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Pakeitimas 78
Bas Eickhout, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš 
dalies keičiančios bei vėliau 
panaikinančios Direktyvas 2001/777/EB ir 
2003/30/EB 3 straipsnio 4 dalyje 
reikalaujama, kad valstybės narės 
užtikrintų, kad 2020 m. jų atsinaujinančių 
išteklių energijos dalis, sunaudojama visų 
rūšių transporte, sudarytų bent 10 % tų 
valstybių narių transporto sektoriaus 
galutinio energijos suvartojimo. Biodegalų
maišymas – vienas iš metodų, kuriais 
valstybės narės gali naudotis šiam tikslui 
pasiekti; manoma, kad jis bus svarbiausias;

(1) atsižvelgiant į neigiamą poveikį 
klimatui, susijusį su biodegalų 
konkuravimu su žemės ūkio paskirties 
žeme, įpareigojimas pagal Direktyvos 
2009/28/EB dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies 
keičiančios bei vėliau panaikinančios 
Direktyvas 2001/777/EB ir 2003/30/EB 
3 straipsnio 4 dalį turėtų būti pakeistas 
reikalavimu, kad valstybės narės 
užtikrintų, kad 2020 m. jų pažangių 
transporto priemonių energijos šaltinių 
energijos dalis, sunaudojama visų rūšių 
transporte, sudarytų bent 3 % tų valstybių 
narių transporto sektoriaus galutinio 
energijos suvartojimo. Pažangiųjų 
biodegalų ir atsinaujinančios nebiologinės 
kilmės energijos maišymas Biodegalų 
maišymas – vienas iš metodų, kuriais 
valstybės narės gali naudotis šiam tikslui 
pasiekti; manoma, kad jis bus svarbiausias;

Or. en

Pakeitimas 79
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš 
dalies keičiančios bei vėliau 

(1) Direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš 
dalies keičiančios bei vėliau 
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panaikinančios Direktyvas 2001/777/EB ir 
2003/30/EB 3 straipsnio 4 dalyje 
reikalaujama, kad valstybės narės 
užtikrintų, kad 2020 m. jų atsinaujinančių 
išteklių energijos dalis, sunaudojama visų 
rūšių transporte, sudarytų bent 10 % tų 
valstybių narių transporto sektoriaus 
galutinio energijos suvartojimo. Biodegalų 
maišymas – vienas iš metodų, kuriais 
valstybės narės gali naudotis šiam tikslui 
pasiekti; manoma, kad jis bus 
svarbiausias;

panaikinančios Direktyvas 2001/777/EB ir 
2003/30/EB 3 straipsnio 4 dalyje 
reikalaujama, kad valstybės narės 
užtikrintų, kad 2020 m. jų atsinaujinančių 
išteklių energijos dalis, sunaudojama visų 
rūšių transporte, sudarytų bent 10 % tų 
valstybių narių transporto sektoriaus 
galutinio energijos suvartojimo. Biodegalų 
maišymas – vienas iš metodų, kuriais 
valstybės narės gali naudotis šiam tikslui 
pasiekti; iki šiol jis buvo svarbiausias;

Or. it

Pakeitimas 80
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš 
dalies keičiančios bei vėliau 
panaikinančios Direktyvas 2001/777/EB ir 
2003/30/EB 3 straipsnio 4 dalyje 
reikalaujama, kad valstybės narės 
užtikrintų, kad 2020 m. jų atsinaujinančių
išteklių energijos dalis, sunaudojama visų 
rūšių transporte, sudarytų bent 10 % tų 
valstybių narių transporto sektoriaus 
galutinio energijos suvartojimo. Biodegalų 
maišymas – vienas iš metodų, kuriais 
valstybės narės gali naudotis šiam tikslui 
pasiekti; manoma, kad jis bus svarbiausias;

(1) Direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš 
dalies keičiančios bei vėliau 
panaikinančios Direktyvas 2001/777/EB ir 
2003/30/EB 3 straipsnio 4 dalyje 
reikalaujama, kad valstybės narės 
užtikrintų, kad 2020 m. jų 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis, 
sunaudojama visų rūšių transporte, 
sudarytų bent 10 % tų valstybių narių 
transporto sektoriaus galutinio energijos 
suvartojimo. Biodegalų maišymas – vienas 
iš metodų, kuriais valstybės narės gali 
naudotis šiam tikslui pasiekti; manoma, 
kad jis bus svarbiausias. Tačiau 
atsižvelgiant į naujas žinias apie 
biodegalų sąnaudų ir naudos santykį 
reikėtų sumažinti biodegalų plėtojimo 
mastą, taigi ir atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį, kuri turi būti įtraukta iki 
2020 m. Komisija turės įvertinti, ar reikia 
numatyti papildomas priemones, kurias 
taikant būtų galima pasiekti tikslą iš 
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atsinaujinančiųjų išteklių pagaminti 20 % 
visos ES sunaudojamos energijos;

Or. fr

Pakeitimas 81
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš 
dalies keičiančios bei vėliau 
panaikinančios Direktyvas 2001/777/EB ir 
2003/30/EB 3 straipsnio 4 dalyje 
reikalaujama, kad valstybės narės 
užtikrintų, kad 2020 m. jų atsinaujinančių
išteklių energijos dalis, sunaudojama visų 
rūšių transporte, sudarytų bent 10 % tų 
valstybių narių transporto sektoriaus 
galutinio energijos suvartojimo. Biodegalų 
maišymas – vienas iš metodų, kuriais 
valstybės narės gali naudotis šiam tikslui 
pasiekti; manoma, kad jis bus svarbiausias;

(1) Direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš 
dalies keičiančios bei vėliau 
panaikinančios Direktyvas 2001/777/EB ir 
2003/30/EB 3 straipsnio 4 dalyje 
reikalaujama, kad valstybės narės 
užtikrintų, kad 2020 m. jų 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis, 
sunaudojama visų rūšių transporte, 
sudarytų bent 10 % tų valstybių narių 
transporto sektoriaus galutinio energijos 
suvartojimo. Biodegalų maišymas – vienas 
iš metodų, kuriais valstybės narės gali 
naudotis šiam tikslui pasiekti; manoma, 
kad jis bus svarbiausias. Numatoma, kad 
Europos degalų rinka ir toliau bus labai 
priklausoma nuo dyzelino, ir tai yra 
pagrindinė šios rinkos ypatybė. Siekiant 
spręsti šios didelės priklausomybės 
klausimą, Europos Sąjungoje reikėtų 
skatinti gaminti daugiau pažangiųjų 
biodegalų;

Or. fr

Pagrindimas

ES biodegalų maišymo skatinimo politikos tikslai turi atspindėti specifinį Europos degalų 
rinkos pobūdį, t. y. tai, kad joje yra labai didelis dyzelino poreikis. Kuro gamyklos iš visų jėgų 
stengiasi patenkinti didėjantį dyzelino poreikį, tačiau tiekimas Europoje yra struktūriškai 
nepakankamas. Taigi pažangieji biodegalai yra viena iš priemonių, kaip sumažinti importą ir 
sustiprinti energijos tiekimo saugumą ES.
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Pakeitimas 82
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš 
dalies keičiančios bei vėliau 
panaikinančios Direktyvas 2001/777/EB ir 
2003/30/EB 3 straipsnio 4 dalyje 
reikalaujama, kad valstybės narės 
užtikrintų, kad 2020 m. jų atsinaujinančių 
išteklių energijos dalis, sunaudojama visų 
rūšių transporte, sudarytų bent 10 % tų 
valstybių narių transporto sektoriaus 
galutinio energijos suvartojimo. Biodegalų 
maišymas – vienas iš metodų, kuriais 
valstybės narės gali naudotis šiam tikslui 
pasiekti; manoma, kad jis bus svarbiausias;

(1) Direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš 
dalies keičiančios bei vėliau 
panaikinančios Direktyvas 2001/777/EB ir 
2003/30/EB 3 straipsnio 4 dalyje 
reikalaujama, kad valstybės narės 
užtikrintų, kad 2020 m. jų atsinaujinančių 
išteklių energijos dalis, sunaudojama visų 
rūšių transporte, sudarytų bent 10 % tų 
valstybių narių transporto sektoriaus 
galutinio energijos suvartojimo. Biodegalų 
maišymas – vienas iš metodų, kuriais 
valstybės narės gali naudotis šiam tikslui 
pasiekti; manoma, kad jis bus svarbiausias.
Žemės ūkio prekių paklausa pasaulyje 
auga ir manoma, kad rinkų svyravimai 
ateityje stiprės;

Or. en

Pakeitimas 83
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) siekiant ir toliau mažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimą reikėtų 
labiau skatinti biodegalų naudojimą ir 
aviacijos sektoriuje;

Or. de
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Pakeitimas 84
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) atsižvelgiant į Sąjungos tikslą toliau 
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;

(2) atsižvelgiant į Sąjungos tikslą toliau 
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. Siekiant išvengti rinkos 
iškraipymų, Direktyvoje 2009/28/EB dėl 
skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių 
energiją nustatytas tikslas, kuriuo norima 
užtikrinti, kad 2020 m. valstybių narių 
atsinaujinančių išteklių energijos dalis, 
sunaudojama visų rūšių transporte, 
sudarytų bent 10 % tų valstybių narių 
transporto sektoriaus galutinio energijos 
suvartojimo, turėtų būti suderintas su 
Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 
2 dalimi. Biodegalų maišymas – vienas iš 
metodų, kuriais gali naudotis iškastinio 
kuro tiekėjai, siekdami sumažinti tiekiamų 
iškastinio kuro šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų intensyvumą;

Or. en

Pagrindimas

ES turi sustiprinti savo pastangas, kad būtų parengta nuosekli būsima energetikos politika, 
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numatanti energetinio saugumo stiprinimo ir Europos konkurencingumo didinimo tikslus, 
glaudžiai susietus su aiškia klimato politika, kurią įgyvendinant būtų sumažintas išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ir pagerinta oro kokybė Europoje. Siekiant išvengti 
rinkos iškraipymų, biodegalų naudojimo tikslai, nustatyti Atsinaujinančių išteklių energijos 
direktyvoje bei Degalų kokybės direktyvoje, turėtų būti nuoseklūs ir suderinti.

Pakeitimas 85
Bas Eickhout, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) atsižvelgiant į Sąjungos tikslą toliau 
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;

(2) atsižvelgiant į Sąjungos tikslą toliau 
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[1], 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 jų išskiriančių nedaug, ir kitų 
degalų, gautų iš neišvengiamų atliekinių 
dujų, naudojant anglies dioksido 
surinkimą ir panaudojimą transporto 
reikmėms, maišymas priskiriamas 
metodams, kuriais gali naudotis iškastinio 
kuro tiekėjai, siekdami sumažinti tiekiamų 
iškastinio kuro šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų intensyvumą. Siekiant užtikrinti 
investicijų į tokius pažangiuosius degalus 
saugumą, 2020 m. tikslas turėtų būti 
papildytas privaloma metine perspektyva, 
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pagal kurią 2025 m. Sąjungoje 
naudojamų degalų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų intensyvumas turi būti 
sumažintas 10 %;

Or. en

Pakeitimas 86
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

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 žemės, pasižyminčios 
didele biologine įvairove, ir žemės, kurioje 
yra didelės anglies atsargos, apsaugos. Šie 
kriterijai taip pat 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;

Or. en

Pagrindimas

Kriterijai, kuriais siekiama užtikrinti, kad ES biodegalų politika nedarytų neigiamo poveikio 
ekosistemoms, kuriose yra daug anglies ir kurios pasižymi biologine įvairove, jau nustatyti. 
Taip pat vyksta kriterijų, kurie bus taikomi kietajai biomasei, rengimo procesas. Siekiant 
užtikrinti teisinį tikrumą ir nuoseklumą, taip pat todėl, kad žaliavoms turėtų būti taikomos 
vienodos sąlygos, neatsižvelgiant į jų galutinį suvartojimą, dabartinis tvarumo kriterijus 
turėtų būti laikomas pakankamu.
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Pakeitimas 87
Bas Eickhout, Sabine Wils, Julie Girling

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;

Or. en

Pagrindimas

Nemažai esamų pažangiųjų degalų žaliavų panaudojimo būdų lemia tai, kad anglies junginiai 
išlieka aplinkoje kaip tvirtas komponentas, o neįprastas jų panaudojimas gali padidinti 
iškastinio kuro arba augalinių aliejų paklausą. Apsaugos priemonės yra būtinos siekiant 
užtikrinti, kad perėjimas prie kitų nei dabartiniai panaudojimo būdų nenulemtų bendros 
neigiamos anglies dioksido pusiausvyros. Platesnis lignoceliuliozės medžiagų naudojimas turi 
būti lydimas apsaugos priemonių, kad, pvz., dabartiniai vartotojai nepereitų prie aukštesnės 
kokybės medienos, nes dėl to žaliavos galėtų būti atitrauktos nuo kitų pramonės šakų arba 
galėtų būti daromas spaudimas didinti derlių nesilakant tvarumo reikalavimų.

Pakeitimas 88
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) nors direktyvose 98/70/EB ir 
2009/28/EB vartojami terminai 
„biodegalai ir skystieji bioproduktai“, jų 
nuostatos, įskaitant atitinkamus tvarumo 
kriterijus, taikomos visam 
atsinaujinančiam kurui, apibūdintam 
šiose direktyvose;

Or. fr

Pakeitimas 89
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta 
Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) siekiant užtikrinti investicijų 
saugumą, direktyvose 2009/28/EB ir 
98/70/EB nurodoma, kad turėtų būti 
atsižvelgiama į netiesioginio žemės 
paskirties keitimo poveikį išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui 
ir priimtos reikiamos priemonės šiam 
poveikiui sumažinti;

Or. en

Pakeitimas 90
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) paskatomis skatinant biodegalų 
gamybą pradėta daugiau jų gaminti ne tik 
Sąjungoje, bet ir trečiosiose šalyse. Nors 
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pateikiami skirtingi skaičiai, susiję su 
tiksliu biodegalų gamybai naudojamos ir 
tokiai gamybai pradėtos naudoti žemės 
plotu trečiosiose šalyse, vien Afrikoje 
2009–2013 m. Europos įmonės biodegalų 
gamybai naudojo 6 milijonus hektarų 
žemės. JT specialusis pranešėjas teisės į 
maistą klausimais 2013 m. balandžio mėn. 
pranešime pabrėžė ES biodegalų politikos 
daromą neigiamą poveikį teisei į maistą, 
žemę ir vandenį. Siekdama pašalinti šį 
neigiamą poveikį Komisija turėtų pasiūlyti 
iš dalies pakeisti ir sugriežtinti Direktyvos 
2009/98/EB 17 straipsnyje ir Direktyvos 
98/70/EB 7b straipsnyje nustatytus 
tvarumo kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 91
Erik Bánki

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 
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 

(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. Pirmu atveju biodegalų 
gamintojų sukurta pernelyg didelė rinka 
gali lemti didesnį derlių, kaip 
pripažįstama Tarptautinio maisto politikos 
tyrimų instituto (angl. IFPRI) ataskaitoje1

ir Komisijos poveikio vertinime2. Iš 
biomasės (kuri gaunama dėl didesnio 
derliaus) pagamintiems biodegalams 
gaminti nereikia papildomos žemės, todėl 
šie degalai nedaro netiesioginio žemės
paskirties keitimo poveikio. Pastarasis 
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ūkio paskirties žemėje; 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;

________________________
1 2011 m. spalio mėn. Tarptautinio maisto 
politikos tyrimų instituto galutinė 
ataskaita „Europos biodegalų politikos 
žemės paskirties keitimo pasekmių 
vertinimas“.
2 Europos Komisijos dokumentas 
„Poveikio vertinimas. Lydimasis 
dokumentas. Pasiūlymas dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš 
dalies keičiama Direktyva 98/70/EB ir 
Direktyva 2009/28/EB“, 
SWD(2012) 343 final.

Or. en

Pagrindimas

Pernelyg didelė biodegalų lemta rinkos paklausa skatina gamintojus didinti derlių. ES ir 
besivystančiose šalyse yra nemažai regionų, kuriuose yra daug galimybių didinti derlių. 
Daugelyje naujų valstybių narių, pvz., dabartinių ariamų pasėlių augalų derlingumas yra 
daug mažesnis, nei netgi prieš kelis dešimtmečius, ir daug mažesnis už derlingumą 
kaimyninėse senose valstybėse narėse, kuriose klimato, dirvožemio ir t. t. sąlygos yra 
panašios.

Pakeitimas 92
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 

(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 
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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 
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;

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;

Or. en

Pakeitimas 93
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers

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 
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;

(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, o tai gali lemti biologinės 
įvairovės nykimą, vandens trūkumą, 
dirvožemio eroziją ir vandens ir grunto 
taršą bei itin svarbių ekosistemų funkcijų 
praradimą. 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 ir biologinės įvairovės 
nykimas. Todėl direktyvose 98/70/EB ir 
2009/28/EB turėtų būti įtrauktos nuostatos 
dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
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atsižvelgiant į tai, kad dabartiniai 
biodegalai daugiausiai gaminami iš pasėlių, 
auginamų žemės ūkio paskirties žemėje;

Or. en

Pakeitimas 94
Gaston Franco

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 
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;

(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 
98/70/EB ir 2009/28/EB turėtų būti 
įtrauktos nuostatos dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, atsižvelgiant į tai, kad 
dabartiniai biodegalai daugiausia
gaminami iš pasėlių, auginamų miškingose 
vietovėse arba žemės ūkio paskirties 
žemėje;

Or. fr

Pakeitimas 95
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
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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 
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.

(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 
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. Lyginant išmetamų 
dujų kiekį per gyvavimo ciklą, aliejinių 
augalų keliama tarša yra kur kas didesnė 
nei cukrinių bei krakmolingų augalų. 
Siekiant kuo veiksmingiau gauti naudos 
aplinkai, pagrindinį dėmesį reikėtų skirti 
biodegalų, kurie labiausiai neigiamai 
veikia aplinką, ribojimui. Todėl 
pirmiausia reikia imtis priemonių ir 
užkirsti kelią aliejinių augalų auginimui;

Or. sv

Pakeitimas 96
Riikka Pakarinen, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent Johansson, Petri 
Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kai ganyklos ar žemės ūkio paskirties 
žemė, anksčiau naudotos maisto, pašarų ir 

(4) kai ganyklos ar žemės ūkio paskirties 
žemė, anksčiau naudotos maisto, pašarų ir 
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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 
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;

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 
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. Šia direktyva turėtų būti 
siekiama spręsti šias problemas ir skatinti 
nemaistinių žaliavų, tokių kaip biodegalų 
žaliavos, naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 97
Erik Bánki

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;

Or. en

Pagrindimas

Dėl didesnio pasėlių augalų derlingumo gautą biomasę ir kitą biomasę, nelemiančią 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, reikėtų sertifikuoti pagal valstybių narių nacionalines 
sistemas ir biomasę teikti rinkai kaip netiesioginio žemės paskirties keitimo nelemiančią 
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biomasę. Kadangi iš tokios biomasės pagamintų biodegalų poveikis, susijęs su netiesioginiu 
žemės paskirties keitimu, yra nulinis, tokiu metodu išsprendžiami rūpesčiai dėl netiesioginio 
žemės paskirties keitimo, užuot bandžius sušvelninti poveikį.

Pakeitimas 98
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Direktyvos 2009/28/EB 19 straipsnio 
6 dalyje ir Direktyvos 98/70/EB 
7d straipsnio 6 dalyje nurodoma, kad turi 
būti atsižvelgiama į netiesioginio žemės 
paskirties keitimo poveikį išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui, 
ir aptariamos tinkamos priemonės tam 
poveikiui sumažinti atsižvelgiant į tai, kad 
turi būti užtikrintas investicijų saugumas 
ir apsaugomos esamos investicijos;

Or. en

Pagrindimas

ES politika turėtų būti suderinta.

Pakeitimas 99
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) kai maisto ir pašarų rinka veikia 
įprastai, maistinės kultūros pirmiausia 
turi būti naudojamos maistui ir pašarams 
gaminti, ypač kai maisto ir pašarų stinga. 
Kai rinkos kainos iškraipomos ir maisto 
bei pašarų rinkoje atsiranda perviršis, 
laikinai gali būti skatinamas maistinių 
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kultūrų naudojimas bioenergijai;

Or. nl

Pakeitimas 100
Christa Klaß

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.

Or. de

Pagrindimas

Komisija patvirtina, kad dabartinės mokslo žinos apie netiesioginį žemės paskirties keitimą 
nėra tiek pažangios, kad jas būtų galima naudoti politikos tikslais. Todėl teiginiai apie 
biodegalų poveikį yra vien spekuliacinio pobūdžio. Į šalutinių produktų poveikį maisto 
pasiūloje, galimą derlingumo padidėjimą didelėje dalyje Rytų Europos ir turimus pasėlių 
plotus ES kol kas nebuvo pakankamai atsižvelgta.
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Pakeitimas 101
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Jarosław Kalinowski, Tadeusz Cymański, 
Andrzej Grzyb

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.

Or. en

Pakeitimas 102
Anja Weisgerber

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 

Išbraukta.
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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;

Or. de

Pagrindimas

ES Komisija pripažįsta, kad kol kas neturima pakankamai mokslo žinių apie žemės paskirties 
keitimą ir jo netiesiogines pasekmes. Todėl spekuliuoti apie biodegalų poveikį dar per anksti.

Pakeitimas 103
Erik Bánki

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 

Išbraukta.
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reikmėms tenkinti. Siekiant sumažinti tokį 
išmetimą, tikslinga skirti pasėlių grupes, 
tokias kaip aliejiniai augalai, javai, 
cukrūs ir kiti krakmolingi augalai;

Or. en

Pagrindimas

Komisija pripažįsta, kad mokslinės žinios apie žemės naudojimo paskirties keitimą ir jo 
netiesioginius padarinius dar nėra pakankamai išvystytos, kad jas būtų galima naudoti 
politikos tikslais, nes nėra sutarimo dėl kiekybinio netiesioginio žemės paskirties keitimo 
įvertinimo. Nebuvo skiriamas pakankamas dėmesys šalutinių produktų maisto tiekimo 
grandinėje poveikiui ar galimo derliaus padidėjimo didelėse naujųjų valstybių narių 
teritorijos dalyse poveikiui. Būtų tikslingiau skirti daugiau dėmesio žemės naudojimo 
paskirties keitimo prevencijai, nes tai užtikrintų patikimesnį įgyvendinimą ir būtų 
naudingesnis dalykas aplinkai, nei skubotas dėmesys netiesioginio žemės naudojimo poveikio 
kiekybiniam įvertinimui.

Pakeitimas 104
Britta Reimers

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, 

Išbraukta.
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cukrūs ir kiti krakmolingi augalai;

Or. en

Pakeitimas 105
Julie Girling

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, 
gali kilti pavojus, kad šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo
taikant direktyvas 2009/28/EB ir 
98/70/EB bus 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, kad Komisija, 
konsultuodamasi su atitinkamomis 
suinteresuotomis šalimis ir valstybėmis 
narėmis, toliau tirtų įvairių pasėlių grupių 
poveikį tiesioginiam ir netiesioginiam 
žemės paskirties keitimui;

Or. en

Pakeitimas 106
Pilar Ayuso
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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, 
yra rizikos, kad šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo bus
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;

Or. es

Pakeitimas 107
Horst Schnellhardt

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 

(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 
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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;

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;

Or. de

Pagrindimas

Dėl galiojančių teisės aktų pakeitimo neturėtų būti diskriminuojami tam tikrų rūšių 
biodegalai. Pirminį tikslą, kad 2020 m. biodegalų dalis sudarytų 10 %, turėtų būti galima 
visiškai pasiekti naudojant visus biodegalus. Apribojus pirmosios kartos biodegalų naudojimą 
kiltų grėsmė jau padarytoms investicijoms ir būtų suvaržomas įmonių inovacinis pajėgumas.

Pakeitimas 108
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

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, 

(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 kad tuo 
būdu bus 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. Be to, gaminant 
biodegalus iš maistinių kultūrų 
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tokias kaip aliejiniai augalai, javai, 
cukrūs ir kiti krakmolingi augalai;

prisidedama prie maisto kainų 
kintamumo. Siekiant sumažinti tokį 
išmetimą ir sušvelninti tokį neigiamus 
padarinius aprūpinimui maistu, tikslinga 
nustatyti 3 straipsnio 4 dalies d punkte 
nurodytą 5 % ribą, o skaičiuojant 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetamo kiekio sumažinimą, kurio 
reikalaujama pagal direktyvose išdėstytus 
2009/28/EB ir 98/70/EB tvarumo 
kriterijus, atsižvelgti į netiesioginio žemės 
naudojimo paskirties keitimo poveikį 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetamo kiekiui;

Or. en

Pakeitimas 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 kad tuo 
būdu bus 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. Be to, vis labiau 
naudojant biodegalus, pagamintus iš 
maistinių kultūrų, prisidedama prie 
maisto kainų kintamumo ir gali būti 
daromas neigiamas poveikis pasaulio 



AM\937595LT.doc 27/109 PE513.032v01-00

LT

aprūpinimui maistu. Tai padarė didelį 
neigiamą socialinį poveikį žmonių 
pragyvenimui ir galimybei įgyvendinti 
žmogaus teises, įskaitant teisę į maistą ar 
galimybėms skurstančioms ES 
nepriklausančių šalių vietos 
bendruomenėms naudotis žeme. Siekiant 
sumažinti tokį išmetimą ir tokį neigiamą 
socialinį poveikį, tikslinga, visų pirma, 
didžiausią dėmesį skirti numatyto žemėje 
užaugintų biodegalų naudojimo 
mažinimui;

Or. en

Pakeitimas 110
Bas Eickhout

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 
bus 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. Be to, biodegalų 
vartojimo augimas valstybėse narėse yra 
maisto kainų kintamumo veiksnys ir gali 
turėti pasekmių pasaulio aprūpinimui 
maistu. Todėl reikėtų atsižvelgti į 
netiesioginį žemės paskirties keitimą, kad 
būtų neleista šiems galimiems dujų 
išmetimo šaltiniams pakenkti pastangoms 
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siekti Sąjungos atsinaujinančios energijos 
ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo rodiklių. Siekiant sumažinti 
išmetimą dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, tikslinga skirti pasėlių 
grupes, tokias kaip aliejiniai augalai, javai, 
cukrūs ir kiti krakmolingi augalai;

Or. en

Pakeitimas 111
Gaston Franco

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, 
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. Siekiant 
išvengti šios rizikos vidutiniu ir ilguoju 
laikotarpiu, turėtų būti skatinami naujų 
rūšių pažangiųjų biodegalų, kurie 
nekonkuruoja su maistinėmis kultūromis, 
pavyzdžiui, lignoceliuliozės likučių, kurie 
yra viena iš retų biomasės formų ir kurių 
pasiūla valstybėse narėse yra didelė, 
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moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra;

Or. fr

Pagrindimas

Skirti įvairias pasėlių grupes yra ne tikslas pats savaime, o priemonė. Taigi reikėtų priminti, 
kad taikant šią priemonę Europos Sąjungoje turi būti skatinami naujų technologijų, kurios 
nekonkuruoja su maistinėmis kultūromis, moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra: 
lignoceliuliozės likučiai yra perspektyviausias mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
sektorius ir inovacijų Europos biotechnologijų srityje raktas, kuris sudarys sąlygas 
pažangiojo biodyzelino gamybai.

Pakeitimas 112
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

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, 
tikėtina, kad šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo yra didelis ir kad tuo 
būdu gali būti prarasta dalis naudos, 
susijusios su tuo, kad naudojant atskirus 
biodegalus išmetama mažiau šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų. 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. Dėl akivaizdžių 
priežasčių, susijusių su apsirūpinimo 
maistu ir energijos tiekimo saugumu, 
mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą 
reikėtų skatinti tuose pažangiųjų 
biodegalų gamybos sektoriuose, kurie 
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nekonkuruoja su maistinėmis kultūromis, 
pavyzdžiui, lignoceliuliozės likučių ir 
dumblių, kurių pasiūla valstybėse narėse 
yra didelė, sektoriuose;

Or. fr

Pagrindimas

Lignoceliuliozės likučiai yra daug galimybių teikianti mokslinių tyrimų ir technologinės 
plėtros kryptis ir inovacijų Europos biotechnologijų srityje raktas, kuris sudarys sąlygas 
pažangiojo biodyzelino gamybai. Lignoceliuliozės likučiai ir dumbliai – tai dvi naujoviškos 
priemonės, kurios nekonkuruoja su maistinėmis kultūromis. Todėl joms turi būti teikiama 
pirmenybė.

Pakeitimas 113
Sophie Auconie

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, 
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. Taip pat 
reikėtų plėtoti naujų tipų pažangiuosius 
biodegalus, nesusijusius su maistinėmis 
kultūromis, pavyzdžiui, lignoceliuliozės 
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likučius;

Or. fr

Pakeitimas 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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, 
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. Taip pat 
auginant tokius pasėlius prioritetas turėtų 
būti skiriamas dirvonuojančiai ir 
mažesnio derlingumo žemei;

Or. lt

Pakeitimas 115
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) turint omenyje netiesioginio žemės 
paskirties pakeitimo padarinius, šiuo metu 
išmetamas CO2 kiekis prieštarauja 
galiojančių teisės aktų dvasiai ir tikslui, 
todėl reikėtų panaikinti Direktyvos 
2009/28/EB 3 straipsnio 4 dalyje nustatytą 
privalomą 10 proc. tikslą kaip strategiją, 
kuria siekiama iš tiesų sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų 
kiekį;

Or. it

(Žr. Direktyvos 2009/28/EB 3 straipsnio 4 punkto pakeitimus.)

Pakeitimas 116
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) šiame pasiūlyme pagrindinis dėmesys 
skiriamas galimam neigiamam biodegalų 
gamybos ir naudojimo Europos Sąjungoje 
poveikiui, kartu atsižvelgiant į tai, kad, 
pvz., kiti žemės naudojimo klausimai, o 
taip pat poveikio klimato kaitai klausimai, 
nesusiję su žemės naudojimu, aptariami 
kituose teisės aktuose; 

Or. en

Pagrindimas

Europos bioenergijos politikos poveikio klimato kaiti klausimai sprendžiami galiojančiuose 
(pvz. LULUCF sektoriuje, Sprendimas dėl naudojant žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį 
ir vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir pašalinamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio apskaitos taisyklių ir veiksmų planų) ir būsimuose teisės aktuose (pvz., dėl kietosios 
biomasės tvarumo kriterijų), kurie neturėtų būti dubliuojami ar keičiami šiuo pasiūlymu. Kiti 
poveikio klimato kaitai klausimai arba klimato tikslai, pvz., efektyvumo, teršalų, išmetamų 
transportuojant ir skirstant, kiekio bei elektros energijos dalies transporto sektoriuje, neturi 
būti aptariami šioje direktyvoje.
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Pakeitimas 117
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

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, likučių, bakterijų 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;

Or. en
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Pagrindimas

Turėtų būti skatinama pažangiųjų biodegalų, kurių naudojimas nesusijęs netiesioginiu žemės 
paskirties keitimu ir kuriais nesikišama į maisto tiekimo grandinę, gamyba.

Pakeitimas 118
Anja Weisgerber

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 

(6) tikėtina, kad iš atsinaujinančių šaltinių 
pagaminti skystieji degalai bus reikalingi 
transporto sektoriui, kad jame būtų galima 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą. Biodegalai 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. Tikslinga skatinti gaminti tokius 
pažangiuosius biodegalus, pavyzdžiui, iš 
celiuliozės žaliavų ir dumblių, nes juos 
naudojant taip pat galima labai sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą, o rizika, kad dėl to bus 
netiesiogiai pakeista žemės paskirtis, 
nedidelė. Papildomos paskatos turėtų būti 
suteikiamos Direktyvoje 2009/28/EB 
nustatant atskirą bent 2 % pažangiųjų 
biodegalų naudojimo transporto 
sektoriuje planinį rodiklį. Todėl kuriant 
atsinaujinančiosios energijos politikos 
sistemą po 2020 m. turėtų būti remiami 
pažangieji biodegalai. Siekiant išvengti 
rinkos iškreipimo ir paskatų sukčiauti, 
pažangieji biodegalai turėtų atitikti tokius 
pat tvarumo kriterijus, kaip ir visi kiti 
biodegalai;
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išmetimas;

Or. de

Pagrindimas

Dėl dvigubo įskaičiavimo priemonės nepadidėja gamyba ir technologiškai pažangių 
biodegalų naudojimas, kaip tikėtasi. Privalomas 2 % šių degalų naudojimo planinis rodiklis 
rinkai nustato aiškų tikslą ir paskatas naudoti technologiškai pažangius biodegalus. Siekiant 
sudaryti vienodas sąlygas įprastiniams ir pažangiesiems biodegalams ir kuo labiau sumažinti 
rinkos iškreipimą, pažangieji biodegalai taip pat turi atitikti tvarumo kriterijus.

Pakeitimas 119
Erik Bánki

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 

(6) tikėtina, kad iš atsinaujinančių šaltinių 
pagaminti skystieji degalai bus reikalingi 
transporto sektoriui, kad jame būtų galima 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą. Įprastiniai biodegalai, pvz., 
gaminami iš atliekų, 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. Pažangieji biodegalai, pvz., 
gaminami iš celiuliozės žaliavų ir 
dumblių, gali padėti smarkiai sumažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, ir su netiesioginiu žemės 
paskirties keitimu susijęs pavojus yra 
mažas. Todėl tikslinga skatinti gaminti 
daugiau tokių pažangiųjų degalų.
Papildomos paskatos turėtų būti 
suteikiamos didinant, palyginti su 
tradiciniais biodegalais, pažangiųjų 
biodegalų dalį siekiant Direktyvoje 
2009/28/EB transportui nustatyto 10 % 
planinio rodiklio, pažangiųjų biodegalų 
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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;

srityje nustatant atskirą 2 % tikslą;

Or. en

Pagrindimas

Antrosios ir trečiosios kartos (pažangieji) biodegalai tebėra kuriami ir tik dabar ateina į 
rinką. Pirmosios kartos (įprastiniai) biodegalai gali būti gaminami ir iš pasėlių, ir iš liekanų 
bei atliekų. Nesvarbu, kaip jie pagaminti, skirtumas tarp šių dviejų biodegalų tipų yra susijęs 
ne su naudojamomis žaliavomis, o technologinis. Komisijos siūlomas pažangiųjų degalų 
apibrėžties išplėtimas įtraukiant atliekas ir liekanas turės neigiamą poveikį, nes sutrukdys 
pateikti į rinką biodegalus, pagamintus taikant aukštąsias technologijas (pvz., iš panaudoto 
augalinio aliejaus).

Pakeitimas 120
Christa Klaß

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 

(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 
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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;

su įsitvirtinusiomis biodegalų gamybos 
technologijomis, kurios grindžiamos 
maistinėmis kultūromis. Papildomos 
paskatos turėtų būti suteikiamos 
Direktyvoje 2009/28/EB nustatant atskirą 
bent 2 % transporto sektoriui gaminamų 
pažangiųjų biodegalų naudojimo planinį 
rodiklį. Todėl kuriant atsinaujinančiosios 
energijos politikos sistemą po 2020 m. 
turėtų būti remiami technologiškai 
pažangūs biodegalai. Tačiau siekiant 
išvengti rinkos iškreipimo ir paskatų 
manipuliuoti, pažangiesiems biodegalams 
turėtų būti taikomi tokie pat tvarumo 
kriterijai, kaip ir visiems kitiems 
biodegalams;

Or. de

Pagrindimas

Kalbant apie gamybos padidėjimą ir pažangiųjų biodegalų naudojimą dvigubo įskaičiavimo 
priemonė lūkesčių nepateisino. Nustatant privalomus planinius rodiklius kuriamos paskatos 
naudoti pažangiuosius biodegalus, tačiau, siekiant sukurti vienodas konkurencijos sąlygas ir 
užkirsti kelią manipuliacijoms rinka ir kitų formų manipuliacijoms, jiems turi būti taikomi 
tokie pat tvarumo kriterijai, kaip ir įprastiniams biodegalams.

Pakeitimas 121
Britta Reimers

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 

(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 



PE513.032v01-00 38/109 AM\937595LT.doc

LT

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;

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 
Direktyvoje 2009/28/EB pažangiesiems 
biodegalams transporto sektoriuje 
nustatant atskirą bent 2% rodiklį. 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;

Or. en

Pakeitimas 122
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

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. 

(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. 
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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;

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 
Direktyvoje 2009/28/EB pažangiesiems 
biodegalams transporto sektoriuje 
nustatant atskirą papildomą bent 3% 
rodiklį. Todėl kuriant atsinaujinančiosios 
energijos politikos sistemą po 2020 m. 
turėtų būti remiami tik biodegalai, su 
kuriais susijęs numatomas netiesioginio 
žemės paskirties keitimo poveikis yra 
nedidelis ir kuriuos naudojant labai 
sumažinamas bendras šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas;

Or. en

Pakeitimas 123
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 

(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 
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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;

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 tradiciniais biodegalais, 
pažangiųjų biodegalų dalį siekiant 
Direktyvoje 2009/28/EB transportui 
nustatyto 10 % planinio rodiklio, 
pažangiesiems biodegalams nustatant 
atskirą 2 % planinį rodiklį;

Or. en

Pakeitimas 124
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 

(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.
Tačiau tokie pažangieji biodegalai šiuo 
metu nėra prieinami rinkoje, nors 
įgyvendinama daug mokslinių ir 
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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;

eksperimentinių projektų, ir daugelyje 
tyrimų sutartinai nurodoma, kad 
trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu jų 
gamybos apimčių padidinti nepavyks.
Todėl kuriant atsinaujinančiosios energijos 
politikos sistemą tokie pažangieji 
biodegalai turėtų būti remiami ir galbūt 
subsidijuojami tik prieš tai preliminariai 
moksliškai įvertinus jų naudą ir tikrąjį 
tvarumą bei įrodžius, kad jie daro nedidelį 
numatomą netiesioginį žemės paskirties 
keitimo poveikį ir kad juos naudojant labai 
sumažinamas bendras šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas;

Or. it

Pakeitimas 125
Pilar Ayuso

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 

(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. 
Todėl tikslinga taikant papildomas 
paskatas skatinti gaminti daugiau tokių 
pažangiųjų biodegalų, nes šiuo metu jie 
nėra plačiai prieinami rinkoje. Nustačius 
vis didesnio masto privalomus planinius 
rodiklius, susijusius su pažangiaisiais
biodegalais, bus aiškiai parodyta, jog 
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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;

jiems pritariama Sąjungos lygmeniu. 
Todėl kuriant atsinaujinančiosios energijos 
politikos sistemą po 2020 m. turėtų būti 
remiami pažangieji biodegalai, su kuriais 
susijęs numatomas netiesioginio žemės 
paskirties keitimo poveikis yra nedidelis ir 
kuriuos naudojant labai sumažinamas 
bendras šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimas, taip pat biodegalai, pagaminti 
iš javų ir kitų krakmolingų augalų, cukrų 
ir aliejinių augalų;

Or. es

Pakeitimas 126
Sophie Auconie

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, 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 



AM\937595LT.doc 43/109 PE513.032v01-00

LT

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. Nustačius vis 
didesnio masto privalomus planinius 
rodiklius, susijusius su pažangiaisiais
biodegalais, bus aiškiai parodyta, jog 
jiems pritariama Sąjungos lygmeniu.
Taigi privalomus planinius rodiklius, 
susijusius su pažangiaisiais biodegalais, 
reikėtų nustatyti laikantis tvarkaraščio, 
kuriuo investuotojams būtų užtikrintas 
nuspėjamumas ir stabilumas. 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;

Or. fr

Pakeitimas 127
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 

(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, atlikus išankstinį 
mokslinį jų privalumų ir tikrojo tvarumo 
įvertinimą, tikslinga skatinti gaminti 
daugiau tokių pažangiųjų biodegalų, nes 
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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;

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, 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;

Or. en

Pakeitimas 128
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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. 

(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, likučių 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. 
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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;

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 
maišymui skirtų biodegalų, pagamintų 
naudojant maistines kultūras ir 
patenkančių į tikslą užtikrinti, kad iš 
atsinaujinančiųjų išteklių pagaminta 
energija sudarytų 10 % transporto 
sektoriaus galutinio energijos 
suvartojimo, procentas iki 2020 m. turėtų 
sudaryti ne daugiau kaip 5 %. 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. Tuo tikslu, 
vykdant Europos biodegalų politiką, 
turėtų būti skatinami visi novatoriški 
konversijos metodai;

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant paaiškinti tikslus reikėtų priminti 5 % planinį rodiklį, kurį šiame pasiūlyme dėl 
keitimo nurodo Europos Komisija, ir jį apibūdinti atsižvelgiant į būsimą ES politiką iki 
2020 m. Taip pat naudinga pabrėžti, kad inovacijos liks pagrindiniu prioritetu po 2020 m., 
kad būtų užtikrintos dabar padarytų investicijų perspektyvos.

Pakeitimas 129
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
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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; 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. Reikia 
nustatyti tvarumo kriterijus, kuriuos turi 
atitikti pažangieji biodegalai, siekiant 
užtikrinti, kad jie nekonkuruotų su 
maistui skirta žeme, vandeniu ar kitais 
ištekliais. Todėl konkrečių pažangiųjų 
biodegalų dalis neturėtų būti padidinta, 
kol nebus nustatyti tvarumo kriterijai 
Sąjungos lygmeniu; 

Or. en

Pakeitimas 130
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
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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; 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, kuriuos naudojant labai 
sumažinamas bendras šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas 
(apskaičiuojamas atsižvelgiant į visą 
minėtų biodegalų būvio ciklą) ir kuriuos 
gaminant nepakis natūralus dirvožemio 
derlingumas ir neatsiras dirvožemio 
ekosistemos problemų;

Or. en

Pagrindimas

Sprendžiant vieną problemą neturėtų būti sukuriamos kitos.
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Pakeitimas 131
Corinne Lepage

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, bakterijų 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;

Or. fr
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Pakeitimas 132
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) siekiant užtikrinti skatinimo 
priemonių, ypač skirtų papildomai skatinti 
biodegalus, suteikiančius pridėtinės 
naudos, veiksmingumą reikia, jog 
valstybėms narėms nustatant paramos 
sistemas būtų atsižvelgiama į būtinybę 
patvirtinti ir kryžmiškai patikrinti 
biodegalų kiekį, kad būtų išvengta 
sukčiavimo nurodant tikrą biodegalų 
produktų kilmę ar pateikiant kelias 
nepatikimas tų pačių biodegalų kiekių 
deklaracijas pagal dvi ar daugiau 
nacionalines sistemas ar tarptautines 
akreditacijos schemas. Tai turėtų būti 
taikoma tiek pažangiųjų biodegalų, tiek 
visų įprastų biodegalų produktų atveju, 
nes sukčiavimo pateikiant kelias 
nepatikimas deklaracijas problema taip 
pat svarbi ir taikant savanoriškas 
nacionalines biodegalų tvarumo schemas, 
o ne tik konkrečias pažangiesiems 
biodegalams skirtas priemones;

Or. en

Pakeitimas 133
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) siekiant užtikrinti skatinamųjų 
priemonių, ypač tų, kuriomis siekiama 
skatinti pažangiuosius biodegalus, 
veiksmingumą būtina, jog valstybių narių 
nustatomomis paramos politikos 
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priemonėmis ir mechanizmais būtų 
užtikrinta biodegalų kiekio nustatymo, 
autentiškumo patvirtinimo ir kokybės 
kontrolė, skirta užkirsti kelią melagingai 
ar klaidinančiai informacijai apie 
biodegalų produkto kilmę ir atgrasinti 
nuo kelių biodegalų kiekių deklaracijų 
pateikimo pagal dvi ar daugiau 
nacionalines sistemas ar tarptautines 
akreditacijos schemas;

Or. en

Pakeitimas 134
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) siekiant užtikrinti skatinamųjų 
priemonių, skirtų pažangiesiems 
biodegalams skatinti, veiksmingumą 
reikėtų užtikrinti, kad taikant valstybių 
narių nustatytas paramos sistemas būtų 
atsižvelgiama į poreikį tikrinti ir 
pakartotinai tikrinti biodegalų kiekį, kad 
nebūtų klastojama tikroji biodegalų kilmė 
arba tie patys biodegalų kiekiai nebūtų 
kelis kartus deklaruojami dviejose ar 
keliose nacionalinėse arba ES sistemose;

Or. fr

Pakeitimas 135
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) siekiant užtikrinti paramos 
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mechanizmų veiksmingumą, būtina juos 
taikant atsižvelgti į poreikį įrodyti 
naudojamų medžiagų kilmę ir 
atsekamumą, kad būtų išvengta 
sukčiavimo. Valstybės narės užtikrina, 
kad būtų imtasi kovos su sukčiavimu 
priemonių; 

Or. es

Pakeitimas 136
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) visų valstybių narių rinkose turi būti 
prieinami tos pačios aukštos kokybės 
tradiciniai ir pažangieji biodegalai. 
Norėdama padėti pasiekti šį tikslą, 
Komisija turėtų Europos standartizacijos 
komitetui (CEN) skubiai suteikti aiškius 
įgaliojimus parengti pažangiųjų biodegalų 
bei galutinių kuro mišinių techninių 
charakteristikų standartus ir, jei reikia, 
persvarstyti tradicinių biodegalų 
standartus, kad būtų užtikrinta, jog dėl 
galutinės degalų produkto kokybės 
neturės neigiamos įtakos išmetamųjų CO2
dujų kiekio normoms arba transporto 
priemonių bendros eksploatacinėms 
savybėms;

Or. en

Pakeitimas 137
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) visoje Sąjungos bendroje rinkoje turi 
būti parduodamas tos pačios aukštos 
kokybės kuras (įskaitant tradicinius ir 
pažangiuosius biodegalus) ir užtikrintas 
reikalavimų suderinamumas visose 
valstybėse narėse. Norėdama padėti 
įgyvendinti šį tikslą, Komisija turėtų kuo 
skubiau suteikti tvirtus įgaliojimus CEN 
parengti pažangiųjų biodegalų ir
galutinių kuro mišinių techninių 
charakteristikų standartus ir, jei reikia, 
peržiūrėti įprastinių biodegalų standartus,
siekiant užtikrinti, kad galutinai 
pagamintų degalų kokybė neturės 
neigiamos įtakos taršai, išmetamųjų CO2
dujų kiekio normoms arba transporto 
priemonių bendros eksploatacinėms 
savybėms;

Or. en

Pakeitimas 138
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) nors biodegalai ir skystieji 
bioproduktai, pagaminti iš atliekų ir 
likučių, suteikia galimybių labai 
sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir turi nedidelį 
neigiamą poveikį aplinkai, socialinį ir 
ekonominį poveikį, reikėtų atlikti 
išsamesnį jų prieinamumo, naudos ir 
rizikos vertinimą, siekiant, be kita ko, 
pateikti informacijos rengiant politikos 
programą po 2020 m. Tuo pat metu, reikia 
išsamesnės informacijos apie įprastinių ir 
pažangiųjų biodegalų privalumus 
energetinio saugumo požiūriu, ypač jei 
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jiems gaminti tiesiogiai arba netiesiogiai 
naudojamas iškastinis kuras. Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai pateikti 
ataskaitą ir, jei reikia, teikti su šiais 
klausimais susijusius pasiūlymus Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Ataskaitoje turėtų 
būti atsižvelgiama į aplinkosaugines, 
socialines ir ekonomines žaliavų 
naudojimo kitais nei biodegalų ir skystųjų 
produktų gamybos tikslais pakaitines 
sąnaudas, siekiant užtikrinti, kad 
ataskaitoje atsispindėtų bendri teigiami ir 
neigiami padariniai;

Or. en

Pakeitimas 139
Erik Bánki

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 planą12, 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 
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 
skatinamas integruotų ir diversifikuotų 
biologinio produktų perdirbimo įmonių 
steigimas Europoje, reikėtų įsipareigoti 
išlaikyti biodegalų kiekį, kurį skatinama 
išlaikyti pagal Direktyvą 2009/28/EB, ir po 
2020 m.;

Or. en

Pagrindimas

Norint įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus klimato politikos srityje ir ypač 
atsinaujinančiosios energijos srityje, vis dar reikia daug investuoti. Būtina sąlyga vykdomoms 
arba naujoms investicijoms yra saugi ir nuspėjama reguliavimo sistema. Siekiant naujai 



PE513.032v01-00 54/109 AM\937595LT.doc

LT

investuoti reikia bent 5 metų planavimui, leidimams gauti, statybai ir projekto įvykdymui, taip 
pat bent dešimtmečio reikia, kad investicija pradėtų atsipirkti.

Pakeitimas 140
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent 
Johansson, Anneli Jäätteenmäki

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, 
pagal 2012 m. Komunikatą „Inovacijos 
vardan tvaraus augimo. Bioekonomika 
Europai“ ir pagal Efektyvaus išteklių 
naudojimo Europos planą, kuriais 
skatinamas integruotų ir diversifikuotų 
biologinio produktų perdirbimo įmonių 
steigimas Europoje, didesnės paskatos 
pagal Direktyvą 2009/28/EB turėtų būti 
užtikrinamos taip, kad pirmenybė būtų 
teikiama antrosios kartos ir pažangiųjų
biodegalų naudojimui;

Or. en

Pakeitimas 141
Pilar Ayuso

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 

(7) siekiant užtikrinti ilgalaikį biologinių 
pramonės sektorių konkurencingumą, 
pagal 2012 m. Komunikatą „Inovacijos 
vardan tvaraus augimo. Bioekonomika 
Europai“ ir pagal Europos efektyvaus 
išteklių naudojimo planą, kuriais 
skatinamas integruotų ir diversifikuotų 
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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;

biologinio produktų perdirbimo įmonių 
steigimas 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. Taip pat 
labai svarbu užtikrinti, kad būtų 
įgyvendinami su atliekomis susiję ES 
teisės aktai, ypač laikomasi hierarchijos, 
nustatytos Direktyvos 2008/98/EB dėl 
atliekų 4 straipsnyje. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama Direktyvos 2008/98/EB 11 
straipsnio 2 dalyje nurodytų medžiagų 
pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui, 
o ne jų, kaip žaliavų, naudojimui 
biodegalams gaminti;

Or. es

Pakeitimas 142
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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, 
pagal 2012 m. Komunikatą „Inovacijos 
vardan tvaraus augimo. Bioekonomika 
Europai“ ir pagal Efektyvaus išteklių 
naudojimo Europos planą, kuriais 
skatinamas integruotų ir diversifikuotų 
biologinio produktų perdirbimo įmonių 
steigimas Europoje, didesnės paskatos 
pagal Direktyvą 2009/28/EB turėtų būti 
užtikrinamos taip, kad pirmenybė būtų 
teikiama biomasės žaliavų, kurios neturi 
ekonominės vertės ne biodegalų gamybos 
reikmėms, naudojimui, kad atliekų 
medžiagas energijos tikslais naudotų tik 
laikantis atliekų hierarchijos, kad nebūtų 
konkuruojama dėl žemės ir vandens 
panaudojimo siekiant apsaugoti teises į 
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žemę ir maistą;

Or. en

Pakeitimas 143
Vladko Todorov Panayotov

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, 
pagal 2012 m. Komunikatą „Inovacijos 
vardan tvaraus augimo. Bioekonomika 
Europai“ ir pagal Efektyvaus išteklių 
naudojimo Europos planą, kuriais 
skatinamas integruotų ir diversifikuotų 
biologinio produktų perdirbimo įmonių 
steigimas 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. Taip pat 
svarbu pabrėžti, kad atliekoms turi būti 
taikoma Direktyvos 2008/98/EB 
4 straipsnyje nustatyta atliekų hierarchija;

Or. en

Pagrindimas

ES politika turėtų būti nuosekli.

Pakeitimas 144
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
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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, 
pagal 2012 m. Komunikatą „Inovacijos 
vardan tvaraus augimo. Bioekonomika 
Europai“ ir pagal Europos efektyvaus 
išteklių naudojimo planą, kuriais 
skatinamas integruotų ir diversifikuotų 
biologinio produktų perdirbimo įmonių 
steigimas 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.
Lignoceliuliozės likučiai yra viena iš retų 
biomasės formų, kurių pasiūla Europoje 
didelė. Nustačius papildomą 
lignoceliuliozės biodegalų maišymo 
planinį rodiklį, investuotojams suteikiama 
galimybė planuoti, kaip išnaudoti jų 
potencialą;

Or. fr

Pagrindimas

Norint pasiekti tampriai susijusius tikslus gerinti valstybių narių energetinį saugumą ir kartu 
padėti mažinti dyzelino importą gaminant pažangiuosius biodegalus ir skatinti investicijas į 
vienos iš retų formų biomasės, turinčios potencialą Europoje, naudojimą, turėtų būti 
nustatytas papildomas lignoceliuliozės biodegalų maišymo planinis rodiklis.

Pakeitimas 145
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) biomasės išteklių naudojimas apima 
dideles pakaitines sąnaudas, susijusias su 
ekosistemos funkcijų išeikvojimu arba 
praradimu. Valstybės narės turėtų 
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susilaikyti nuo žaliavų panaudojimo 
energijos tikslais subsidijavimo ir 
įpareigojimo, kai nukrypimas nuo esamų 
jų naudojimo būdų turėtų neigiamos 
įtakos biologinei įvairovei, dirvai ir 
bendrai anglies dioksido pusiausvyrai. 
Strategijoje taip pat turėtų būti užtikrintas 
kaskadinis biomasės naudojimas, 
numatant apsaugos priemones, kad didelę 
pridėtinę vertę visuomenei teikiantys 
ištekliai nebūtų pasitelkti nedidelės vertės 
energijai gaminti;

Or. en

Pagrindimas

Nemažai esamų naudojimo būdų lemia tai, kad mediena, pvz., medienos plokštės, lieka tvirtu 
aplinkos komponentu, o neįprastas žaliavų panaudojimas energijai gaminti gali lemto 
bendros neigiamos anglies dioksido pusiausvyros riziką. Skatinimas naudoti lignoceliuliozės 
medžiagas turėtų būti lydimas apsaugos priemonių, kad, pavyzdžiui, kad popieriaus 
plaušienos pramonė nepritrūktų žaliavų ir jai neprireiktų aukštesnės klasės medienos ir taip 
žaliavos būtų atitrauktos nuo kitų pramonės šakų arba būtų daromas spaudimas didinti 
derlių.

Pakeitimas 146
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) turėtų būti pagerintas Direktyvos 
98/70/EB, Direktyvos 2009/28/EB ir kitų
Sąjungos politikos sričių teisės aktų 
suderinamumas siekiant užtikrinti 
tarpusavio sąveiką ir sustiprinti teisinį 
tikrumą. Direktyvose 98/70/EB ir 
2009/28/EB naudojamos atliekų ir likučių 
apibrėžtys turėtų būti suderintos su 
Direktyvoje 2008/98/EB pateiktomis 
apibrėžtimis. Siekiant palengvinti šių 
direktyvų taikymą valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms, 
direktyvose 98/70/EB ir 2009/28/EB 
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išvardyti atliekų ir likučių srautai turėtų 
būti geriau identifikuojami atliekų kodais, 
nurodytais Europos atliekų kataloge, 
kuris pateiktas Komisijos sprendime 
2000/532/EB. Biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų skatinimo priemonės pagal 
Direktyvą 98/70/EB ir Direktyvą
2009/28/EB turėtų atitikti Direktyvos
2008/98/EB tikslus ir paskirtį. Siekiant 
įgyvendinti Europos Sąjungos tikslą
sukurti atliekas perdirbančią visuomenę, 
turi būti visiškai įgyvendinta Direktyvos 
2008/98/EB 4 straipsnyje nustatyta atliekų 
hierarchija. Tam, kad šis procesas būtų 
palengvintas, atliekų ir likučių
naudojimas biokuro ir skystųjų 
bioproduktų gamybai turėtų būti įtrauktas 
į atliekų tvarkymo planus ir atliekų 
prevencijos programas, kurias, 
remdamosi Direktyvos 2008/98/EB 
V skyriaus nuostatomis, parengia 
valstybės narės. Direktyvų 98/70/EB ir 
2009/28/EB taikymas neturėtų trukdyti 
visapusiškai įgyvendinti Direktyvą 
2008/98/EB;

Or. en

Pakeitimas 147
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) atliekos ir šalutiniai produktai yra 
apibrėžti 2008 m. lapkričio 19 d. 
Direktyvoje 2008/98/EB dėl atliekų. Taigi 
tos pačios apibrėžtys turėtų būti taikomos 
šioje direktyvoje;

Or. en
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Pakeitimas 148
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) atliekos ir šalutiniai produktai yra 
apibrėžti 2008 m. lapkričio 19 d. 
Direktyvoje 2008/98/EB dėl atliekų, taigi 
tos pačios apibrėžtys turėtų būti taikomos 
šioje direktyvoje;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrintas įvairių ES teisės aktų ir politikos priemonių nuoseklumas. Todėl neturėtų
būti kuriamos kokios nors naujos apibrėžtys, kurios galėtų prieštarauti jau esamoms 
apibrėžtims arba jas pakeisti.

Pakeitimas 149
Erik Bánki

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 
biodegalų ir skystųjų bioproduktų 
gamybos pajėgumus apsaugą pagal 19 
straipsnio 6 dalies antrą pastraipą;

(8) biodegalams ir skystiesiems 
bioproduktams taikomas minimalaus 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimo slenkstis turėtų 
būti išlaikytas, kaip nustatyta Direktyva 
2009/28/EB, nes dabartinėmis 
nuostatomis užtikrinamas geresnis
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
bendras balansas;
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Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymu reikalavimas dėl 50 % nukeliamas vieneriems metams į 2017 m., dėl to 
sumažintas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis bus mažesnis ir kils pavojus, 
kad nebus pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslai klimato politikos srityje. Ši nuostata taip 
pat sumažins reguliavimo aplinkos stabilumą.

Pakeitimas 150
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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 biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų gamybos pajėgumus apsaugą 
pagal 19 straipsnio 6 dalies antrą pastraipą;

(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 tolesnes 
investicijas į įrenginius, kurių šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo 
rodikliai yra efektyvesni. Nustatyta 
mažiausia 50 % riba padėtų užtikrinti 
investicijų į biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų gamybos pajėgumus apsaugą 
pagal 19 straipsnio 6 dalies antrą pastraipą;

Or. fr

Pagrindimas

Nustatyta mažiausia 50 % riba turi skatinti mokslinius tyrimus ir investicijas į novatoriškus 
pažangiųjų biodegalų gamybos būdus ir skatinti industrializacijos galimybes. Nustačius 50 % 
ribą, kaip aukščiausią procentinį rodiklį, kuris būtų taikomas įrenginiams, pradėjusiems 
veikti iki 2014 m. liepos 1 d., būtų sudarytos vienodos sąlygos, galinčios paskatinti 
investuotojus imtis rizikos ir investuoti į pažangiuosius biodegalus gaminančius įrenginius.

Pakeitimas 151
Sabine Wils
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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 
biodegalų ir skystųjų bioproduktų gamybos 
pajėgumus apsaugą pagal 19 straipsnio 6 
dalies antrą pastraipą;

(8) visuose veikiančiuose 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 
biodegalų ir skystųjų bioproduktų gamybos 
pajėgumus apsaugą pagal 19 straipsnio 
6 dalies antrą pastraipą;

Or. en

Pakeitimas 152
Christa Klaß

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, 

Išbraukta.
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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;

Or. de

Pagrindimas

Tikslo pereiti prie pažangiųjų biodegalų negalima pasiekti apribojus įprastinių biodegalų 
naudojimą. Šiuo tikslu didelį dėmesį reikia skirti moksliniams tyrimams ir plėtrai. Kol nebus 
aiškių mokslo duomenų apie kiekio, išmetamo dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo,
mastą, apriboti įprastinių biodegalų naudojimą iki 2011 m. naudojimo lygio nepagrįsta.

Pakeitimas 153
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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.

Or. en
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Pakeitimas 154
Horst Schnellhardt

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.

Or. de

Pagrindimas

Dėl galiojančių teisės aktų pakeitimo neturėtų būti diskriminuojami tam tikrų rūšių 
biodegalai. Pirminį tikslą, kad 2020 m. biodegalų dalis sudarytų 10 proc., turėtų būti galima 
visiškai pasiekti naudojant visus biodegalus. Apribojus pirmosios kartos biodegalų naudojimą 
kiltų grėsmė jau padarytoms investicijoms ir būtų suvaržomas įmonių inovacinis pajėgumas.

Pakeitimas 155
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant pasirengti perėjimui prie Išbraukta.
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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;

Or. de

Pagrindimas

Apribojus įprastinių biodegalų naudojimą nebus pasirengta pereiti prie pažangiųjų degalų. 
Svarbiau tinkami moksliniai tyrimai ir plėtra, siekiant užtikrinti veiksmingą ir sąnaudas 
padengiantį pažangiųjų biodegalų naudojimo skatinimą. Norint pereiti prie pažangiųjų 
biodegalų labai svarbu kurti paskatas pertvarkyti esamus biodegalų įrenginius, o ne juos 
uždaryti.

Pakeitimas 156
Erik Bánki

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 

Išbraukta.
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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;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos prielaidą dėl priešpriešos tarp tradicinių ir pažangiųjų biodegalų nebuvimo 
paneigia tikrovė, nes šių dviejų rūšių degalų tarpusavio sąsaja tokia didelė, kad tradicinių 
biodegalų bendrovės pirmauja statant pažangiųjų biodegalų gamyklas, kurioms statyti 
naudojamas pirmosios kartos biodegalų bendrovių kapitalas ir turtas tiek Europoje, tiek 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Taigi, mėginimai apriboti tradicinių biodegalų gamybą, 
argumentuojant tuo, kad norima intensyvinti pažangiųjų biodegalų gamybą, duotų visiškai 
priešingus rezultatus.

Pakeitimas 157
Britta Reimers

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 

Išbraukta.
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galima įskaičiuoti siekiant Direktyvos 
2009/28/EB planinių rodiklių, dalis 
neviršytų 2011 m. naudotos biodegalų ir 
skystųjų bioproduktų dalies;

Or. en

Pakeitimas 158
Julie Girling

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;

(9) siekiant pasirengti perėjimui prie 
pažangiųjų biodegalų ir sumažinti bendrą 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
poveikį iki 2020 m., tikslinga, atsižvelgiant 
į ataskaitas apie netiesioginį žemės 
paskirties keitimą, nustatyti valstybėms 
narėms įgyvendinamą tvarkaraštį;

Or. en

Pagrindimas

Daugialypis skaičiavimas nėra veiksminga priemonė šioje direktyvoje nustatytiems tikslams
pasiekti, todėl atitinkama nuostata turėtų būti išbraukta iš šios direktyvos.

Pakeitimas 159
Pilar Ayuso
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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;

(9) siekiant pasirengti perėjimui prie 
pažangiųjų biodegalų ir sumažinti bendrą 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
poveikį iki 2020 m., tikslinga nustatyti 
privalomus planinius rodiklius, susijusius 
su pažangiaisiais biodegalais, laikantis 
tvarkaraščio, kuriuo investuotojams būtų 
užtikrintas nuspėjamumas ir stabilumas, 
kartu išlaikant dabartinius gebėjimus ir
numatytas investicijas;

Or. es

Pakeitimas 160
Bas Eickhout, Sabine Wils

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 

(9) siekiant pasirengti perėjimui prie 
pažangiųjų biodegalų ir sumažinti bendrą 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
poveikį iki 2020 m., tikslinga apriboti iš 
maistinių energetinių 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 
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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;

rodiklių, kiekį. Neapribojant bendro tokių 
biodegalų naudojimo reikėtų užtikrinti, kad 
biodegalų ir skystųjų bioproduktų, 
pagamintų iš javų ir kitų krakmolingų 
augalų, cukrų, aliejinių ir energetinių
augalų, kuriuos galima įskaičiuoti siekiant 
Direktyvos 2009/28/EB planinių rodiklių, 
dalis neviršytų 3 % bendro energijos 
kiekio, suvartojamo transporto sektoriuje 
2020 m.;

Or. en

Pakeitimas 161
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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;

(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 aliejinių augalų, kuriuos 
galima įskaičiuoti siekiant Direktyvos 
2009/28/EB planinių rodiklių, dalis 
neviršytų 2011 m. naudotos biodegalų ir 
skystųjų bioproduktų dalies. Siekiant 
skatinti pažangiųjų biodegalų naudojimą, 
turėtų būti įvestos papildomos pažangiųjų 
biodegalų rūšims skirtos rinkos paskatos;

Or. sv
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Pakeitimas 162
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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;

(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 ir 
Direktyvos 98/70/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 ir 
Direktyvos 98/70/EB planinių rodiklių, 
dalis neviršytų 2011 m. naudotos biodegalų 
ir skystųjų bioproduktų dalies;

Or. en

Pakeitimas 163
Vladko Todorov Panayotov

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, 

(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 (su 
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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;

pakeitimais, padarytais šia direktyva), 
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 2013 m. naudotos biodegalų ir 
skystųjų bioproduktų dalies;

Or. en

Pagrindimas

Pirmosios kartos biodegalų gamybos apribojimai neturi būti įvedami beatodairiškai. Kadangi
ši direktyva įsigalios ne anksčiau kaip 2013 m. pabaigoje, dauguma gamintojų sužinos apie ją
geriausiu atveju tik metų gale.

Pakeitimas 164
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 165
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 166
Erik Bánki

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

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Pirmosios kartos biodegalams taikoma 5 % riba keltų pavojų Direktyva 2009/28/EB 
nustatytiems tikslams, pagal kuriuos reikalaujama, jog valstybės narės užtikrintų, kad 
2020 m. jų atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis, sunaudojama visų rūšių transporte, 
sudarytų bent 10 % tų valstybių narių galutinio energijos suvartojimo.

Pakeitimas 167
Britta Reimers

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 168
Anja Weisgerber

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 

(10) siekiant bendro 10 % planinio rodiklio 
įprastiniai biodegalai tebėra labai 
svarbūs. Dėl jų geresnio prieinamumo, 
palyginti su pažangiaisiais biodegalais, jie 
turėtų sudaryti bent 8 % galutinio 
transporto sektoriuje 2020 m. suvartojamo 
energijos kiekio. Taigi ši iš dalies keičianti 



PE513.032v01-00 74/109 AM\937595LT.doc

LT

įrenginiuose, kurie veikia iki 2013 m. 
pabaigos, neapribojama. Taigi ši iš dalies 
keičianti direktyva neturi įtakos teisėtiems
tokių įrenginių operatorių lūkesčiams;

direktyva neturi įtakos teisėtiems 
įprastinių biodegalų gavybos įrenginių 
operatorių lūkesčiams. Pažangieji 
biodegalai iki 2020 m. turėtų sudaryti bent 
2 % galutinio suvartojamo energijos 
kiekio;

Or. de

Pagrindimas

Kadangi turėtų būti išbrauktas ir 3 straipsnio 4 dalyje nurodytas 5 % planinis rodiklis, šią 
konstatuojamąją dalį reikia atitinkamai pakeisti. Nustačius 5 % ribą pirmosios kartos 
biodegalams nebūtų apsisaugota nuo importo iš trečiųjų šalių, kuriose miškai ir pelkynai 
paverčiami dirbama žeme, tačiau tai darytų žalą ES žemės ūkiui. Be to, kyla pavojus, kad 
tikslas 2020 m. 10 % transporto sektoriuje suvartojamos energijos išgauti iš atsinaujinančiųjų 
išteklių nebus pasiektas.

Pakeitimas 169
Christa Klaß

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

(10) galimybė rinkai pateikti biodegalus, 
pagamintus įrenginiuose, kurie veikia iki 
2013 m. pabaigos, neapribojama. Taigi ši iš 
dalies keičianti direktyva neturi įtakos 
teisėtiems tokių įrenginių operatorių 
lūkesčiams;

Or. de

Pagrindimas

Nustačius 5 % ribą pirmosios kartos biodegalams neįmanoma užkirsti kelio importui iš 
trečiųjų šalių, kuriose naikinami miškai ir pelkynai. Be to, dėl tokios ribos gali trečdaliu 
sumažėti ES rapsų plotai ir žlugti pasėlių įvairinimo procesai taikant rotacijos principą. 
Pagaliau tai pakenktų investicijoms į antrosios kartos biodegalus, kurie vystomi iš pirmosios 
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kartos biodegalų ir apskritai iš bioekonomikos.

Pakeitimas 170
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

(10) 3 straipsnio 4 dalies d punktu 
nustatyta 3 % riba neapribojamos valstybių 
narių galimybės pačioms spręsti, kaip 
užtikrinti energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių dalį siekiant bendro planinio 
rodiklio; Galimybė rinkai pateikti 
biodegalus, pagamintus įrenginiuose, kurie 
veikia iki 2013 m. pabaigos, neapribojama. 
Taigi ši iš dalies keičianti direktyva neturi 
įtakos teisėtiems tokių įrenginių operatorių 
lūkesčiams;

Or. en

Pakeitimas 171
Julie Girling

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

(10) 3 straipsnio 4 dalies d punktu 
nustatyta 8 % 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. pabaigos, neapribojama. Taigi ši iš 
dalies keičianti direktyva neturi įtakos 
teisėtiems tokių įrenginių operatorių 
lūkesčiams;
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Or. en

Pagrindimas

Reikėtų apsvarstyti bendrą tikslą, skirtą tiek įprastiems, tiek ir pažangiesiems biodegalams.

Pakeitimas 172
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

(10) 3 straipsnio 4 dalies d punktu 
nustatyta 4 % 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. pabaigos, neapribojama. Taigi ši iš 
dalies keičianti direktyva neturi įtakos 
teisėtiems tokių įrenginių operatorių 
lūkesčiams;

Or. sv

Pakeitimas 173
Dan Jørgensen

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. pabaigos, neapribojama. Taigi ši iš 
dalies keičianti direktyva neturi įtakos 

(10) 3 straipsnio 4 dalies d punktu 
nustatyta 4 % 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. pabaigos, neapribojama. Taigi ši iš 
dalies keičianti direktyva neturi įtakos 
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teisėtiems tokių įrenginių operatorių 
lūkesčiams;

teisėtiems tokių įrenginių operatorių 
lūkesčiams;

Or. en

Pakeitimas 174
Sophie Auconie

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

(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 planinio rodiklio
įtraukti energiją, pagamintą iš 
atsinaujinančiųjų išteklių. Todėl galimybė 
rinkai pateikti biodegalus, pagamintus 
įrenginiuose, kurie veikia iki 2013 m. 
pabaigos, neapribojama. Taigi ši iš dalies 
keičianti direktyva neturi įtakos teisėtiems 
tokių įrenginių operatorių lūkesčiams;

Or. fr

Pakeitimas 175
Vladko Todorov Panayotov

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. pabaigos, neapribojama. Taigi ši iš 

(10) 3 straipsnio 4 dalies d punktu 
nustatyta 7 % 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 
2014 m. pabaigos, neapribojama. Taigi ši iš 
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dalies keičianti direktyva neturi įtakos 
teisėtiems tokių įrenginių operatorių 
lūkesčiams;

dalies keičianti direktyva neturi įtakos 
teisėtiems tokių įrenginių operatorių 
lūkesčiams;

Or. en

Pagrindimas

1. Atitinka 1 pakeitimą. 2. Pirmosios kartos biodegalų gamybos apribojimai neturi būti 
įvedami beatodairiškai. Kadangi ši direktyva įsigalios ne anksčiau kaip 2013 m. pabaigoje, 
dauguma gamintojų sužinos apie ją geriausiu atveju tik metų gale. Tuo metu jie jau bus 
pasirengę įrenginius eksploatuoti 2014 m.

Pakeitimas 176
Sari Essayah

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

(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. pabaigos, neapribojama. Taigi ši iš 
dalies keičianti direktyva neturi įtakos 
teisėtiems tokių įrenginių operatorių 
lūkesčiams. Vis dėlto antros kartos 
biodegalų dalis turėtų būti didesnė kaip 
5 %;

Or. en

Pakeitimas 177
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) būtina numatyti paskatas, siekiant 
skatinti elektros energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių naudojimą 
transporto sektoriuje. Be to, turėtų būti 
skatinamos energijos vartojimo 
efektyvumas ir energijos taupymo 
priemonės;

Or. en

Pakeitimas 178
Horst Schnellhardt

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;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgdama į dideles abejones dėl kiekio, išmetamo dėl netiesioginio žemės paskirties 
keitimo, veiksnių apskaičiavimo metodikos, pati Komisija nusprendė apskaičiavimo tikslais 
netaikyti kiekio, išmetamo dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, veiksnių. Todėl atrodo 
prieštaringa šiuos duomenų rinkinius naudoti informavimo tikslais. Iš modelių, kuriuos taikė 
tik Tarptautinis maisto politikos tyrimų institutas (IFPRI), matyti, kad esama didelių kiekio, 
išmetamo dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, verčių skirtumų kalbant apie bioetanolį 
ir biodyzeliną. Ir priešingai, iš modelių, kuriuos JAV taikė Kalifornijos oro išteklių taryba 
(CARB), matyti, kad šios vertės kalbant apie kukurūzų etanolį ir rapsų dyzeliną, gaminamus 
Vidurio Vakaruose, yra panašios.
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Pakeitimas 179
Britta Reimers

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; . .

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 180
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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) Komisijos poveikio vertinimas 
parodė, kad numatomą kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
lemia (nepaisant geresnio supratimo ir 
naujausios mokslo pažangos) modelių, 
naudotų siekiant įvairioms augalų rūšims 
priskirti konkretų kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
trūkumai ir apribojimai. Todėl skaičiai 
nėra pakankamai tikslūs, kad būtų 
pateikti teisės akte;

Or. es
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Pakeitimas 181
Erik Bánki

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) biodegalams, gaminamiems iš žaliavų, 
kurioms nereikia papildomos žemės (pvz., 
iš biomasės, gautos dėl didesnio pasėlių 
derlingumo, ar atliekų), turėtų būti 
nustatytas nulinis išmetimo veiksnys;

Or. en

Pagrindimas

Kyla didelių abejonių dėl mokslinio pagrindo, metodų ir duomenų, kurie naudojami nustatant 
netiesioginio žemės paskirties keitimo poveikį. Todėl nereikėtų šios informacijos pateikti 
valstybių narių ataskaitose.

Pakeitimas 182
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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) biodegalams, gaminamiems iš žaliavų, 
kurioms nereikia papildomos žemės (pvz., 
iš atliekų arba padidėjus derlingumui), 
turėtų būti nustatytas nulinis išmetimo 
veiksnys;
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Or. en

Pakeitimas 183
Bas Eickhout

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 
tikslai išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimo ir 
atsinaujinančios energijos srityse būtų 
pagrįsti, apskaičiuojant išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimą, būtiną pagal tvarumo 
kriterijus, nustatytus pagal direktyvas 
98/70/EB ir 2009/28/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 7a straipsnio 2 dalyje 
nustatyto tikslo, kad būtų siūlomos 
paskatos gaminti biokurą, darantį mažą 
poveikį, susijusį su netiesioginiu žemės 
paskirties keitimu. Biodegalams, 
gaminamiems iš žaliavų, kurioms nereikia 
papildomos žemės (pvz., iš atliekų), turėtų 
būti nustatytas nulinis išmetimo veiksnys;

Or. en

Pakeitimas 184
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Apie numatomą kiekį, išmetamą dėl (11) apie numatomą kiekį, išmetamą dėl 



AM\937595LT.doc 83/109 PE513.032v01-00

LT

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; . .

netiesioginio žemės paskirties keitimo, nuo 
2015 m. 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; 

Or. en

Pagrindimas

Netiesioginio žemės paskirties keitimo ataskaitų turėtų būti reikalaujama nuo 2015 m.

Pakeitimas 185
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) persvarstant ir pritaikant šią 
metodiką turėtų būti atsižvelgiama į tai, 
kad įmonės jau padarė didžiules 
investicijas, remdamosi galiojančiais 
teisės aktais; 

Or. fr

Pakeitimas 186
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Europos Komisijos pripažintos 
savanoriškos schemos yra pagrindinės 
priemonės, kurias naudoja ekonominių 
operacijų vykdytojai norėdami įrodyti, kad 
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laikosi Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnyje 
ir Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnyje 
nustatytų tvarumo kriterijų. Tačiau 
kriterijai, kuriuos turėtų atitikti šios 
schemos, kad būtų pripažintos, 
nenustatyti. Taigi reikėtų nustatyti 
aiškesnes taisykles. Šią direktyvą 
atitinkančiomis turėtų būti laikomos tik 
tos schemos, pagal kurias numatyti 
veiksmingi auditų nepriklausomumo ir 
patikimumo bei vietos ir čiabuvių 
bendruomenių dalyvavimo užtikrinimo 
mechanizmai. Šios schemos turėtų taip 
pat apimti aiškias ir privalomas taisykles 
dėl biodegalų ir skystųjų bioproduktų 
pašalinimo iš siuntų tuo atveju, kai šie 
produktai neatitinka direktyvos nuostatų. 
Siekiant kontroliuoti ir užtikrinti 
veiksmingą šių schemų veikimą, Komisijai 
turėtų būti suteikta galimybė susipažinti 
su visais atitinkamais dokumentais, kurie 
gali kelti abejonių dėl to, ar veikla 
vykdoma teisingai, ir juos atskleisti;

Or. en

Pakeitimas 187
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) Direktyvoje 98/70/EB ir Direktyvoje 
2009/28/EB nėra jokių savanoriškų 
schemų pripažinimo proceso nuostatų, 
taigi neįmanoma įsitikinti, ar šios 
schemos veiksmingai užtikrina tvarumo ir 
skaidrumo kriterijų laikymąsi. Taigi 
reikėtų, kad Komisija nustatytų 
minimalius privalomus šioms schemoms 
taikytinus reikalavimus, kad šiuos 
reikalavimus atitinkančios schemos galėtų 
būti laikomos atitinkančiomis tvarumo 
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kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 188
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) dėl žemės paskirties pakeitimo 
biodegalų gamybai naudojamiems 
augalams auginti neturi būti perkeliamos 
vietos ir čiabuvių bendruomenės. Dėl šios 
priežasties tik tie biodegalai ir skystieji 
bioproduktai, kuriuos gaminant 
nepažeidžiamos vietos ir čiabuvių 
bendruomenių teisės, turėtų būti laikomi 
tvariais;

Or. sv

Pakeitimas 189
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) dėl žemės paskirties pakeitimo 
biodegalų gamybai naudojamiems 
augalams auginti neturi būti perkeliamos 
vietos ir čiabuvių bendruomenės. Dėl šios 
priežasties tik tie biodegalai ir skystieji 
bioproduktai, kuriuos gaminant 
nepažeidžiamos vietos ir čiabuvių 
bendruomenių teisės, turėtų būti laikomi 
tvariais;

Or. en
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Pakeitimas 190
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) dėl žemės paskirties keitimo siekiant 
auginti biodegalų gamybai naudojamus 
augalus neturi būti perkeliamos vietos ir 
čiabuvių bendruomenės. Taigi čiabuvių 
bendruomenių žemei turėtų būti taikoma 
ypatinga apsauga;

Or. fr

Pakeitimas 191
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) biodegalų gamyba neturėtų pažeisti
vietos ir čiabuvių bendruomenių teisių į 
žemę. Todėl Sąjunga, laikydamasi
tvarumo kriterijų, turi numatyti specialias
priemones, kad būtų apsaugotos šių 
bendruomenių teisės į žemę;

Or. en

Pakeitimas 192
Riikka Pakarinen, Eija-Riitta Korhola, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, 
Kent Johansson, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) miškai teikia daug aplinkosauginės, 
ekonominės ir socialinės naudos ir atlieka 
labai svarbias žmonijai funkcijas, pvz., 
biologinės įvairovės ir ekosistemų 
funkcijų išsaugojimo, aprūpinimo 
netaršiomis žaliavomis ir klimato sistemos 
apsaugos. Miško biomasės tvarumo 
kriterijai jau apibrėžti AEI direktyvoje, o 
Europos Komisija dar pateiks papildomų 
rekomendacijų dėl kietosios biomasės 
tvarumo kriterijų, siekiant spręsti su 
augančia importuojamos medienos 
biomasės paklausa susijusias problemas. 
ES valstybės narės taiko atitinkamas 
priemones ir taisykles, kurios užtikrina 
miškų biomasės tvarumą. Siekiant
išvengti dvigubo reglamentavimo ir
biurokratinės naštos, šioje direktyvoje 
nėra būtina apibrėžti naujų miškų 
biomasės tvarumo kriterijų;

Or. en

Pakeitimas 193
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 

Išbraukta.
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keitimo veiksnius, taip pat nustatyti 
veiksnius tolesnio išskaidymo lygmenimis 
ir įtraukti papildomas vertes, jei rinkai 
būtų pateikiamos naujos biodegalų 
žaliavos;

Or. en

Pakeitimas 194
Horst Schnellhardt

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.

Or. de

Pagrindimas

Metodikos taikymo pagrindimas neturėtų būti grindžiamas per se naujausiais turimais 
moksliniais duomenimis, o tuo, ar taikomas požiūris tikrai gali būti laikomas moksliniu.

Pakeitimas 195
Anja Weisgerber
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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.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo metu nėra tvirto tinkamo mokslinio pagrindo, kuriuo remiantis būtų galima pagrįsti ir 
taikyti tokius metodus, o toks požiūris mažina būtiną teisinį tikrumą.

Pakeitimas 196
Erik Bánki

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 

Išbraukta.
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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;

Or. en

Pagrindimas

Nėra tvirto tinkamo mokslinio pagrindo, kuriuo remiantis būtų galima pagrįsti ir taikyti 
tokius metodus, o toks požiūris taip pat sumažina reguliavimo aplinkos stabilumą.

Pakeitimas 197
Britta Reimers

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.

Or. en

Pakeitimas 198
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría
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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;

(12) siekdama atsižvelgti į techninę ir
mokslo pažangą, Komisija turi periodiškai 
persvarstyti galimų pažangiųjų biodegalų
sąrašą, pateikiamą IX priede;

Or. es

Pakeitimas 199
Julie Girling

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 

(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 iki 2018 m. peržiūrėti atsižvelgdama 
į prisiderinimą prie mokslo ir technikos 
pažangos. Tuo tikslu, jei tai pagrįsta 
naujausiais turimais moksliniais 
duomenimis, Komisija turėtų persvarstyti 
siūlomus pasėlių grupių netiesioginio 
žemės paskirties keitimo veiksnius, taip pat 
nustatyti veiksnius tolesnio išskaidymo 
lygmenimis ir įtraukti papildomas vertes, 
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ir įtraukti papildomas vertes, jei rinkai būtų 
pateikiamos naujos biodegalų žaliavos;

jei rinkai būtų pateikiamos naujos 
biodegalų žaliavos. Tokio persvarstymo 
metu turėtų būti parengtas pasiūlymas iš 
dalies keisti šią direktyvą, kuris būtų
priimtas taikant įprastą teisėkūros 
procedūrą;

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų iki 2018 m. peržiūrėti ataskaitų apie netiesioginį žemės paskirties keitimą 
tvarką, kad apsvarstytų šios direktyvos pakeitimus, įskaitant galimybę įvesti netiesioginio 
žemės paskirties keitimo veiksnius.

Pakeitimas 200
Vladko Todorov Panayotov

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;

(12) kiekio, išmetamo dėl žemės paskirties 
keitimo, veiksnių apskaičiavimo metodiką, 
pateiktą atitinkamai direktyvų 2009/28/EB 
ir 98/70/EB VIII ir V prieduose (su 
pakeitimais, padarytais šia direktyva), 
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.
Persvarstant pasiūlymą turėtų būti 
konsultuojamasi su visų susijusių sričių 
pirmaujančiais mokslininkais ir su 
visomis suinteresuotosiomis šalimis;

Or. en
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Pagrindimas

Turi būti konsultuojamasi su visų susijusių sričių pirmaujančiais mokslininkais, nes 
sprendimai praktiškai pakeis žmonių pragyvenimo šaltinius.

Pakeitimas 201
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Direktyvos 2009/28/EB 19 straipsnio 
8 dalyje ir Direktyvos 98/70/EB 7d 
straipsnio 8 dalyje pateiktos nuostatos, 
kuriomis skatinama gaminti biodegalus 
labai nualintoje ir labai užterštoje žemėje, 
yra tarpinė priemonė švelninant 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
padarinius. Dabartinės formos nuostatos 
nebeatitinka poreikių, todėl jos turi būti 
suderintos su šioje direktyvoje pateiktu 
požiūriu, kad visi veiksmai, kuriais 
siekiama mažinti teršalų išmetimą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
būtų nuoseklūs;

(13) Direktyvos 2009/28/EB 19 straipsnio 
8 dalyje ir Direktyvos 98/70/EB 7d 
straipsnio 8 dalyje pateiktos nuostatos, 
kuriomis skatinama gaminti biodegalus 
labai nualintoje ir labai užterštoje žemėje, 
yra priemonė švelninant netiesioginio 
žemės paskirties keitimo padarinius. 
Komisija turi įvertinti kitas netiesioginio 
žemės paskirties keitimo poveikio 
švelninimo priemones, pavyzdžiui, 
šalutinių produktų naudojimą, didesnį 
derlingumą, gamybos veiksmingumą ir 
augalų auginimą užleistoje ar 
nenaudojamoje žemėje, siekdama įtraukti 
šias priemones į direktyvas kaip biomasei, 
išgaunamai iš atgaivintos nualintos 
žemės, taikomą skatinimo priemonę, jau 
nustatytą Direktyvos 98/70/EB IV priedo 
C dalies 7 punkte ir Direktyvos 
2009/28/EB V priedo C dalies 7 punkte;

Or. es

Pakeitimas 202
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Direktyvos 2009/28/EB 19 straipsnio 
8 dalyje ir Direktyvos 98/70/EB 7d 
straipsnio 8 dalyje pateiktos nuostatos, 
kuriomis skatinama gaminti biodegalus 
labai nualintoje ir labai užterštoje žemėje, 
yra tarpinė priemonė švelninant 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
padarinius. Dabartinės formos nuostatos 
nebeatitinka poreikių, todėl jos turi būti 
suderintos su šioje direktyvoje pateiktu 
požiūriu, kad visi veiksmai, kuriais 
siekiama mažinti teršalų išmetimą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
būtų nuoseklūs;

(13) Direktyvos 2009/28/EB 19 straipsnio 
8 dalyje ir Direktyvos 98/70/EB 7d 
straipsnio 8 dalyje pateiktos nuostatos, 
kuriomis skatinama gaminti biodegalus 
labai nualintoje ir labai užterštoje žemėje, 
yra tarpinė priemonė švelninant 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
padarinius. Dabartinės formos nuostatos 
nebeatitinka poreikių, todėl jos turi būti 
suderintos su šioje direktyvoje pateiktu 
požiūriu, kad visi veiksmai, kuriais 
siekiama mažinti teršalų išmetimą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
būtų nuoseklūs. Tačiau parama toliau turi 
būti teikiama tuo atveju, kai nualinta 
žemė naudojama augalams, kurie skirti 
biodegalams gaminti, auginti, jei dėl to 
nereikia netiesiogiai keisti žemės 
paskirties;

Or. fr

Pakeitimas 203
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Direktyvos 2009/28/EB 19 straipsnio 
8 dalyje ir Direktyvos 98/70/EB 7d 
straipsnio 8 dalyje pateiktos nuostatos, 
kuriomis skatinama gaminti biodegalus 
labai nualintoje ir labai užterštoje žemėje, 
yra tarpinė priemonė švelninant 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
padarinius. Dabartinės formos nuostatos 
nebeatitinka poreikių, todėl jos turi būti 
suderintos su šioje direktyvoje pateiktu 
požiūriu, kad visi veiksmai, kuriais 
siekiama mažinti teršalų išmetimą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 

(13) Direktyvos 2009/28/EB 19 straipsnio 
8 dalyje ir Direktyvos 98/70/EB 7d 
straipsnio 8 dalyje pateiktos nuostatos, 
kuriomis skatinama gaminti biodegalus 
labai nualintoje ir labai užterštoje žemėje, 
yra tarpinė priemonė švelninant 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
padarinius. Dabartinės formos nuostatos 
nebeatitinka poreikių, todėl jos turi būti 
supaprastintos ir suderintos su šioje 
direktyvoje pateiktu požiūriu, kad visi 
veiksmai, kuriais siekiama mažinti teršalų 
išmetimą dėl netiesioginio žemės paskirties 
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būtų nuoseklūs; keitimo, būtų nuoseklūs;

Or. en

Pagrindimas

Nualintos žemės, ypač šlaitų žemės, kokybės gerinimas padeda sumažinti gamtinių pavojų, 
pvz., nuošliaužų, riziką, o kartu žemė naudingai panaudojama, t. y. užauginamos augalinės 
medžiagos, kurios naudojamos energijos, įskaitant biodegalus, gamybai. Tikslas sumažinti 
anglies dvideginio taršą neturėtų būti vykdomas vardan jo paties, o vertinamas plačiau kaip 
viena iš bendro saugumo priemonių, kuriomis siekiama sumažinti gaivalinių nelaimių, 
galinčių turėti rimtų padarinių, riziką.

Pakeitimas 204
Elisabetta Gardini, Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) siekiant suderinti Direktyvą 
2009/28/EB ir Direktyvą 98/70/EB su 
naujovėmis ir mokslo pažanga bei 
užtikrinti investicijų saugumą, Europos 
Sąjunga turėtų skatinti naudoti 
biodegalus, atitinkančius aukščiausius
išmetamųjų ŠESD kiekio mažinimo 
reikalavimus, kurie yra biodegalų 
politikos Europoje varomoji jėga. Dėl to
reikėtų iš dalies pakeisti atskirų biodegalų 
rūšių CO2 taršos gyvavimo ciklo metu
bendro vertinimo metodiką, nes kiekvieni 
biodegalai (per visą gyvavimo ciklą ar 
kuriuo nors jo etapu) darys skirtingą 
poveikį galutiniam kurui;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti geriausius su biodegalais susijusius sprendimus, jie turi būti teisingai ir
visapusiškai įvertinti. Nėra vienintelio sprendimo dėl biodegalų mišinio, todėl, siekiant 
užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir tinkamą aplinkos apsaugą, kiekvieni biodegalai turi būti 
įvertintas atsižvelgiant į jų keliamą bendrą CO2 taršą. Įvertinusi kiekvieną biodegalų rūšį ir 
atsižvelgusi į jų efektyvumą klimato kaitos ir energetikos srityse, Europos Sąjunga, siekdama 
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sustiprinti politikos sistemą, priims teisingus ir moksliškai pagrįstus sprendimus dėl
biodegalų.

Pakeitimas 205
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) transporto sektoriuje turėtų būti 
skatinama naudoti elektrą, pagamintą iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių. Taigi 
valstybės narės turėtų skatinti bėgant 
laikui didinti iš atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių pagamintos elektros dalį 
energijos sektoriuje ir kartu skatinti 
elektrinių transporto priemonių skverbtį į 
rinką. Taip pat valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama perskirstyti finansinius 
išteklius, kurie šiuo metu skiriami tam, 
kad visiškai ar iš dalies būtų pasiekta 
energijos, gaunamos iš biokuro, 
pagaminto iš jų teritorijoje auginamų 
javų, kitų daug krakmolo ir cukraus 
turinčių kultūrų, aliejinių augalų ir kitų 
energetinių augalų, dalis, – skirti juos 
atsinaujinančiosios energijos, visų pirma 
vėjo, saulės, potvynių ir geoterminės 
energijos, kuri, kaip įrodyta, yra 
atsinaujinanti ir tvari, gamybai didinti; 

Or. fr

Pakeitimas 206
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant sudaryti sąlygas Direktyvą Išbraukta.
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98/70/EB priderinti prie techninės ir 
mokslinės pažangos, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai
priimti aktus dėl išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio stebėjimo ir 
mažinimo mechanizmo; metodinių 
principų ir verčių, kurios būtinos norint 
įvertinti, ar tenkinami su biodegalais 
susiję tvarumo kriterijai; kriterijų ir 
arealų, siekiant nustatyti labai įvairias 
pievas; būvio ciklo metu išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
apskaičiavimo ir atsiskaitymo apie jį 
metodikos; kiekio, išmetamo dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
apskaičiavimo metodikos; metalų priedų 
degaluose leidžiamo lygio; leidžiamų 
analitinių metodų, susijusių su degalų 
specifikacijomis, ir benzino, kurio 
sudėtyje yra bioetanolio, leidžiamo garų 
slėgio nuokrypio;

Or. en

Pakeitimas 207
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant sudaryti sąlygas Direktyvą 
98/70/EB priderinti prie techninės ir 
mokslinės pažangos, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus dėl išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio stebėjimo ir 
mažinimo mechanizmo; metodinių 
principų ir verčių, kurios būtinos norint 
įvertinti, ar tenkinami su biodegalais susiję 
tvarumo kriterijai; kriterijų ir arealų, 
siekiant nustatyti labai įvairias pievas; 

(18) siekiant sudaryti sąlygas Direktyvą 
98/70/EB priderinti prie techninės ir 
mokslinės pažangos, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus dėl išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio stebėjimo ir 
mažinimo mechanizmo; metodinių 
principų ir verčių, kurios būtinos norint 
įvertinti, ar tenkinami su biodegalais susiję 
tvarumo kriterijai; kriterijų ir arealų, 
siekiant nustatyti labai įvairias pievas; 
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būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio 
apskaičiavimo ir atsiskaitymo apie jį 
metodikos; kiekio, išmetamo dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
apskaičiavimo metodikos; metalų priedų 
degaluose leidžiamo lygio; leidžiamų 
analitinių metodų, susijusių su degalų 
specifikacijomis, ir benzino, kurio sudėtyje 
yra bioetanolio, leidžiamo garų slėgio 
nuokrypio;

būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio 
apskaičiavimo ir atsiskaitymo apie jį 
metodikos; metalų priedų degaluose 
leidžiamo lygio; leidžiamų analitinių 
metodų, susijusių su degalų 
specifikacijomis, ir benzino, kurio sudėtyje 
yra bioetanolio, leidžiamo garų slėgio 
nuokrypio;

Or. en

Pakeitimas 208
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant sudaryti sąlygas Direktyvą 
98/70/EB priderinti prie techninės ir 
mokslinės pažangos, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus dėl išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio stebėjimo ir 
mažinimo mechanizmo; metodinių
principų ir verčių, kurios būtinos norint 
įvertinti, ar tenkinami su biodegalais susiję 
tvarumo kriterijai; kriterijų ir arealų, 
siekiant nustatyti labai įvairias pievas; 
būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio 
apskaičiavimo ir atsiskaitymo apie jį 
metodikos; kiekio, išmetamo dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
apskaičiavimo metodikos; metalų priedų 
degaluose leidžiamo lygio; leidžiamų 
analitinių metodų, susijusių su degalų 
specifikacijomis, ir benzino, kurio sudėtyje 
yra bioetanolio, leidžiamo garų slėgio 
nuokrypio;

(18) siekiant sudaryti sąlygas Direktyvą 
98/70/EB priderinti prie techninės ir 
mokslinės pažangos, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus dėl išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio stebėjimo ir 
mažinimo mechanizmo; metodinių 
principų ir verčių, kurios būtinos norint 
įvertinti, ar tenkinami su biodegalais susiję 
tvarumo kriterijai; kriterijų ir arealų, 
siekiant nustatyti labai įvairias pievas; 
būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio 
apskaičiavimo ir atsiskaitymo apie jį 
metodikos; metalų priedų degaluose 
leidžiamo lygio; leidžiamų analitinių 
metodų, susijusių su degalų 
specifikacijomis, ir benzino, kurio sudėtyje 
yra bioetanolio, leidžiamo garų slėgio 
nuokrypio;



AM\937595LT.doc 99/109 PE513.032v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 209
Julie Girling

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;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 210
Pilar Ayuso

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 

(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 pažangiųjų biodegalų 
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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;

sąrašo; transporto degalų energetinės 
vertės; biologiškai labai įvairios pievos 
nustatymo kriterijų ir arealų ir metodinių 
principų ir verčių, kurie būtini norint 
įvertinti, ar tenkinami su biodegalais ir 
skystaisiais bioproduktais susiję tvarumo 
kriterijai;

Or. es

Pakeitimas 211
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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; metodinių principų ir verčių, kurie 
būtini norint įvertinti, ar tenkinami su 
biodegalais ir skystaisiais bioproduktais 
susiję tvarumo kriterijai;

Or. en
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Pakeitimas 212
Erik Bánki

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 
teršalų, 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;

Or. en

Pagrindimas

Daugybinis skaičiavimas neatitinka tikslo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, be 
to, toks požiūris turi neigiamą poveikį reguliavimo tikrumui, be kurio nebūtų investuojama.

Pakeitimas 213
Sophie Auconie

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 

(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 



PE513.032v01-00 102/109 AM\937595LT.doc

LT

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;

priimti aktus dėl transporto degalų 
energetinės vertės; biologiškai labai 
įvairios pievos nustatymo kriterijų ir arealų 
ir metodinių principų ir verčių, kurie būtini 
norint įvertinti, ar tenkinami su biodegalais 
ir skystaisiais bioproduktais susiję tvarumo 
kriterijai;

Or. fr

Pakeitimas 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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; 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;

Or. it
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Pakeitimas 215
Horst Schnellhardt

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 biodegalų žaliavų, kurios 
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;

Or. de

Pagrindimas

Dėl galiojančių teisės aktų pakeitimo neturėtų būti diskriminuojami tam tikrų rūšių 
biodegalai. Be to, dėl naujausios kartos biodegalų skaičiavimo keletą kartų susilpnėtų 10 % 
planinis rodiklis 2020 m.

Pakeitimas 216
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Komisija turėtų įvertinti, ar, remiantis 
geriausiais ir naujausiais turimais 
moksliniais duomenimis, šia direktyva 

(20) Komisija turėtų įvertinti, ar, remiantis 
geriausiais ir naujausiais turimais 
moksliniais duomenimis, šia direktyva 
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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;

nustatytomis priemonėmis efektyviai 
ribojamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, ir ieškoma galimybių tą 
poveikį toliau mažinti;

Or. en

Pakeitimas 217
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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;

Or. es

Pakeitimas 218
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Komisija turėtų įvertinti, ar, remiantis (20) Komisija turėtų įvertinti, ar, remiantis 
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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;

geriausiais ir naujausiais turimais ir 
viešosiomis lėšomis finansuojamais
moksliniais duomenimis, šia direktyva 
nustatytomis priemonėmis efektyviai 
ribojamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis, Sąjungoje ir į Sąjungą 
importuojančiose trečiosiose šalyse
išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, ir ieškoma galimybių tą 
poveikį toliau mažinti, tuo tikslu, kiek 
galima greičiau po šios direktyvos 
įsigaliojimo, įtraukiant numatomus
kiekio, išmetamo dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, veiksnius į tvarumo 
schemą. Be to, Komisija pasiūlys tolesnes 
priemones, pavyzdžiui, galimą draudimą 
importuoti biodegalus ir skystuosius 
bioproduktus, kuriuos gaminant dėl 
netiesioginio žemės keitimo didėja 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis;

Or. en

Pakeitimas 219
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta Thomsen

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, tuo tikslu reikėtų 
įtraukti tinkamus tvarumo kriterijus, 
kurių reikia laikytis pažangių biodegalų 
atveju;

Or. en
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Pakeitimas 220
Bas Eickhout

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, tuo tikslu nuo 
2021 m. sausio 1 d. galbūt nustatant 
suderintas priemones, kuriomis būtų 
užtikrinamas pažangiųjų biodegalų 
tvarumas pagal tvarumo schemą;

Or. en

Pakeitimas 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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, tuo tikslu reikėtų 
įtraukti tvarumo kriterijus, kurių reikia 
laikytis skatinant pažangiųjų biodegalų 
naudojimą. Komisija, siekdama įvertinti
šios direktyvos įgyvendinimo poveikį
miškininkystės sektoriui ir susijusioms 
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pramonės šakoms, turėtų atlikti 
atitinkamą analizę;

Or. en

Pakeitimas 222
Julie Girling

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 iki 2018 m., o po to,
nuo 2021 m. sausio 1 d., galbūt apsvarstyti 
kiekio, išmetamo dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, veiksnius pagal tvarumo 
schemą;

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų iki 2018 m. peržiūrėti ataskaitų apie netiesioginį žemės paskirties keitimą 
tvarką, kad apsvarstytų šios direktyvos pakeitimus, įskaitant galimybę įvesti netiesioginio 
žemės paskirties keitimo veiksnius.

Pakeitimas 223
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Komisija turėtų įvertinti, ar, remiantis 
geriausiais ir naujausiais turimais 

(20) Komisija turėtų įvertinti, ar, remiantis 
geriausiais ir naujausiais turimais 



PE513.032v01-00 108/109 AM\937595LT.doc

LT

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;

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. Komisija turėtų atlikti 
atitinkamus tyrimus, siekdama įvertinti 
šios direktyvos įgyvendinimo sąlygų 
poveikį sektoriams, kuriuose naudojama 
biomasė;

Or. fr

Pakeitimas 224
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi dėl direktyvos taikymo, taip 
pat ir su ekspertais. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius teisės aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
tuo pačiu metu laiku ir tinkamai persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

(21) ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi dėl direktyvos taikymo, taip 
pat ir su miško bei miško pramonės ir 
žemės ūkio sektorių ekspertais. Ruošdama 
ir rengdama deleguotuosius teisės aktus 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų tuo pačiu metu laiku ir 
tinkamai persiųsti Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 225
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi dėl direktyvos taikymo, taip 
pat ir su ekspertais. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius teisės aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
tuo pačiu metu laiku ir tinkamai persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

(21) ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi dėl direktyvos taikymo, taip 
pat ir su miškininkystės ir žemės ūkio 
sektorių ekspertais. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
tuo pačiu metu laiku ir tinkamai persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. fr


