energijai gaminti (pvz., 
biodegalams ir skystiesiems bioproduktams gaminti). Be to, turėtų būti reikalaujama atlikti 
nepriklausomą atitikties vertinimą.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punkto b b papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
17 straipsnio 5b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įterpiama ši dalis: 
„5b. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalies a, b ir c 
punktuose nurodytais tikslais, negali būti 
pagaminti iš žaliavų, kurios išaugintos 
Sąjungos arba trečiųjų šalių žemėje, kai 
užginčytos ar pažeistos juridinės ar 
įprastinės teisės į žemę arba kai nėra 
gauta tinkamo laisvo sutikimo, prieš tai 
suteikus informaciją, dalyvaujant 
atitinkamoms atstovaujančioms 
institucijoms ir susijusioms 
bendruomenėms ir su jomis 
konsultuojantis.“

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ES atsinaujinančiųjų energijos išteklių direktyvos poveikį teisėms į žemę, ypač 
ne ES šalyse, svarbu užtikrinti, kad šios teisės nebūtų pažeidžiamos gaminant biodegalus 
Europos rinkai.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2009/28/EB
18 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

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 

Komisija nusprendžia, 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 3–5a dalyse 
nustatytus tvarumo kriterijus ir kad 
medžiagos nebuvo sąmoningai keičiamos 
taip, kad būtų priskiriamos 3 straipsnio 4 
dalies e punkto i–iii papunkčiuose 
nurodytoms medžiagoms. Komisija gali 
nuspręsti, kad tų schemų duomenys yra 
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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.“

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 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalis pakeičiama taip:
„1. 17 straipsnio 2 dalies tikslais, 
sumažintas išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis naudojant 
biodegalus ir skystuosius bioproduktus 
apskaičiuojamas taip:
a) kai gamybos būdui taikoma numatytoji 
sumažinto išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio vertė nustatyta V 
priedo A arba B dalyje, o šių biodegalų ar 
skystųjų bioproduktų el vertė, 
apskaičiuota pagal V priedo C dalies 7
punktą, yra lygi nuliui arba mažesnė už 
nulį, ir kai numatomas kiekis, išmetamas 
dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
yra lygus nuliui pagal VIII priedo B dalį, 



AD\941111LT.doc 23/26 PE510.683v02-00

LT

naudojant tą numatytąją vertę;
b) naudojant faktinę vertę, 
apskaičiuojamą pagal V priedo C dalyje 
nustatytą metodiką, pridedant VIII priede 
nustatytą numatomą kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo;
c) naudojant vertę, apskaičiuojamą kaip V 
priedo C dalies 1 punkte nurodytos 
formulės veiksnių, kai V priedo D arba E 
dalyje nurodytos numatytosios išskaidytos 
vertės gali būti naudojamos kai kuriems 
veiksniams, ir faktinių verčių, 
apskaičiuotų pagal V priedo C dalyje 
nustatytą metodiką visiems kitiems 
veiksniams, suma, pridedant VIII priede 
nustatytą numatomą kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo.“

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 2 punktas
Direktyva 98/70/EB
V priedo A dalies papildoma eilutė lentelėje (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

A dalies lentelėje pridedama papildoma 
eilutė. Su biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų žaliavų naudojimu susijęs 
numatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo:
Žaliavų grupė: Ne maistui skirti 
energetiniai augalai
Numatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
(gCO2eq/MJ): 15

Pagrindimas

Ne maistui skirti energetiniai augalai gali prisidėti prie netiesioginio žemės paskirties 
keitimo, jei jie auginti žemėje, kuri buvo naudojama maisto gamybai. Poveikio vertinimo 
duomenimis (26 psl.), numatomas vidutinis kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, šioms kitoms naudojančioms žemę žaliavų grupėms – 15 gCO2/MJ.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 2 punktas
Direktyva 98/70/EB
V priedo B dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 pasėlius. Tokiu 
atveju „kiekio, išmetamo dėl tiesioginio 
žemės paskirties keitimo, vertė (el)“ turėjo 
būti apskaičiuota pagal IV priedo C dalies 
7 punktą.

b) iš žaliavų, kurių gamyba nevyko 
pasėlių, daugiamečių pasėlių žemėje ar 
kitoje Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos žemės dangos kategorijoms 
priskiriamoje žemėje (miško žemės, 
pievos, šlapžemės), kuri naudojama 
maisto produktų gamybai, nepriklausomai 
nuo, ar ji valdoma ar nevaldoma, kaip 
antai žemės ūkio ir miškinės 
gyvulininkystės sistemų atveju.

Pagrindimas

Pagrįsta netiesioginį žemės paskirties keitimo veiksnį sieti su žaliavomis, dėl kurių gamybos 
įvyko tiesioginis žemės paskirties keitimas, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad ne 
visuomet tiesioginis žemės paskirties keitimas ir netiesioginis žemės paskirties keitimas yra 
tarpusavyje nesuderinami.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo 2 punktas
Direktyva 2009/28/EB
VIII priedo A dalies papildoma eilutė lentelėje (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

A dalies lentelėje pridedama papildoma 
eilutė. Su biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų žaliavų naudojimu susijęs 
numatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo:
Žaliavų grupė: Ne maistui skirti 
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energetiniai augalai
Numatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
(gCO2eq/MJ): 15

Pagrindimas

Ne maistui skirti energetiniai augalai gali prisidėti prie netiesioginio žemės paskirties 
keitimo, jei jie auginti žemėje, kuri buvo naudojama maisto gamybai. Poveikio vertinimo 
duomenimis (26 psl.), numatomas vidutinis kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, šioms kitoms naudojančioms žemę žaliavų grupėms – 15 gCO2/MJ.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo 2 punktas
Direktyva 2009/28/EB
VIII priedo B dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 pasėlius. Tokiu 
atveju „kiekio, išmetamo dėl tiesioginio 
žemės paskirties keitimo, vertė (el)“ turėtų 
būti apskaičiuota pagal V priedo C dalies 
7 punktą.

b) iš žaliavų, kurių gamyba nevyko 
pasėlių, daugiamečių pasėlių žemėje ar 
kitoje Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos žemės dangos kategorijoms 
priskiriamoje žemėje (miško žemės, 
pievos, šlapžemės), kuri naudojama 
maisto produktų gamybai, nepriklausomai 
nuo, ar ji valdoma ar nevaldoma, kaip 
antai žemės ūkio ir miškinės 
gyvulininkystės sistemų atveju.

Pagrindimas

Pagrįsta netiesioginio žemės paskirties keitimo veiksnį sieti su žaliavomis, dėl kurių gamybos 
įvyko tiesioginis žemės paskirties keitimas, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad ne 
visuomet tiesioginis žemės paskirties keitimas ir netiesioginis žemės paskirties keitimas yra 
tarpusavyje nesuderinami.
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