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Pakeitimas 226
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyvos 98/70/EB pakeitimai Direktyva 98/70/EB, su pakeitimais, 
padarytais 2009 m. balandžio 23 d. 
Direktyva 2009/30/EB.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškumo.

Pakeitimas 227
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio -1 punktas (naujas)
Direktyva 98/70/EB
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. 3 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Valstybės narės reikalauja, kad 
tiekėjai užtikrintų, jog iki 2018 m. 
pabaigos į rinką būtų tiekiamas 
benzinas, turintis daugiausia 2,7 % 
deguonies bei daugiausia 5 % etanolio, ir 
jos gali reikalauti, kad toks benzinas 
būtų tiekiamas į rinką ilgiau, jei mano, 
kad to reikia. Jos užtikrina, kad 
vartotojams tiesiogiai prie degalų 
pildymo siurblio būtų teikiama tinkama 
informacija apie biodegalų dalį benzine 
ir ypač apie tai, kaip tinkamai naudoti 
įvarius benzino mišinius. Šiuo atžvilgiu 
visose ES degalinėse turi būti laikomasi 
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EN228:2012 žymėjimo rekomendacijų.“

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į 3 straipsnio 2 dalies nuostatas, reikia užtikrinti, kad automobiliams, kuriems 
negalima naudoti benzino E10, benzino kategorijos apsauga galiotų ilgesnį laiką. Taip pat 
reikėtų užtikrinti, kad vartotojai gautų tinkamą informaciją tiesiogiai prie degalų pildymo 
siurblio.

Pakeitimas 228
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio -1 a punktas (naujas)
Direktyva 98/70/EB
4 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. 4 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa 
pakeičiama taip:
„Kai riebiųjų rūgščių metilo esterių 
(FAME) mišinio dalis dyzeliniuose 
degaluose viršija 7 % tūrio, valstybės 
narės užtikrina, kad vartotojams 
tiesiogiai prie degalų pildymo siurblio 
būtų teikiama tinkama informacija,
susijusi su FAME turiniu.“

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad išbrauktas Direktyvos 2009/28/EB 21 straipsnis, atrodo būtina 
Direktyvoje 98/70/EB, kuri iš dalies pakeista Direktyva 2009/30/EB, įtraukti prievolę 
pažymėti ant degalų pildymo siurblių biodyzelį, kuriame yra daugiau kaip 7 % FAME.

Pakeitimas 229
Vladko Todorov Panayotov
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 98/70/EB
7 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Valstybės narės reikalauja tiekėjų 
kuo laipsniškiau mažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų 
gaunant energijos vienetą iš degalų arba 
energijos, būvio ciklą iki 13 % iki 
2025 m. gruodžio 31 d., palyginti su 5 
dalies b punkte minimais degalams 
keliamais reikalavimais. Šis 
sumažinimas atitinka:
a) 9 % iki 2025 m. gruodžio 31 d. 
Siekdamos šio sumažinimo, valstybės 
narės reikalauja, kad tiekėjai įvykdytų 
šiuos tikslus: 2 % iki 2014 m. gruodžio 
31 d. ir 4 % iki 2017 m. gruodžio 31 d., ir 
6 % iki 2020 m. gruodžio 31 d.;
b) papildomas tikslas – 2 % ne vėliau 
kaip 2022 m. gruodžio 31 d. pagal 9 
straipsnio 1 dalies h punktą turi būti 
pasiektas taikant vieną arba abu šiuos 
būdus:
i) tiekiant energiją bet kokios rūšies 
kelių transporto priemonėms, ne keliais 
judančioms mašinoms (įskaitant vidaus 
vandens kelių laivus), žemės ar miškų 
ūkio traktorius arba pramoginius laivus;
ii) naudojant visas technologijas 
(įskaitant anglies dioksido surinkimą ir 
saugojimą), kurios gali padėti sumažinti 
patiektų degalų arba energijos būvio 
ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį energijos 
vienetui;
c) papildomas tikslas, nustatytas 9 
straipsnio 2 dalies i punkte – 2% iki 
2022 m. gruodžio 31 d., turi būti pasiekas 
naudojant kreditus, pirktus pagal Kioto 
protokolo švarios plėtros mechanizmą ir 
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taikant 2003 m. spalio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2003/87/EB, kurioje 
nustatoma šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijos leidimų sistema 
Bendrijoje, nuostatas siekiant sumažinti 
degalų tiekimo sektoriaus teršalų kiekį. 
Ši dalis taikoma nepažeidžiant 5 dalyje 
nustatytos metodikos. 
Nustatydamos atitiktį pastraipoms a ir b 
valstybės narės užtikrina, kad V priede 
nustatyta didžiausia biodegalų tiekėjų, 
prisidedančių prie netiesioginio žemės 
paskirties keitimo dalis neviršys energijos 
kiekio, atitinkančio didžiausią Direktyvos 
2009/28/EB 3 straipsnio 4 dalies d punkte 
numatytą dalį.

Or. en

Pagrindimas

Kad degalų tiekėjams būtų lengviau pasiekti 6 % sumažinto išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio vertę, laikantis įvesto dėl anglies sankaupų kitimo, susijusio su žemės 
naudojimo paskirties keitimu, per metus išmetamas kiekio, galutinis terminas šiam tikslui 
pasiekti turėtų būti pratęstas nuo 2020 iki 2022 m. ir turėtų būti nustatytas aiškus būdas šiam 
tikslui pasiekti. Taip užtikrinama 8 metų (vidutinis šių įrengimų atsipirkimo laikas) investicijų 
apsauga, net jei šios investicijos padarytos šios Direktyvos priėmimo išvakarėse.

Pakeitimas 230
Gerben-Jan Gerbrandy

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Valstybės narės reikalauja tiekėjų 
kuo laipsniškiau mažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų 
gaunant energijos vienetą iš degalų arba 
energijos, būvio ciklą iki 13 % iki 
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2025 m. gruodžio 31 d., palyginti su 5 
dalies b punkte minimais degalams 
keliamais reikalavimais. Šis 
sumažinimas atitinka:
a) 9 % iki 2025 m. gruodžio 31 d. 
Siekdamos šio sumažinimo, valstybės 
narės reikalauja, kad tiekėjai įvykdytų 
šiuos tarpinius tikslus: 2 % iki 2014 m. 
gruodžio 31 d., <...> 4 % iki 2017 m. 
gruodžio 31 d., ir 6 % iki 2020 m. 
gruodžio 31 d.;
b) papildomas orientacinis tikslas – 2 % 
ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. 
pagal 9 straipsnio 1 dalies h punktą turi 
būti pasiekas taikant vieną arba abu 
šiuos būdus:
i) tiekiant energiją bet kokios rūšies 
kelių transporto priemonėms, ne keliais 
judančioms mašinoms (įskaitant vidaus 
vandens kelių laivus), žemės ar miškų 
ūkio traktorius arba pramoginius laivus;
ii) naudojant visas technologijas 
(įskaitant anglies dioksido surinkimą ir 
saugojimą), kurios gali padėti sumažinti 
patiektų degalų arba energijos būvio 
ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį energijos 
vienetui;
c) papildomas orientacinis tikslas – 2 % 
ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. 
pagal 9 straipsnio 1 dalies i punktą, turi 
būti pasiekas naudojant kreditus, 
pirktus pagal Kioto protokolo švarios 
plėtros mechanizmą ir taikant 2003 m. 
spalio 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2003/87/EB, kurioje 
nustatoma šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijos leidimų sistema 
Bendrijoje, sąlygas siekiant sumažinti 
degalų tiekimo sektoriaus išmetamą 
kiekį.
Nustatydamos atitiktį pastraipoms a ir b 
valstybės narės užtikrina, kad V priede 
nustatyta didžiausia biodegalų tiekėjų, 
prisidedančių prie netiesioginio žemės 



PE513.033v01-00 8/95 AM\937596LT.doc

LT

paskirties keitimo dalis neviršys energijos 
kiekio, atitinkančio didžiausią Direktyvos 
2009/28/EB 3 straipsnio 4 dalies d punkte 
numatytą dalį.“

Or. en

Pakeitimas 231
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 98/70/EB
7 a straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 2 dalies įžanginė dalis pakeičiama 
taip:
„2. Valstybės narės reikalauja, kad 
tiekėjai, įsigydami mažai anglies junginių 
išskiriančių degalų, kuo laipsniškiau 
mažintų patiektų degalų ir energijos 
būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį energijos 
vienetui iki 10 % ne vėliau kaip 2020 m. 
gruodžio 31 d., palyginti su 5 dalies b 
punkte nurodytomis pagrindinėmis 
degalų normomis. Šis sumažinimas 
atitinka:“

Or. en

Pagrindimas

Svarbu skatinti mažai anglies junginių išskiriančių degalų paklausą ir rėmimą.

Pakeitimas 232
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto -a papunktis (naujas)
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Direktyva 98/70/EB
7 a straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:
„a) 6 % iki 2020 m. gruodžio 31 d. 
Siekdamos šio sumažinimo, valstybės 
narės reikalauja, kad tiekėjai įvykdytų šį
tarpinį tikslą: 4 % iki 2018 m.;“

Or. en

Pakeitimas 233
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-aa) 2 dalies b punkto ii papunktis 
pakeičiamas taip:
„ii) naudojant visas technologijas 
(įskaitant anglies dioksido surinkimą ir 
saugojimą arba anglies dioksido 
surinkimą ir panaudojimą transporto 
tikslais), kurios gali padėti sumažinti 
patiektų degalų arba energijos būvio 
ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį energijos 
vienetui;“

Or. en

Pagrindimas

Yra didelės galimybės panaudoti neišvengiamai atsirandančias pramonės atliekų dujas (pvz., 
CO iš plieno gamybos) etanoliui ir kitiems skystiesiems degalams kurti transporto tikslais, 
pritaikant tam mikrobinės fermentacijos procesą.
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Pakeitimas 234
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 98/70/EB
7 a straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 2 straipsnyje įterpiamas šis punktas 
(ca):
„ca) valstybės narės užtikrina, kad, 
siekiant atitikti pirmoje pastraipoje 
nurodytą tikslą, iš javų bei kitų 
krakmolingų augalų, cukrų, aliejinių 
augalų ir kitų energetinių augalų, 
pagamintų biodegalų energijos dalis yra 
ne didesnė nei 5 % (numatoma dalis 
2011 m. pabaigoje) galutinio transporto 
sektoriuje 2020 m. suvartojamo energijos 
kiekio.“

Or. en

Pakeitimas 235
Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 2 dalis papildoma šia pastraipa:
„Vadovaudamosi 2 dalies punktais a ir b 
valstybės narės užtikrina, kad V priede 
nustatyta didžiausia biodegalų, 
prisidedančių prie netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, dalis bus ne didesnė 
kaip 3 % galutinio transporto sektoriuje 
2020 m. toje valstybėje narėje 
suvartojamo energijos kiekio.“
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Or. en

Pakeitimas 236
Anne Delvaux

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 2 dalis papildoma šia pastraipa:
„Valstybės narės užtikrina, kad didžiausia 
biodegalų tiekėjų dalis, pagal a ir b 
pastraipas, iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
neviršys didžiausios dalies, nustatytos 
Direktyvos 2009/28/EB 3 straipsnio 4 
dalies d pastraipoje.“

Or. en

Pagrindimas

Riba turi būti taikoma ir DKD, kol įsigalios netiesioginio žemės paskirties keitimo veiksniai, 
kad būtų užtikrinta, jog netiesioginis žemės paskirties keitimas bus apribotas, kad atitiktų 6 %
priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslą. Todėl valstybės narės turi prisiimti 
atsakomybę ir užtikrinti, kad tiekėjai neviršytų šio apribojimo vykdydami savo DKD 
įsipareigojimus, įskaitant ir bet kokius tarpinius tikslus.

Pakeitimas 237
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-ab) įrašoma tokia 2a dalis:
„2a. Valstybės narės reikalauja, kad 
tiekėjai teisiškai sumažintų patiektų 
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degalų ir energijos būvio ciklo metu 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį energijos vienetui, siekdamos 
nuo 2020 m. jį sumažinti iki 10 % ne 
vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d., 
palyginti su 5 dalies b punkte nurodytomis 
pagrindinėmis degalų normomis.“

Or. en

Pakeitimas 238
Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-aa) įterpiama 5a dalis:
„5a. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais 
tikslais, negaminami iš žaliavų, gautų iš 
žemės ūkio arba miško atliekų, išskyrus 
tuos atvejus, kai įrodoma, kad dėl to 
neblogėja žemės ūkio ir ekosistemų 
funkcionavimas. Žemės ūkio atliekų 
kiekis, kuris turi likti žemėje dėl žemės 
ūkio ir ekologinių priežasčių, nustatomas 
remiantis regiono ypatumais ir, jei reikia, 
remiantis biologiniais, žemės ūkio ir 
geografiniais paregionių ypatumais, taip 
pat atsižvelgiant (bet tuo neapsiribojant) į 
žemės organines medžiagas, dirvos 
derlingumą, dirvos mikrobiologinę būklę, 
gebėjimą išlaikyti vandenį ir izoliuoti 
anglį. Į šią dalį neįtraukiamos žaliavos, 
gaminamos iš žemės ūkio atliekų, 
gaunamų augalus perdirbant į maisto 
arba kitus produktus kitur nei auginimo 
vietoje. Biodegalai ir skystieji 
bioproduktai, į kuriuos atsižvelgiama 1 
dalyje nurodytais tikslais, negaminami iš 
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žaliavų, gautų iš miško tvarkymo atliekų, 
išskyrus tuos atvejus, kai įrodoma, kad dėl 
to neblogėja ekosistemų funkcionavimas.“

Or. en

Pagrindimas

Žemės ūkio atliekos yra žemės ūkio augalų maistingųjų medžiagų šaltinis ir apsaugo dirvą 
nuo erozijos ir biologinės įvairovės nykimo. Šios ekologinės funkcijos gali būti pažeistos, jei 
bus pašalinta per daug derlių nuimant atsiradusių žemės ūkio atliekų. Miško atliekos yra 
maistingųjų medžiagų šaltinis ir apsaugo nuo biologinės įvairovės nykimo. Šios ekologinės 
funkcijos gali būti pažeistos, jei bus pašalinta per daug atliekų, kurių kiekis priklauso nuo 
regiono sąlygų.

Pakeitimas 239
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 240
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 98/70/EB
7 a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. es

Pakeitimas 241
Britta Reimers

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 242
Horst Schnellhardt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pagrindimas

Kadangi žemės paskirties keitimo hipotezės moksliškai patvirtinti negalima, nėra tinkamo 
teisinio pagrindo nustatyti pareigą informuoti. Todėl pareigą informuoti reikia išbraukti. 
Kalbant apie plotus, kurie nuo 1989 iki 2009 m. visame pasaulyje buvo naudoti daržovėms 
auginti ir kurių bendras plotas buvo atitinkamai 1,52 ir 1,53 mlrd. hektarų (+0,96 %), 
pokyčių beveik nebuvo. Per tą patį laikotarpį daržovių auginimas padidėjo 52 % – nuo 
5,1 mlrd. iki 7,7 mlrd. tonų, biodegalų gamyba visame pasaulyje – nuo 12 mln. iki 
72 mln. tonų.

Pakeitimas 243
Julie Girling

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

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

6. Nuo 2015 m. kiekvienais metais degalų 
tiekėjai informuoja valstybės narės paskirtą 
instituciją apie biodegalų gamybos būdą, 
kiekį ir būvio ciklo metu išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
energijos vienetui, įskaitant V priede 
nurodytą numatomą kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo; 
valstybės narės šiuos duomenis perduoda 
Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Pranešimas apie netiesioginį žemės paskirties keitimą turėtų būti privalomas nuo 2015 m.

Pakeitimas 244
Erik Bánki

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Iki kiekvienų metų kovo 31 d. degalų 
tiekėjai informuoja valstybės narės paskirtą 
instituciją apie biodegalų gamybos būdą, 
kiekį ir būvio ciklo metu išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
energijos vienetui; Valstybės narės šiuos 
duomenis perduoda Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas teikti pranešimus apie netiesioginį žemės paskirties keitimą, kurio mokslinis 
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pagrindas abejotinas, yra nepagrįstas. Todėl šis reikalavimas teikti pranešimus yra 
išbrauktas. Komisijos pasiūlymas pranešti duomenis remiantis netiesioginio žemės paskirties 
keitimo vertėmis sudaro įspūdį, kad dėl biodegalų išmetama šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
tačiau toks teiginys moksliniu požiūriu neįrodytas. Hipotezė dėl netiesioginio žemės paskirties 
keitimo nepasitvirtino kaip moksliškai pagrįsta hipotezė. Todėl šis metodas nėra tinkamas 
pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pagrindas.

Pakeitimas 245
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 98/70/EB
7 a straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 5 dalies pirmos pastraipos įžanginiai 
žodžiai pakeičiami taip:

Išbraukta.

„5. Komisijai pagal 10a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl, be kita ko:“

Or. fr

Pakeitimas 246
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 98/70/EB
7 a straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įterpiama 6a dalis:
„6a. Valstybės narės užtikrina, kad, 
siekiant laikytis antroje pastraipoje 
nurodyto tikslo, didžiausia bendra 
biodegalų ir skystųjų bioproduktų, 
pagamintų iš javų bei kitų krakmolingų 
augalų, cukrų ir aliejinių augalų, dalis 
yra ne didesnė nei energijos kiekis, 
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atitinkantis didžiausią Direktyvos 
2009/28/EB 3 straipsnio 4 dalies d punkte 
nustatytą dalį.“

Or. en

Pakeitimas 247
Christa Klaß

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 7b straipsnio 1 dalies antra pastraipa 
išbraukiama.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant įtvirtinti patikimas tvarumo sistemas, reikalinga griežta ir vienoda kontrolė, vienodai 
taikytina įprastiniams ir pažangiesiems biodegalams visose valstybėse narėse. Išimtys tam 
tikroms atliekoms ir likučiams dideliu mastu nulemia tai, kad skatinama gaminti biodegalus iš 
žaliavų, neatitinkančių tvarumo kriterijų.

Pakeitimas 248
Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalis papildoma šia pastraipa:
V priede nustatytas orientacinis atliekų ir 
liekanų, kurias galima naudoti biokuro 
gamybai, sąrašas. Pagal 11 straipsnio 3 
dalyje nurodytą patariamąją procedūrą 
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priimdama įgyvendinimo aktą, iki [vieni 
metai nuo šios Direktyvos įsigaliojimo 
datos] Komisija nustato atliekų kodų, 
atitinkančių V priede išvardytas 
pramonines žaliavas, sąrašą. Šie kodai 
atitinka suderintą atliekų sąrašą, 
nustatytą priede prie Komisijos sprendimo 
2000/532/EB.“

Or. en

Pakeitimas 249
Christofer Fjellner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 2 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimas dėl biodegalų, 
pagamintų įrenginiuose, kurių 
eksploatavimas pradedamas po 2014 m. 
liepos 1 d., naudojimo, į kurį 
atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais tikslais, 
sudaro mažiausiai 60 %. Laikoma, kad 
įrenginys eksploatuojamas, jei faktinė 
biodegalų gamyba jau vykdoma.
Dėl biodegalų, pagamintų įrenginiuose, 
kurie jau buvo eksploatuojami 2014 m. 
liepos 1 d. ar anksčiau, naudojimo, į kurį 
atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais tikslais, 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
sumažinamas bent 35 %, o nuo 2018 m. 
sausio 1 d. – bent 50 %.
Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimas dėl biodegalų 
naudojimo apskaičiuojamas pagal 7d 
straipsnio 1 dalį.
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Or. en

Pagrindimas

Neturėtume atgrasyti naudoti biodegalus, sugriežtindami tvarumo kriterijus anksčiau, nei 
numatyta Direktyvoje 2009/30/EB, nes alternatyva biodegalams yra iškastinis kuras, kuriam 
netaikomi jokie tvarumo kriterijai. Biodegalų naudojimas mažiausiai 35 % sumažinant 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį yra geriau už alternatyvą, t. y. už iškastinį 
kurą.

Pakeitimas 250
Erik Bánki

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimas dėl biodegalų, 
pagamintų įrenginiuose, kurių 
eksploatavimas pradedamas po 2014 m. 
liepos 1 d., naudojimo, į kurį atsižvelgiama 
1 dalyje nurodytais tikslais, sudaro 
mažiausiai 60 %. Laikoma, kad įrenginys 
eksploatuojamas, jei faktinė biodegalų 
gamyba jau vykdoma.

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

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 būtinybę išlaikyti stabilią reguliavimo aplinką.

Pakeitimas 251
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto a papunktis
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Direktyva 98/70/EB
7 b skyriaus 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimas dėl biodegalų, 
pagamintų įrenginiuose, kurių 
eksploatavimas pradedamas po 2014 m. 
liepos 1 d., naudojimo, į kurį atsižvelgiama 
1 dalyje nurodytais tikslais, sudaro 
mažiausiai 60 %. Laikoma, kad įrenginys 
eksploatuojamas, jei faktinė biodegalų 
gamyba jau vykdoma.

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimas dėl biodegalų, 
pagamintų veikiančiuose įrenginiuose, 
naudojimo, į kurį atsižvelgiama 1 dalyje 
nurodytais tikslais, sudaro mažiausiai 
60 %. Laikoma, kad įrenginys 
eksploatuojamas, jei faktinė biodegalų 
gamyba jau vykdoma.

Or. en

Pakeitimas 252
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto a papunktis
Direktyva 98/70/EB 
7 b skyriaus 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimas dėl biodegalų, 
pagamintų įrenginiuose, kurių 
eksploatavimas pradedamas po 2014 m. 
liepos 1 d., naudojimo, į kurį atsižvelgiama 
1 dalyje nurodytais tikslais, sudaro 
mažiausiai 60 %. Laikoma, kad įrenginys 
„eksploatuojamas“, jei faktinė biodegalų 
gamyba jau vykdoma.

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimas dėl biodegalų, 
pagamintų įrenginiuose, kurių 
eksploatavimas pradedamas po 2015 m. 
sausio 1 d., naudojimo, į kurį 
atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais tikslais, 
sudaro mažiausiai 60 %. Laikoma, kad 
įrenginys „eksploatuojamas“, jei faktinė 
biodegalų gamyba jau vykdoma.

Or. en

Pakeitimas 253
Gaston Franco, Dominique Vlasto
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto a papunktis
98/70/EB
7 b straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimas dėl biodegalų, 
pagamintų įrenginiuose, kurių 
eksploatavimas pradedamas po 2014 m. 
liepos 1 d., naudojimo, į kurį atsižvelgiama 
1 dalyje nurodytais tikslais, sudaro 
mažiausiai 60 %. Laikoma, kad įrenginys 
eksploatuojamas, jei faktinė biodegalų 
gamyba jau vykdoma.

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimas dėl biodegalų, 
pagamintų įrenginiuose, kurių 
eksploatavimas pradedamas po 2014 m. 
liepos 1 d., naudojimo, į kurį atsižvelgiama 
1 dalyje nurodytais tikslais, sudaro 
mažiausiai 50 %. Laikoma, kad įrenginys 
eksploatuojamas, jei faktinė biodegalų 
gamyba jau vykdoma.

Or. fr

Pagrindimas

Mažiausia 60 % riba pernelyg didelė ir dėl šio reikalavimo nebus skatinami moksliniai 
tyrimai ir investicijos į novatoriškas pažangiųjų biodegalų gamybos priemones, dėl to taip pat 
mažės jų industrializavimo potencialas ir bus nutolta nuo tikslo skatinti didesnę pažangiųjų 
biodegalų skverbtį į rinką.

Pakeitimas 254
Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl biodegalų, pagamintų įrenginiuose, 
kurie jau buvo eksploatuojami 2014 m. 
liepos 1 d. ar anksčiau, naudojimo, į kurį 
atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais tikslais, 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
sumažinamas bent 35 %, o nuo 2018 m. 
sausio 1 d. – bent 50 %.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 255
Erik Bánki

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl biodegalų, pagamintų įrenginiuose, 
kurie jau buvo eksploatuojami 2014 m. 
liepos 1 d. ar anksčiau, naudojimo, į kurį 
atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais tikslais, 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
sumažinamas bent 35 %, o nuo 2018 m. 
sausio 1 d. – bent 50 %.

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

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 būtinybę išlaikyti stabilią reguliavimo aplinką.

Pakeitimas 256
Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl biodegalų, pagamintų įrenginiuose, 
kurie jau buvo eksploatuojami 2014 m. 
liepos 1 d. ar anksčiau, naudojimo, į kurį 
atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais tikslais, 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
sumažinamas bent 35 %, o nuo 2018 m. 
sausio 1 d. – bent 50 %.

Dėl biodegalų, pagamintų įrenginiuose, 
kurie jau buvo eksploatuojami 2015 m. 
sausio 1 d. ar anksčiau, naudojimo, į kurį 
atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais tikslais, 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
sumažinamas bent 35 %, o nuo 2018 m. 
sausio 1 d. – bent 50 %.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi ši direktyva įsigalios ne anksčiau kaip 2013 m. pabaigoje, pusmečio nepakanka, kad 
būtų galima pritaikyti esamą technologiją pagal šios direktyvos reikalavimus. Be to, pramonė 
yra nepasirengusi, nes 2009 m. balandžio 23 d. Direktyvoje 2009/30/EB, kuria iš dalies 
pakeista Direktyva 98/70/EB, numatyta, kad biodegalams, gaminamiems įrenginiuose, 
kuriuose gamyba pradėta 2017 m. sausio 1 d. ar vėliau, išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis turi būti sumažintas mažiausiai 60 %.

Pakeitimas 257
Elisabetta Gardini, Julie Girling

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio sumažinimas dėl biodegalų 
naudojimo apskaičiuojamas pagal 7d 
straipsnio 1 dalį.

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio sumažinimas dėl biodegalų 
naudojimo apskaičiuojamas pagal 7d 
straipsnio 1 dalį ir skaičiuojant 
atsižvelgiama į bendrai sumažinamą 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį naudojant biodegalus, 
pradedant nuo jų gamybos ir baigiant jų 
poveikiu energijai, kuri vartojama 
galutiniams degalams pagaminti. Todėl 
turi būti pakeista metodika, skirta 
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tikroviškai įvertinti pavienių biodegalų 
per visą būvio ciklą sumažinamą CO2
kiekį, nes visi biodegalai (visi arba dalis 
jų) turės skirtingą poveikį galutiniams 
degalams.

Or. en

Pagrindimas

Apskaičiuojant biodegalams šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį reikėtų įtraukti visą 
degalų būvio ciklą, įskaitant ir sumažinto CO2 kiekio tolesnį poveikį.

Pakeitimas 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) įrašoma tokia 2a dalis:
„2a. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgta dėl 1 dalyje nurodytų 
priežasčių, turėtų būti gaminami iš 
žaliavų, pagamintų taikant tinkamą ir 
tvarią žemėtvarkos praktiką, pagal kurią 
išlaikomos arba padidinamos ekosistemų 
anglies atsargos, apsaugoma biologinė 
įvairovė, saugomas dirvos derlingumas ir 
dirvožemio organinė anglis; vengiama 
dirvos erozijos, skatinamas vandens 
išteklių išsaugojimas, daromas minimalus 
poveikis vandens ištekliams, kokybei, 
maistingųjų medžiagų kiekio ir mineralų 
pusiausvyrai.“

Or. en

Pakeitimas 259
Erik Bánki
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto b papunktis
Direktyva 98/70/EB
7 b straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 3 dalies antra pastraipa pakeičiama 
taip:

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Komisija siekia gauti įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus klausimais, susijusiais su visa
biodegalų pramone, ir kurie gali kenkti teisėtiems ūkininkų ir investuotojų lūkesčiams. Todėl 
šie klausimai turėtų būti sprendžiami taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 260
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 3 dalies antra pastraipa pakeičiama 
taip:

Išbraukta.

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

Or. en
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Pakeitimas 261
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 98/70/EB
7 b straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 4 dalis pakeičiama taip:
„4. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalyje 
nurodytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš žaliavų, gautų iš žemės, 
kurioje yra didelių anglies atsargų, 
būtent žemės, kuriai 2008 m. sausio mėn. 
arba vėliau taikytas vienas iš toliau 
nurodytų apibūdinimų, nepriklausomai 
ar šiai žemei tas apibūdinimas taikomas ir 
toliau, ar nebetaikomas.
a) šlapžemės, būtent žemė, nuolat arba 
didelę metų dalį padengta arba 
permirkusi vandeniu;
b) kiti natūraliai atkurti miškai;
c) pasodinti miškai;“

Or. en

Pakeitimas 262
Christa Klaß

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įterpiama ši 5a dalis:
5a. Atsižvelgiant į 7a straipsnio 2 dalies a, 
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b ir c punktuose nurodytas nuostatas, 
biodegalų ir bioproduktų žaliavos 
įskaičiavimo siekiant nustatyto maišymo 
planinio rodiklio tikslais negali būti iš 
šalių, kurių pasėlių plotai patenka į 4 ir 5 
dalių taikymo sritį ir žaliavų gamybos 
metais patyrė reikšmingų pokyčių.

Or. de

Pagrindimas

Daugiau kaip 70 % šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurios išmetamos dėl biodegalų ir 
skystųjų bioproduktų, priežastis – žemės paskirties keitimas drėgnųjų atogrąžų miškų 
teritorijose ir pelkynuose. Todėl nereikėtų atsižvelgti į biodegalus, kurių gamyba grindžiama 
tokiu žemės paskirties keitimu. Taip būtų galima sumažinti ir tą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimą, kuris sukeliamas šiose šalyse, ir tą, kuris atsiranda dėl netiesioginio žemės 
keitimo.

Pakeitimas 263
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 98/70/EB
7 b straipsnio 6 dalies 1 a, 1 b ir 1 c pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 6 dalis papildoma šiomis 
pastraipomis:
„Biodegalai, į kuriuos atsižvelgiama 1 
dalyje nurodytais tikslais, negaminami iš 
atliekų arba liekanų, jei taip būtų 
pakenkta Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir 
panaikinančios kai kurias direktyvas 
įgyvendinimui ir tikslams. 
Konkrečiai biodegalai, į kuriuos 
atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais tikslais, 
negaminami iš atliekų arba liekanų, 
kurios turi būti pakartotinai panaudotos 
arba perdirbtos pagal Direktyvos 
2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalies tikslus 
arba pagal valstybių narių priemones, 
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priimtas dėl biologinių atliekų pagal tos 
direktyvos 22 straipsnį.
Valstybių narių atliekų tvarkymo 
planuose ir atliekų prevencijos 
programose, sukurtose pagal Direktyvos 
2008/98/EB V skyrių, turi būti atsižvelgta 
į atliekų ir liekanų panaudojimą 
biodegalų gamybai.“

Or. en

Pakeitimas 264
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 98/70/EB
7 c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 7 c straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:
„5. Komisija priima sprendimus pagal 4 
dalį tik jei svarstomas susitarimas arba 
schema atitinka reikiamus patikimumo, 
skaidrumo ir nepriklausomo audito 
standartus ir pakankamai apsaugo 
trečiųjų šalių teises.
Trečiosios šalys – tai vietos ir čiabuvių 
bendruomenės arba kiti asmenys, kuriems 
turi įtakos operacijos, jei jie turi 
nuosavybės teisę arba teisę naudoti žemę, 
iš kurios gaunamos žaliavos naudojamos 
biodegalams ir skystiesiems produktams 
gaminti.
Susitarimas arba schema nelaikomi 
atitinkančiais pirmoje pastraipoje 
nurodytus standartus, jei juose 
nenumatyta::
a) Trečiųjų šalių teisių apsauga
i) Prieš operacijas gaunant sutikimą dėl 
susitarimo arba schemos ištiriamos 
trečiųjų šalių teisės. Tyrimas įforminamas 
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dokumentuose.
ii) Prieš pradedant operacijas gaunamas 
laisvas, išankstinis ir informacija 
pagrįstas šių šalių sutikimas.
iii) Gerbiamos trečiųjų šalių teisės.
iv) Trečiosioms šalims, kurių teises 
neigiamai paveiks šios operacijos, 
pakankamai atlyginama.
b) Minimalūs patikimumo ir 
nepriklausomo audito standartai
v) Auditoriai yra akredituoti pagal 
susijusius tarptautinius standartus.
vi) Vadovaujantis aiškiomis ir 
veiksmingomis procedūromis nustatomi, 
tvarkomi ir sprendžiami auditorių ir ūkio 
subjektų interesų konfliktai.
vii) Vietos auditas atliekamas bet kartą 
kiekvienais metais pagal aiškias, 
dokumentuose aprašytas ir paskelbtas 
procedūras. Auditas įforminamas 
dokumentuose.
viii) Per auditą konsultuojamasi su 
trečiosiomis šalimis. Konsultacijos 
įforminamos dokumentuose.
ix) Vadovaujantis aiškiomis ir 
veiksmingomis procedūromis nustatomi ir 
sprendžiami neatitikties atvejai. Šios 
procedūros apima atitikties terminus ir 
jose numatytos atskirų operacijų arba 
biodegalų ar skystųjų bioproduktų siuntų 
išbraukimas iš susitarimo arba 
programos, jei per terminą nepasiekiama 
atitiktis.
c) Minimalūs skaidrumo standartai
x) Susitarimas arba programa 
paskelbiami interneto svetainėje. Visos 
sudėtinės susitarimo arba schemos dalys 
sujungiamos į vieną dokumentą.
xi) Toje pačioje interneto svetainėje 
paskelbiamas sutartyje arba schemoje 
nurodytų ūkio subjektų sąrašas, kartu su 
atitinkamų leidimų kopijomis.
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xii) Toje pačioje interneto svetainėje 
skelbiami pagal 4 dalį priimti Komisijos 
sprendimai.
Parengiami x ir xii punktuose minimų 
visų dokumentų vertimai, ypač 
trečiosioms šalims, oficialia (-omis) šalių, 
kuriose gaunamos žaliavos, kalba (-omis).
Punktuose i, iii ir viii minimoms 
trečiosioms šalims gali padėti jų atstovai.
Punktuose i, vii ir viii minimi dokumentai 
laikomi mažiausiai penkerius metus ir 
paprašius pateikiami Komisijai.
Susitarimas arba schema apima 
nuostatas, pagal kurias Komisija gali 
naudotis teisėmis, nurodytomis 7 c (6 d) 
straipsnio pirmojoje dalyje.
Schemų, skirtų išmatuoti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimą, 
atveju, jos turi atitikti ir V priede 
nurodytus metodinius reikalavimus. 7 b 
straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktyje 
nurodytų labai didelės biologinės 
įvairovės vertės vietovių sąrašai turi 
atitikti tinkamus objektyvumo standartus 
ir būti suderinami su tarptautiniu mastu 
pripažintais standartais; turi būti 
numatytos tinkamos skundų pateikimo 
procedūros.“

Or. en

Pakeitimas 265
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 b punktas (naujas)
Direktyva 98/70/EB
7 c straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. 7 c straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:
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„6. Pagal 6 a dalį, sprendimai pagal 4 
dalį priimami pagal 11 straipsnio 3 
dalyje nurodytą patariamąją procedūrą, 
atsižvelgiant į iš visuomenės gautas 
pastabas pagal 6 a dalį. Nepažeidžiant 6 d 
dalies nuostatų, tokie sprendimai galioja 
ne ilgiau kaip penkerius metus.
Jei Komisija mano, kad gali būti 
priimamas sprendimas pagal 4 dalį, ji 
susitarimą arba schemą paskelbia 
Direktyvos 2009/28/EB 24 straipsnyje 
nurodytoje skaidrumo platformoje. Visos 
sudėtinės susitarimo arba schemos dalys 
sujungiamos į vieną dokumentą. Komisija 
paskelbia pranešimą, kviesdama 
visuomenę pateikti su susitarimu ar 
schema susijusias pastabas. Pastaboms 
pateikti skirtas laikotarpis turi būti ne 
trumpesnis kaip du mėnesiai nuo 
pranešimo paskelbimo dienos.
Komisija skaidrumo platformoje paskelbia 
ataskaitą dėl susitarimo arba schemos. 
Rengdama ataskaitą, Komisija gali remtis 
trečiųjų šalių žiniomis. Bet koks interesų 
konfliktas, susijęs su bet kokiu asmeniu, 
dalyvaujančiu rengiant šią ataskaitą, turi 
būti nustatytas ir išspręstas.
Priėmus sprendimą pagal 4 dalį, 
skaidrumo platformoje paskelbiamas 
susitarimas arba schema. Visos sudėtinės 
susitarimo arba schemos dalys 
sujungiamos į vieną dokumentą.
Pagal 4 dalį priimtuose sprendimuose 
nurodoma, kad bet kokie fiziniai ir 
juridiniai asmenys gali pateikti Komisijai 
pagrįstus nusiskundimus dėl susitarimo 
ar schemos veikimo. Komisija turi atsakyti 
per du mėnesius, nurodydama, ar ketina 
imtis tolesnių veiksmų.
Kai dėl turimos informacijos 
suabejojama, ar susitarimas arba schema, 
kurios atžvilgiu priimtas sprendimas 
pagal 4 dalį, toliau tenkina 5 dalies 
reikalavimus, Komisija įvertina 
susitarimo arba schemos veikimą. Šiuo 
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tikslu Komisija gauna įgaliojimus 
susipažinti su bet kokiais susijusiais 
sukurtais arba laikomais susitarimo ar 
schemos veikimo tikslais dokumentais.
Jei remiantis išankstiniais įrodymais 
pagrįstai manoma, kad susitarimo ar 
schemos veikime yra rimtų trūkumų, 
Komisija pagal 11 straipsnio 3 dalį 
priimtu įgyvendinimo aktu nedelsdama 
sustabdo pagal 4 dalį priimto sprendimo 
galiojimą. Sustabdymas atšaukiamas 
tokiu pat būdu, kai Komisijai atlikus 
vertinimą manoma, kad klausimas 
išspręstas.“

Or. en

Pakeitimas 266
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 c punktas (naujas)
Direktyva 98/70/EB
7 c straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. 7 c straipsnis papildomas 9 a 
pastraipa:
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„9a. Per [vienus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo] Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, 
kurioje apžvelgiamas savanoriškų 
schemų, dėl kurių priimtas sprendimas 
pagal 4 dalį, veikimas, ir nustato 
geriausią praktiką. Rengiant ataskaitą 
remiamasi geriausia turima informacija, 
įskaitant informaciją, gautą 
konsultuojantis su suinteresuotaisiais 
subjektais, ir praktine susitarimų arba 
schemų taikymo patirtimi. Ataskaitoje 
atsižvelgiama į atitinkamų tarptautiniu 
mastu pripažintus standartus ir gaires, 
įskaitant Tarptautinės standartizacijos 
organizacijos ir Tarptautinės socialinio ir 
aplinkosauginio akreditavimo ir 
ženklinimo sąjungos (ISEAL) parengtus 
standartus ir gaires. Ataskaitoje, be kita 
ko, analizuojami šie kiekvieno susitarimo 
arba schemos aspektai:

– auditų nepriklausomumas, pobūdis ir 
dažnumas;
– naudojami reikalavimų nesilaikymo 
nustatymo ir elgesio tokiais atvejais 
metodai ir jų taikymo patirtis;
– skaidrumas, ypač atsižvelgiant į 
schemos prieinamumą, vertimų į 
oficialias šalių ar regionų, iš kurių 
atvežtos žaliavos, kalbas prieinamumas, 
sertifikuotų operatorių ir atitinkamų 
sertifikatų sąrašo ir audito ataskaitų 
prieinamumas;
– suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas, 
ypač konsultacijų su čiabuvių ir vietos 
bendruomenėmis vykdymas rengiant ir 
persvarstant schemas ir atliekant auditus;
– bendras schemos patikimumas, ypač 
atsižvelgiant į akreditavimo taisykles, 
auditorių ir atitinkamų schemos 
institucijų kvalifikaciją ir 
nepriklausomumą;
– schemos pritaikymas rinkai.
Jei tinkama ataskaitos požiūriu, Komisija 
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pateikia pasiūlymą Europos Parlamentui 
ir Tarybai dėl šios direktyvos nuostatų, 
susijusių su savanoriškomis schemomis, 
pakeitimo, kad būtų remiama geriausia 
patirtis.“

Or. en

Pakeitimas 267
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 98/70/EB
7 c straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 7 c straipsnis papildomas 9 a 
pastraipa:
„9a. Komisija įgaliojama pagal 10 a 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kad 
užkirstų kelią melagingai žaliavų kaip 
atliekų klasifikacijai, kai nesilaikoma 
Direktyvos 2008/98/EB 4 straipsnio arba 
atitinkamos atliekų prevencijos ir 
tvarkymo programos reikalavimų. Šie 
deleguotieji aktai priimami iki 2015 m. 
gruodžio 31 d., o iki tol šios direktyvos 
tikslais žaliavos nelaikomos atliekomis.“

Or. en

Pakeitimas 268
Bas Eickhout

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

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

Or. en

Pakeitimas 269
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalis pakeičiama taip:
„1. straipsnio ir 7 b straipsnio 2 dalies 
tikslais, biodegalų būvio ciklo metu 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis apskaičiuojamas taip:
a) kai gamybos būdui taikoma 
numatytoji sumažinto išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
vertė yra nustatyta IV priedo A arba B 
dalyje, įtraukiant V priede nurodytas 
vertes, susijusias su netiesioginiu žemės 
paskirties keitimu, o šių biodegalų e1
vertė, apskaičiuota pagal V priedo C 
dalies 7 punktą, yra lygi nuliui arba 
mažesnė už nulį, naudojant tą 
numatytąją vertę;
b) naudojant faktinę vertę, apskaičiuotą 
pagal IV priedo C dalyje nurodytą 
metodiką; arba
c) naudojant vertę, apskaičiuotą kaip IV 
priedo C dalies 1 punkte nurodytos 
formulės veiksnių, kai IV priedo D arba 
E dalyje nurodytos numatytosios 
išskaidytos vertės gali būti naudojamos 
kai kuriems veiksniams, ir faktinių 
verčių, apskaičiuotų pagal IV priedo C 
dalyje nustatytą metodiką visiems 
kitiems veiksniams, suma, pridedant V 
priede nustatytą numatomą kiekį, 
išmetamą dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo.“

Or. en

Pakeitimas 270
Anne Delvaux

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:
„a) kai gamybos būdui taikoma 
numatytoji sumažinto išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
vertė yra nustatyta IV priedo A arba B 
dalyje, o šių biodegalų ar skystųjų 
bioproduktų Edl vertė, apskaičiuota 
pagal IV priedo C dalies 7 punktą, yra 
lygi nuliui arba mažesnė už nulį, 
naudojant tą numatytąją vertę ir kai 
pridedamas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
kaip nustatyta pagal IV priedo C dalies 19 
a punktą;“

Or. en

Pagrindimas

Skaičiuojant dėl biodegalų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį nuo 2018 m. 
įtraukiamos išmetamos dujos dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo.

Pakeitimas 271
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:
„a) kai gamybos būdui taikoma 
numatytoji sumažinto išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
vertė yra nustatyta IV priedo A arba B 
dalyje, o šių biodegalų ar skystųjų 
bioproduktų Edl vertė, apskaičiuota 
pagal IV priedo C dalies 7 punktą, yra 
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lygi nuliui arba mažesnė už nulį, 
naudojant tą numatytąją vertę;“

Or. en

Pakeitimas 272
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-aa) 1 dalis papildoma šia pastraipa:
„Valstybės narės užtikrina, kad punktuose 
a, b ir c minimi skaičiavimai apimtų 
išmetamus kiekius dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo pagal V priedą, kai 
viršijama didžiausia Direktyvos 
2009/28/EB 3 straipsnio 4 dalies d punkte 
numatyta dalis.“

Or. en

Pagrindimas

Nurodoma, kad skaičiuojant ribą viršijantį dėl biodegalų išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį įtraukiami išmetami teršalai dėl netiesioginio žemės naudojimo 
keitimo.

Pakeitimas 273
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto a papunktis
Direktyva 98/70/EB
7 d straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal 11 straipsnio 3 punkte nurodytą Išbraukta.
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patariamąją procedūrą priimdama 
įgyvendinimo aktą Komisija gali 
nuspręsti, kad 3 dalyje nurodytose 
ataskaitose pateikiami duomenys yra 
tikslūs siekiant apskaičiuoti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
susijusį su biodegalų žaliavų, kurios 
paprastai tose vietovėse auginamos 7b 
straipsnio 2 dalyje nurodytoms reikmėms, 
auginimu.

Or. fr

Pakeitimas 274
Gaston Franco

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 275
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 10 a straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl IV priedo 

Išbraukta.
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B ir E dalyse nurodytų apskaičiuotų 
tipinių ir numatytųjų verčių koregavimo.“

Or. en

Pakeitimas 276
Erik Bánki

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija pagal 10a straipsnį punktą 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
dėl V priedo priderinimo prie mokslo ir 
technikos pažangos, be kita ko, 
persvarstant siūlomas pasėlių grupės 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
vertes; nustatant naujas vertes tolesnio 
išskaidymo lygmenimis; įtraukiant 
papildomas vertes, jei naujos biodegalų 
žaliavos tinkamai pateikiamos rinkai; 
peržiūrint kategorijas, kurių biodegalams 
nustatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, yra 
lygus nuliui; ir nustatant žaliavų iš 
nemaistinių celiuliozės ir lignoceliuliozės 
medžiagų veiksnius.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 19 konstatuojamosios dalies ir 7a straipsnio 6 dalies pakeitimų pagrindimą.

Pakeitimas 277
Pilar Ayuso

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija pagal 10a straipsnį punktą 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
dėl V priedo priderinimo prie mokslo ir 
technikos pažangos, be kita ko, 
persvarstant siūlomas pasėlių grupės 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
vertes; nustatant naujas vertes tolesnio 
išskaidymo lygmenimis; įtraukiant 
papildomas vertes, jei naujos biodegalų 
žaliavos tinkamai pateikiamos rinkai; 
peržiūrint kategorijas, kurių biodegalams 
nustatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, yra 
lygus nuliui; ir nustatant žaliavų iš 
nemaistinių celiuliozės ir lignoceliuliozės 
medžiagų veiksnius.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 278
Gaston Franco

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija pagal 10a straipsnį punktą 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
dėl V priedo priderinimo prie mokslo ir 
technikos pažangos, be kita ko, 
persvarstant siūlomas pasėlių grupės 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
vertes; nustatant naujas vertes tolesnio 
išskaidymo lygmenimis; įtraukiant 
papildomas vertes, jei naujos biodegalų 
žaliavos tinkamai pateikiamos rinkai; 
peržiūrint kategorijas, kurių biodegalams 

Išbraukta.
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nustatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, yra 
lygus nuliui; ir nustatant žaliavų iš 
nemaistinių celiuliozės ir lignoceliuliozės 
medžiagų veiksnius.

Or. fr

Pakeitimas 279
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija pagal 10a straipsnį punktą 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
dėl V priedo priderinimo prie mokslo ir 
technikos pažangos, be kita ko, 
persvarstant siūlomas pasėlių grupės 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
vertes; nustatant naujas vertes tolesnio 
išskaidymo lygmenimis; įtraukiant 
papildomas vertes, jei naujos biodegalų 
žaliavos tinkamai pateikiamos rinkai; 
peržiūrint kategorijas, kurių biodegalams 
nustatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, yra 
lygus nuliui; ir nustatant žaliavų iš 
nemaistinių celiuliozės ir lignoceliuliozės 
medžiagų veiksnius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 280
Christa Klaß

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija pagal 10a straipsnį punktą
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl 
V priedo priderinimo prie mokslo ir 
technikos pažangos, be kita ko, 
persvarstant siūlomas pasėlių grupės
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
vertes; nustatant naujas vertes tolesnio 
išskaidymo lygmenimis; įtraukiant 
papildomas vertes, jei naujos biodegalų 
žaliavos tinkamai pateikiamos rinkai; 
peržiūrint kategorijas, kurių biodegalams 
nustatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, yra 
lygus nuliui; ir nustatant žaliavų iš 
nemaistinių celiuliozės ir lignoceliuliozės 
medžiagų veiksnius.

6. Komisija pagal 10a straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl V priedo 
priderinimo prie mokslo ir technikos 
pažangos, pagal V priedą nustatant
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
vertes kiekvieniems teisiniams metams; 
nustatant naujas vertes tolesnio išskaidymo 
lygmenimis (t. y. žaliavų lygmeniu); 
įtraukiant papildomas vertes, jei naujos 
biodegalų žaliavos tinkamai pateikiamos 
rinkai; ir nustatant žaliavų iš nemaistinių 
celiuliozės ir lignoceliuliozės medžiagų 
veiksnius.

Or. en

Pagrindimas

Metinis išmetamų teršalų dėl netiesioginio žemės naudojimo verčių nustatymas.

Pakeitimas 281
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija pagal 10a straipsnį punktą
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl 
V priedo priderinimo prie mokslo ir 
technikos pažangos, be kita ko, 
persvarstant siūlomas pasėlių grupės 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
vertes; nustatant naujas vertes tolesnio 
išskaidymo lygmenimis; įtraukiant 

6. Komisija pagal 10a straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl V priedo 
priderinimo prie mokslo ir technikos 
pažangos, be kita ko, persvarstant siūlomas 
pasėlių grupės netiesioginio žemės 
paskirties keitimo vertes; nustatant naujas 
vertes tolesnio išskaidymo lygmenimis; 
įtraukiant papildomas vertes, jei naujos 
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papildomas vertes, jei naujos biodegalų 
žaliavos tinkamai pateikiamos rinkai; 
peržiūrint kategorijas, kurių biodegalams 
nustatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, yra 
lygus nuliui; ir nustatant žaliavų iš 
nemaistinių celiuliozės ir lignoceliuliozės 
medžiagų veiksnius.

biodegalų žaliavos tinkamai pateikiamos 
rinkai; peržiūrint kategorijas, kurių 
biodegalams nustatomas kiekis, išmetamas 
dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
yra lygus nuliui; ir nustatant žaliavų iš 
nemaistinių celiuliozės ir lignoceliuliozės 
medžiagų veiksnius, jeigu deleguotaisiais 
aktais remiami moksliniai tyrimai ir 
novatoriškų technologijų plėtra, 
atsižvelgiant į būtinybę didinti 
apsirūpinimo dyzelinu, kuris naudojamas 
daugumoje Europos automobilių, 
saugumą.

Or. fr

Pagrindimas

Kad nekiltų neaiškumų, dėl kurių būtų atsisakoma investuoti, numatomomis priemonėmis bus 
siekiama valstybėse narėse skatinti mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą ir patenkinti 
rinkos poreikius atsižvelgiant į Europos automobilių ypatumus.

Pakeitimas 282
Sophie Auconie

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija pagal 10a straipsnį punktą
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl 
V priedo priderinimo prie mokslo ir 
technikos pažangos, be kita ko, 
persvarstant siūlomas pasėlių grupės 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
vertes; nustatant naujas vertes tolesnio 
išskaidymo lygmenimis; įtraukiant 
papildomas vertes, jei naujos biodegalų 
žaliavos tinkamai pateikiamos rinkai; 
peržiūrint kategorijas, kurių biodegalams 
nustatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, yra 
lygus nuliui; ir nustatant žaliavų iš 

6. Komisija pagal 10a straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl V priedo 
priderinimo prie mokslo ir technikos 
pažangos, be kita ko, persvarstant siūlomas 
pasėlių grupės netiesioginio žemės 
paskirties keitimo vertes; nustatant naujas 
vertes tolesnio išskaidymo lygmenimis; 
įtraukiant papildomas vertes, jei naujos 
biodegalų žaliavos tinkamai pateikiamos 
rinkai; peržiūrint kategorijas, kurių 
biodegalams nustatomas kiekis, išmetamas 
dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
yra lygus nuliui; ir nustatant žaliavų iš 
nemaistinių celiuliozės ir lignoceliuliozės 
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nemaistinių celiuliozės ir lignoceliuliozės 
medžiagų veiksnius.

medžiagų veiksnius. Kiek įmanoma, šiais 
deleguotaisiais aktais skatinama 
novatoriškų ir veiksmingų technologijų, 
kuriomis sprendžiamos aplinkosaugos 
problemos, plėtra.

Or. fr

Pakeitimas 283
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Britta Thomsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Siekiant apsaugoti jau padarytas 
investicijas, susijusias su įrengimais, 
kurie buvo eksploatuojami 2014 m. liepos 
1 d. arba anksčiau, atliekant skaičiavimus 
pagal 1 dalį dėl iš javų bei kitų 
krakmolingų augalų, cukrų, aliejinių 
augalų ir kitų energetinių augalų, 
auginamų žemėje, pagamintų biodegalų 
bendros suvartojamos dalies, iki 2017 m. 
gruodžio 31 d. nebus atsižvelgiama į šios 
direktyvos V priede minimą kiekį, 
išmetamą dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo.

Or. en

Pakeitimas 284
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 98/70/EB
7 d straipsnio 7 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 7 punkto pirma pastraipa pakeičiama 
taip:

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 285
Gaston Franco

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 286
Julie Girling
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 98/70/EB
7 d straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

7 d straipsnyje yra esminių direktyvos nuostatų, todėl ji nepriskiriama deleguotųjų aktų 
taikymo sričiai.

Pakeitimas 287
Erik Bánki

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 19 konstatuojamosios dalies ir 7 a straipsnio 6 dalies pakeitimų pagrindimą.

Pakeitimas 288
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto c a papunktis (naujas)
Direktyva 98/70/EB
7 d straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) įterpiama ši 8a dalis:
„8a. Komisija pagal 10a straipsnį 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, 
kad būtų nustatytos išsamios apibrėžtys, 
įskaitant technines specifikacijas, kurių 
reikalaujama IV priedo C dalies 9 punkte 
nustatytoms kategorijoms.“

Or. es

Pakeitimas 289
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto c b papunktis (naujas)
Direktyva 98/70/EB
7 d straipsnio 8 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) įterpiama ši 8b dalis:
„8b. Ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 
31 d. Komisija pateikia pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto, 
kuriuo siekiama įtraukti papildomas 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
švelninimo priemones, pavyzdžiui, 
šalutinių produktų naudojimą, didesnį 
derlingumą, gamybos veiksmingumą ir 
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augalų auginimą užleistoje ar 
nenaudojamoje žemėje, pasinaudojant 
skatinimo priemone, panašia į nustatytą 
biomasei, išgaunamai iš žemės esant IV 
priedo C dalyje 8 punkte numatytoms 
sąlygoms.“

Or. es

Pakeitimas 290
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 98/70/EB
8 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 8a straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama 
taip:

Išbraukta.

„3. Komisija pagal 10a straipsnį 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
dėl 2 dalyje nurodyto degalų MMT kiekio 
ribos persvarstymo. Persvarstymas 
vykdomas remiantis vertinimo, atlikto 
naudojantis 1 dalyje nurodyta testavimo 
metodika, rezultatais. Ji gali būti 
sumažinta iki nulio, jeigu tai pateisinama 
atsižvelgiant į rizikos vertinimą. Jos 
negalima padidinti, nebent tai 
pateisinama remiantis rizikos vertinimu.“

Or. fr

Pakeitimas 291
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Direktyva 98/70/EB
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. 9 straipsnis papildomas šia 2a dalimi:
„2a. Komisija prižiūrės biodegalų veikimą 
visomis Europos Sąjungos sezonų 
sąlygomis, kad užtikrintų, jog transporto 
priemonėse naudojamų biodegalų kokybė 
nepadidina išmetamų teršalų, CO2 kiekio 
ir apskritai nepablogina transporto 
priemonių veikimo.
Jei reikia, Komisija pagal 10 a straipsnį 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
dėl šios direktyvos I ir II prieduose 
nurodyto leidžiamo priderinimo prie 
mokslo ir technikos pažangos, kad būtų 
įvesti specifiniai parametrai, bandymų 
ribos ir bandymo metodai.“

Or. en

Pagrindimas

Įprasti biodegalų standartai turėtų būti peržiūrimi, kad vartotojams būtų užtikrinti aukštos 
kokybės gaminiai. Jei reikia, Direktyvoje 98/70/EB turi būti nustatyti svarbūs parametrai 
biodegalų kokybei užtikrinti.

Pakeitimas 292
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Direktyva 98/70/EB
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. 9 straipsnyje įterpiama 2 a dalis:
„2a. Komisija prižiūrės biodegalų veikimą 
visomis Europos Sąjungos sezonų 
sąlygomis, kad užtikrintų, jog transporto 
priemonėse naudojamų biodegalų kokybė 
nepadidina išmetamų teršalų, CO2 kiekio 
ir apskritai nepablogina transporto 
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priemonių veikimo. 
Komisija pagal 10 a straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl šios 
direktyvos I ir II prieduose nurodyto 
leidžiamo priderinimo prie mokslo ir 
technikos pažangos, kad, jei reikia, būtų 
įvesti specifiniai parametrai, bandymų 
ribos ir bandymo metodai.“

Or. en

Pagrindimas

Įprasti biodegalų standartai turėtų būti peržiūrimi, kad vartotojams būtų užtikrinti aukštos 
kokybės gaminiai. Jei reikia, Direktyvoje 98/70/EB turėtų būti nustatyti svarbūs parametrai 
biodegalų kokybei užtikrinti.

Pakeitimas 293
Gaston Franco

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 10 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
„1. Komisija pagal 10a straipsnį 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
dėl I, II ir III prieduose nurodytų 
leidžiamų analitinių metodų priderinimo 
prie mokslo ir technikos pažangos.“

Or. fr

Pakeitimas 294
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 295
Gaston Franco

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Įterpiamas toks 10a straipsnis: Išbraukta.
„10a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje
nustatytomis sąlygomis.
2. 7a straipsnio 5 dalyje, 7b straipsnio 3 
dalies antroje pastraipoje, 7d straipsnio 5 
dalyje, 7d straipsnio 6 dalyje, 7d 
straipsnio 7 dalyje, 8a straipsnio 3 dalyje 
ir 10 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
įgaliojimų delegavimas taikomas neribotą 
laikotarpį nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
datos.
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 7a straipsnio 5 dalyje, 
7b straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje, 
7d straipsnio 5 dalyje, 7d straipsnio 6 
dalyje, 7d straipsnio 7 dalyje, 8a 
straipsnio 3 dalyje ir 10 straipsnio 1 dalyje 
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nurodytą įgaliojimų delegavimą. 
Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas 
tame sprendime nurodyto įgaliojimo 
delegavimas. Sprendimas įsigalioja kitą 
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.
4. Kai tik Komisija priima deleguotąjį 
aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
5. Pagal 7a straipsnio 5 dalį, 7b straipsnio 
3 dalies antrą pastraipą, 7d straipsnio 5 
dalį, 7d straipsnio 6 dalį, 7d straipsnio 7 
dalį, 8a straipsnio 3 dalį ir 10 straipsnio 1 
dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja 
tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius po to, 
kai apie tą aktą pranešama Europos 
Parlamentui ir Tarybai, nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu iki šio 
laikotarpio pabaigos ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba pranešė 
Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis gali būti pratęstas dviem 
mėnesiais.“

Or. fr

Pakeitimas 296
Julie Girling

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. straipsnio 5 dalyje, 7b straipsnio 3 dalies 
antroje pastraipoje, 7d straipsnio 5 dalyje, 
7d straipsnio 6 dalyje, 7d straipsnio 7 
dalyje, 8a straipsnio 3 dalyje ir 10 

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

įgaliojimų delegavimas Komisijai taikomas 
5 metus nuo [šio pakeitimo įsigaliojimo 
datos]. Komisija parengia ataskaitą dėl 
įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
suteikimas numanomai pratęsiamas 
tokiam pat laikotarpiui, išskyrus atvejus, 
kai Europos Parlamentas arba Taryba, 
likus ne daugiau kaip trims mėnesiams iki 
kiekvieno laikotarpio pabaigos, išreiškia 
prieštaravimą tokiam pratęsimui.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka Europos Parlamento standartinę formuluotę dėl deleguotųjų aktų.

Pakeitimas 297
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 298
Pilar Ayuso
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 98/70/EB
10 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 299
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 7a straipsnio 5 dalyje, 7b straipsnio 3 
dalies antroje pastraipoje, 7d straipsnio 1a, 
5, 6 ir 7 dalyse, 8a straipsnio 3 dalyje ir 10 
straipsnio 1 nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 300
Pilar Ayuso

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 301
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 7a straipsnio 5 dalyje, 7b 
straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje, 7d 
straipsnio 5 dalyje, 7d straipsnio 6 dalyje, 
7d straipsnio 7 dalyje, 8a straipsnio 3 
dalyje ir 10 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 7a straipsnio 5 dalyje, 7b 
straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje, 7d 
straipsnio 5 dalyje, 8a straipsnio 3 dalyje ir 
10 straipsnio 1 dalyje nurodytus 
deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Jis įsigalioja kitą 
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deleguotuosius aktus. Jis įsigalioja kitą 
dieną po sprendimo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba 
vėlesnę jame nurodytą dieną. Kitų 
deleguotųjų aktų galiojimas dėl to 
nesikeičia.

dieną po sprendimo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba 
vėlesnę jame nurodytą dieną. Kitų 
deleguotųjų aktų galiojimas dėl to 
nesikeičia.

Or. en

Pakeitimas 302
Julie Girling

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 7a straipsnio 5 dalyje, 7b 
straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje, 7d 
straipsnio 5 dalyje, 7d straipsnio 6 dalyje, 
7d straipsnio 7 dalyje, 8a straipsnio 3 
dalyje ir 10 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Jis įsigalioja kitą 
dieną po sprendimo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba 
vėlesnę jame nurodytą dieną. Kitų 
deleguotųjų aktų galiojimas dėl to 
nesikeičia.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 7a straipsnio 5 dalyje, 7b 
straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje, 7d 
straipsnio 5 dalyje, 7d straipsnio 7 dalyje,
8a straipsnio 3 dalyje ir 10 straipsnio 1 
dalyje nurodytą įgaliojimų delegavimą. 
Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus. Sprendimu dėl įgaliojimų 
panaikinimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Kitų deleguotųjų aktų 
galiojimas dėl to nesikeičia.

Or. en

Pakeitimas 303
Kriton Arsenis, Nessa Childers
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 98/70/EB
10 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 7a straipsnio 5 dalyje, 7b 
straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje, 7d 
straipsnio 5 dalyje, 7d straipsnio 6 dalyje, 
7d straipsnio 7 dalyje, 8a straipsnio 3 
dalyje ir 10 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Jis įsigalioja kitą 
dieną po sprendimo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba 
vėlesnę jame nurodytą dieną. Kitų 
deleguotųjų aktų galiojimas dėl to 
nesikeičia.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 7a straipsnio 5 dalyje, 7b 
straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje, 7d 
straipsnio 1a, 5, 6 ir 7 dalyse, 8a straipsnio 
3 dalyje ir 10 straipsnio 1 dalyje nurodytus 
deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Jis įsigalioja kitą 
dieną po sprendimo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba 
vėlesnę jame nurodytą dieną. Kitų 
deleguotųjų aktų galiojimas dėl to 
nesikeičia.

Or. en

Pakeitimas 304
Pilar Ayuso

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 7a straipsnio 5 dalį, 7b straipsnio 3 
dalies antrą pastraipą, 7d straipsnio 5 dalį, 
7d straipsnio 6 dalį, 7d straipsnio 7 dalį, 
8a straipsnio 3 dalį ir 10 straipsnio 1 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuo atveju, jeigu per du mėnesius po to, kai 
apie tą aktą pranešama Europos 

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

Tarybai, nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu iki šio laikotarpio pabaigos ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba pranešė 
Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva 
laikotarpis gali būti pratęstas dviem 
mėnesiais.

Or. es

Pakeitimas 305
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Pagal 7a straipsnio 5 dalį, 7b straipsnio 3 
dalies antrą pastraipą, 7d straipsnio 5 dalį, 
8a straipsnio 3 dalį ir 10 straipsnio 1 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir 
Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali 
būti pratęstas dviem mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 306
Kriton Arsenis, Nessa Childers
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 98/70/EB
10 a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Pagal 7a straipsnio 5 dalį, 7b straipsnio 3 
dalies antrą pastraipą, 7d straipsnio 1a, 5, 
6 ir 7 dalis, 8a straipsnio 3 dalį ir 10 
straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, 
kad prieštaravimų nereikš. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis gali būti pratęstas dviem 
mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 307
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio -1 punktas (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. 1 straipsnis pakeičiamas taip:
„Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
skatinimo naudoti atsinaujinančių 
išteklių energiją sistema. Joje nustatomi 
privalomi nacionaliniai planiniai 
rodikliai, kuriais apibrėžiama, kokią 
bendro galutinio energijos suvartojimo 
dalį turi sudaryti atsinaujinančių 
išteklių energija [...]. Joje nustatomos su 
atsinaujinančių išteklių energija 
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susijusios taisyklės, reglamentuojančios 
statistinius perdavimus tarp valstybių 
narių, bendrus valstybių narių bei
valstybių narių ir trečiųjų šalių 
projektus, kilmės garantijas, 
administracines procedūras, 
informavimą ir mokymą, taip pat 
prieigą prie elektros energijos tinklo. 
Joje nustatomi tvarumo kriterijai 
biodegalams ir skystiesiems 
bioproduktams.“

Or. it

Pakeitimas 308
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio -1 punktas (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. 2 straipsnio e punktas pakeičiamas 
taip:
„e) „biomasė“ – biologiškai skaidi 
biologinės kilmės produktų, atliekų ir 
liekanų, gaunamų žemės ūkyje (įskaitant 
augalinės ir gyvulinės kilmės 
medžiagas), miškų ūkyje ir susijusiose 
pramonės šakose, įskaitant žuvininkystę 
ir akvakultūrą, dalis, taip pat biologiškai 
skaidi pramoninių ir buitinių atliekų 
dalis, tačiau neįskaitant miškininkystės ir 
medienos dalelių, kurias galima 
pramoniniu arba ekonominiu būdu 
pakartotinai panaudoti arba perdirbti 
tolesniam naudojimui pramonėje;“

Or. en
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Pakeitimas 309
Gaston Franco

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. 2 straipsnio k punktas pakeičiamas 
taip:
„k) paramos schema – valstybės narės 
arba valstybių narių grupės taikoma 
priemonė, schema ar mechanizmas, 
kuriuo skatinama naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją: 
mažinamos tokios energijos sąnaudos, 
didinama kaina, už kurią ją galima 
parduoti, arba nustatomas 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
įpareigojimas ar kitomis priemonėmis 
didinama tokios energijos pirkimo 
apimtis. Tai apima, be kita ko, paramą 
investicijoms, neapmokestinimą ar 
mokesčių sumažinimą, mokesčių 
grąžinimą, paramos schemas 
atsinaujinančių išteklių energijos 
įpareigojimams vykdyti, įskaitant 
schemas, pagal kurias naudojamasi 
žaliaisiais sertifikatais, ir tiesioginio 
kainų rėmimo schemas, įskaitant 
fiksuotus supirkimo tarifus ir priemokų 
mokėjimus. Paramos schemomis neturi 
būti iškreipiamos kitų pramonės sektorių, 
kuriuose tradiciškai naudojamos tos 
pačios žaliavos, žaliavų rinkos;“

Or. fr

Pakeitimas 310
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. 2 straipsnio k punktas pakeičiamas 
taip:
„k) „paramos schema“ – valstybės narės 
arba valstybių narių grupės taikoma 
priemonė, schema ar mechanizmas, 
kuriuo skatinama naudoti 
atsinaujinančių išteklių energiją:
mažinamos tos energijos sąnaudos, 
didinama kaina, už kurią ją galima 
parduoti, arba nustatomas 
atsinaujinančių išteklių energijos 
įpareigojimas ar kitomis priemonėmis 
didinama tokios energijos pirkimo 
apimtis. Tai apima, be kita ko, paramą 
investicijoms, neapmokestinimą ar 
mokesčių sumažinimą, mokesčių 
grąžinimą, paramos schemas 
atsinaujinančių išteklių energijos 
įpareigojimams vykdyti, įskaitant 
schemas, pagal kurias naudojamasi 
žaliaisiais sertifikatais, ir tiesioginio 
kainų rėmimo schemas, įskaitant 
fiksuotus supirkimo tarifus ir priemokų 
mokėjimus; paramos schemomis turi būti 
neiškraipoma rinka dėl žaliavos kainos 
kitoms pramonės sektoriams, kurie 
tradiciškai naudoja tas pačias žaliavas;“

Or. en

Pakeitimas 311
Erik Bánki

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

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

Or. en

Pakeitimas 312
Erik Bánki

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 313
Pilar Ayuso

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Į 2 straipsnį įterpiamas naujas 
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pa punktas:
„pa) „pažangieji biodegalai“ – tai 
biodegalai, pagaminti iš žaliavų, kurios 
tiesiogiai nekonkuruoja su maistui ir 
pašarams naudojamais augalais. IX 
priede pateikiamas neišsamus pažangiųjų 
biodegalų sąrašas. Komisija pagal 25b 
straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus, kad šis sąrašas būtų 
priderintas prie mokslo ir technikos 
pažangos.“

Or. es

Pakeitimas 314
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 2 straipsnis papildomas šiuo punktu:
„pa) „pažangieji biodegalai“ – tai 
biologinė medžiaga, kurios atitinkami 
alternatyvūs panaudojimo būdai susiję su 
dideliu išmetamo metano ar azoto oksido 
kiekiu, nepagaminant naudingos 
energijos, pagal apibrėžtį IX priede. 
Komisijai pagal 25 straipsnio b dalį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kad galėtų 
priderinti šį sąrašą prie mokslo ir 
technologijų pažangos.“

Or. sv

Pakeitimas 315
Erik Bánki
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 c punktas (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
2 straipsnio p c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 316
Chris Davies

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 2 straipsnyje įrašomas šis punktas:
„pa) „mažai anglies junginių išskiriantys 
degalai“ reiškia degalus, kurie per visą 
savo būvio ciklą išskiria bent 50 % mažiau 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
palyginti su pagrindinėmis degalų 
normomis, pagrįstomis iškastinio kuro 
būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekiu energijos 
vienetui 2010 m.“

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu skatinti mažai anglies junginių išskiriančių degalų paklausą ir rėmimą.

Pakeitimas 317
Bas Eickhout

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 2 straipsnis papildomas šiuo punktu:
„pa) „anglies dioksido surinkimas ir 
panaudojimas transporto tikslais“ reiškia 
anglies (CO/CO2) gausių atliekų ir 
atliekų dujų srautų iš neatsinaujinančiųjų 
energijos šaltinių surinkimo procesą, 
kurio metu šios dujos paverčiamos į 
transporto sektoriuje naudojamus 
degalus;“

Or. en

Pakeitimas 318
Sari Essayah, Riikka Pakarinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 2 straipsnis papildomas šiuo punktu:
„pa) „Perdirbimo liekanos“ – tai 
medžiaga, kurios kaip galutinio (-ių) 
produkto (-ų) nesiekiama tiesiogiai 
pagaminti per gamybos procesą. Jos nėra 
pirminis gamybos proceso tikslas ir 
procesas nėra sąmoningai pakeistas tam, 
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kad jos būtų gaminamos.“

Or. en

Pagrindimas

Europoje yra keli atliekų sąvokos aiškinimai. Siekiant aiškumo reikėtų įtraukti aiškią 
apibrėžtį. Ši apibrėžtis buvo pateikta Komisijos komunikate dėl praktinio ES biodegalų ir 
skystųjų bioproduktų tvarumo schemos taikymo ir biodegalų apskaitos taisyklių (2010/C 
160/2).

Pakeitimas 319
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto a papunktis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pavadinimas pakeičiamas taip: Išbraukta.
„Atsinaujinančių išteklių energijos 
naudojimo privalomi nacionaliniai 
planiniai rodikliai ir priemonės.“

Or. fr

Pakeitimas 320
Britta Reimers

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 1 dalis papildoma tokia antra 
pastraipa:

Išbraukta.

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



PE513.033v01-00 70/95 AM\937596LT.doc

LT

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

Or. en

Pakeitimas 321
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 1 dalis papildoma tokia antra 
pastraipa:

Išbraukta.

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

Or. it

Pakeitimas 322
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 1 dalis papildoma tokia antra Išbraukta.
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pastraipa:
„Siekiant laikytis pirmoje pastraipoje 
nurodyto planinio rodiklio, didžiausia 
bendra biodegalų ir skystųjų bioproduktų, 
pagamintų iš javų bei kitų krakmolingų 
augalų, cukrų ir aliejinių augalų, dalis 
yra ne didesnė nei energijos kiekis, 
atitinkantis didžiausią 3 straipsnio 4 
dalies d punkte nustatytą dalį.“

Or. en

Pakeitimas 323
Pilar Ayuso

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 1 dalis papildoma tokia antra 
pastraipa:

Išbraukta.

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

Or. es

Pakeitimas 324
Gaston Franco

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

b) 1 dalis papildoma tokia antra 
pastraipa:

Išbraukta.

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

Or. fr

Pakeitimas 325
Christa Klaß

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 1 dalis papildoma tokia antra 
pastraipa:

Išbraukta.

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

Or. de

Pagrindimas

Siekiant privalomų nacionalinių bendrų planinių rodiklių atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
naudojimo srityje, priimti sprendimą dėl tam reikalingų priemonių, laikantis subsidiarumo 
principo, reikia palikti valstybėms narėms.
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Pakeitimas 326
Horst Schnellhardt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 1 dalis papildoma tokia antra 
pastraipa:

Išbraukta.

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

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 327
Julie Girling

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekiant laikytis pirmoje pastraipoje 
nurodyto planinio rodiklio, didžiausia 
bendra įprastų ir pažangiųjų biodegalų ir 
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pagamintų iš javų bei kitų krakmolingų 
augalų, cukrų ir aliejinių augalų, dalis 
yra ne didesnė nei energijos kiekis, 
atitinkantis didžiausią 3 straipsnio 4 dalies 
d punkte nustatytą dalį.

skystųjų bioproduktų, pagamintų iš IX 
priede nurodytų žaliavų, dalis yra ne 
didesnė nei energijos kiekis, atitinkantis 
didžiausią 3 straipsnio 4 dalies d punkte 
nustatytą dalį.

Or. en

Pagrindimas

Reikia numatyti bendrą įprastinių ir pažangiųjų biodegalų tikslą.

Pakeitimas 328
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„Siekiant laikytis pirmoje pastraipoje 
nurodyto planinio rodiklio, didžiausia 
bendra biodegalų ir skystųjų bioproduktų, 
pagamintų iš aliejinių augalų, dalis yra ne 
didesnė nei energijos kiekis, atitinkantis 
didžiausią dalį, nustatytą 3 straipsnio 4 
dalies d punkte.“

Or. sv

Pakeitimas 329
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

nurodyto planinio rodiklio, didžiausia 
bendra biodegalų ir skystųjų bioproduktų, 
pagamintų iš javų bei kitų krakmolingų 
augalų, cukrų, aliejinių ir energetinių 
augalų, dalis priklauso nuo iš žemės, 
tvarkomos taip, kad būtų pagerintas 
žemės anglies sugėrimo savybės ir 
apsaugotas dirvos derlingumas, gautos 
žaliavos ir yra ne didesnė nei energijos 
kiekis, atitinkantis didžiausią 3 straipsnio 4 
dalyje nustatytą dalį.

Or. en

Pakeitimas 330
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 331
Paolo Bartolozzi

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

ba) 1 dalis papildoma šia pastraipa:
„2020 m. mažiausiai 3 % galutinio 
transporto sektoriuje suvartojamo 
energijos kiekio atitiks iš pažangiųjų 
biodegalų pagaminta energija. 2025 m. 
mažiausiai 5 % galutinio transporto 
sektoriuje suvartojamo energijos kiekio 
atitiks iš pažangiųjų biodegalų pagaminta 
energija.“

Or. en

Pakeitimas 332
Bas Eickhout, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio -i dalis (nauja)
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-i) pirma pastraipa pakeičiama taip:
„4. Kiekviena valstybė narė užtikrina, 
kad 2020 m. jos pažangiųjų transporto 
energijos išteklių dalis, sunaudojama 
visų rūšių transporte, sudarytų bent 3 %
tos valstybės narės transporto sektoriaus 
galutinio energijos suvartojimo.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas 10 % tikslas biodegalams transporto sektoriuje į 3 % tikslą 
pažangiesiems transporto energijos ištekliams, t. y. pažangiems biodegalams ir anglies 
dioksido surinkimui ir panaudojimui transporto tikslais (pvz., naudojant neišvengiamas 
pramonines atliekų dujas mikrobiologinei fermentacijai, kad būtų sukurtas skystas arba 
dujinis kuras). Atsižvelgiant į daugiklių apskaičiavimą, tai prilygsta panašiam kiekybiniam 
tikslui kaip ir Komisijos pasiūlyme, tik nereikia naudoti žemėje auginamų javų.
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Pakeitimas 333
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio -i dalis (nauja)Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-i) pirma pastraipa pakeičiama taip:
„4. Kiekviena valstybė narė užtikrina, 
kad 2020 m. jos atsinaujinančių išteklių 
energijos dalis, sunaudojama visų rūšių 
transporte, sudarytų bent 8 % tos 
valstybės narės transporto sektoriaus 
galutinio energijos suvartojimo.“

Or. fr

Pakeitimas 334
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio -i dalis (nauja)
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-i) pirma pastraipa pakeičiama taip:
„4. Kiekviena valstybė narė užtikrina, 
kad 2020 m. jos atsinaujinančių išteklių 
energijos dalis, sunaudojama visų rūšių 
transporte, sudarytų bent 10 % tos 
valstybės narės transporto sektoriaus 
galutinio energijos suvartojimo. Valstybė 
narė nuo šio tikslo gali nukrypti, jeigu 
įgyvendinamos šios sąlygos:
– valstybė narė pasiekia 1 ir 2 dalyse 
nustatytus tikslus;
– valstybės narės transporto sektoriuje 
suvartojamos energijos bendras kiekis 
neviršija kiekio, numatyto nacionaliniame 
atsinaujinančiosios energijos veiksmų 
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plane;
– valstybė narė įrodo, kad nukrypusi nuo 
šio tikslo 1 ir 2 dalyse nustatytus tikslus ji 
gali pasiekti mažesnėmis sąnaudomis, ir 
atitinkamai įsipareigoja stengtis šiuos 
tikslus viršyti.“

Or. en

Pagrindimas

Tikslas, kad 10 % transporto sektoriuje suvartojamos energijos sudarytų atsinaujinančioji 
energija, gali turėti nepageidaujamą poveikį (pvz., bus pernelyg skatinama naudoti 
agrodegalus, kurie konkuruoja su maistui naudojamais augalais). Reikėtų valstybėms narėms 
suteikti galimybę savo tikslus įgyvendinti alternatyviai.

Pakeitimas 335
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio -i dalis (nauja)
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-i) pirma pastraipa pakeičiama taip:
„4. Kiekviena valstybė narė užtikrina, 
kad 2020 m. jos atsinaujinančių išteklių 
energijos dalis, sunaudojama visų rūšių 
transporte, sudarytų bent 10 % tos 
valstybės narės transporto sektoriaus 
galutinio energijos suvartojimo, ir 
užtikrina, kad 2020 m. atsinaujinančių 
išteklių energijos dalis, sunaudojama 
benzino sektoriuje, sudarytų bent 10 % tos 
valstybės narės benzino sektoriaus 
galutinio energijos suvartojimo 2020 m.“

Or. fr

Pakeitimas 336
Pilar Ayuso
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio -i dalis (nauja)
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies 1 a ir 1 b pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-i) po pirmos pastraipos įterpiamos šios 
pastraipos:
„2020 m. ne mažiau kaip 2 % galutinio 
transporto sektoriuje suvartoto energijos 
kiekio sudarys iš pažangiųjų biodegalų 
pagaminta energija.
2025 m. ne mažiau kaip 4 % galutinio 
transporto sektoriuje suvartoto energijos 
kiekio sudarys iš pažangiųjų biodegalų 
pagaminta energija.“

Or. es

Pakeitimas 337
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio -i dalis (nauja)Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies 1 a ir 1 b pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-i) po pirmos pastraipos įterpiamos šios 
pastraipos:
„2020 m. ne mažiau kaip 2 % galutinio 
transporto sektoriuje suvartoto energijos 
kiekio sudarys iš pažangiųjų biodegalų 
pagaminta energija.
2025 m. ne mažiau kaip 4 % galutinio 
transporto sektoriuje suvartoto energijos 
kiekio sudarys iš pažangiųjų biodegalų 
pagaminta energija.“

Or. fr
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Pakeitimas 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunktis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) b punktas papildomas tokia fraze:
„Ši įtrauka taikoma nepažeidžiant 17 
straipsnio 1 a punkto ir 3 straipsnio 4 
dalies d punkto nuostatų;“
ii) pridedamas toks d punktas:
„d) apskaičiuojant biodegalus skaitiklyje, 
iš javų bei kitų krakmolingų augalų, 
cukrų ir aliejinių augalų pagamintų 
biodegalų energijos dalis yra ne didesnė 
nei 5 % (numatoma dalis 2011 m. 
pabaigoje) galutinio transporto sektoriuje 
2020 m. suvartojamo energijos kiekio.“
pridedamas toks e punktas:
Laikoma, kad:
i) biodegalų, pagamintų iš IX priedo A 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę; 
ii) biodegalų, pagamintų iš IX priedo B 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra du 
kartus didesnė už jų energetinę vertę; 
iii) atsinaujinančio nebiologinės kilmės 
skystojo ir dujinio kuro dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę.
Valstybės narės užtikrina, kad jokios 
žaliavos nebūtų sąmoningai 
modifikuojamos siekiant jas priskirti i–iii 
kategorijoms. 
IX priede pateiktas žaliavų sąrašas gali 
būti priderintas prie mokslo ir techninės 
pažangos, siekiant užtikrinti tinkamą šioje 
direktyvoje išdėstytų apskaitos taisyklių 
įgyvendinimą. Komisijai suteikiami 
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įgaliojimai pagal 25 straipsnio b punktą 
priimti deleguotuosius aktus dėl IX priede 
pateikto žaliavų sąrašo.“

Or. it

Pagrindimas

Siekiant iš esmės išspręsti biodegalų tvarumo problemą, būtina pašalinti jos priežastį, t. y. 
panaikinti Direktyvoje 2009/28/EB nustatytą privalomą 10 % dalies reikalavimą. Be to, 
siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų transporto sektoriuje, galima pasitelkti 
tinkamas ne tokias problemiškas alternatyvas, tokias kaip transporto priemonių energijos 
vartojimo efektyvumo didinimas arba skatinimas naudotis viešuoju (ypač geležinkelių) 
transportu.

Pakeitimas 339
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i dalis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. es

Pakeitimas 340
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i dalis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„b) skaitiklio skaičiavimams, tai yra 
energijos kiekiui iš atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių ir iš anglies dioksido 
surinkimo ir panaudojimo transporto 
sektoriuje pirmosios pastraipos tikslais, 
atsižvelgiama į pažangių 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių iš IX 
priede nurodytų žaliavų tipus, elektrą iš 
atsinaujinančiųjų išteklių ir energiją iš 
anglies dioksido surinkimo ir 
panaudojimo transporto tikslais. Ši įtrauka 
taikoma nepažeidžiant 17 straipsnio 1 a 
punkto ir 3 straipsnio 4 dalies d punkto 
nuostatų;“

Or. en

Pagrindimas

Pažangieji biodegalai, elektra iš atsinaujinančiųjų išteklių ir anglies dioksido surinkimas ir 
panaudojimas transporto tikslais (pvz., naudojant neišvengiamas pramonines atliekų dujas 
mikrobiologinei fermentacijai, kad būtų sukurtas skystas arba dujinis kuras) sudarys 3 %
tikslo pažangiems transporto energijos ištekliams.

Pakeitimas 341
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i a dalis (nauja)
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c punkto antras sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) c punkto antras sakinys pakeičiamas 
taip:
„Be to, apskaičiuojant elektrinių (kelių ir 
ne kelių) transporto priemonių 
sunaudotos elektros energijos iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
kiekį, laikoma, kad tas sunaudotas kiekis 
yra 5 kartus didesnis nei faktinės 
elektros energijos iš atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių sąnaudos.“
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Or. en

Pakeitimas 342
Dan Jørgensen, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i a dalis (nauja)
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c punkto antras sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) c punkto antras sakinys pakeičiamas 
taip:
„Be to, apskaičiuojant elektrinių kelių 
transporto priemonių sunaudotos 
elektros energijos iš atsinaujinančių 
energijos išteklių kiekį, laikoma, kad tas 
sunaudotas kiekis yra penkis kartus 
didesnis nei faktinės elektros energijos iš 
atsinaujinančių energijos išteklių 
sąnaudos.“

Or. en

Pakeitimas 343
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i a dalis (nauja)
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos c punkto antras sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) c punkto antras sakinys pakeičiamas 
taip:
„Be to, apskaičiuojant elektrinių kelių 
transporto priemonių sunaudotos 
elektros energijos iš atsinaujinančių 
energijos išteklių kiekį, laikoma, kad tas 
sunaudotas kiekis yra keturis kartus
didesnis nei faktinės elektros energijos iš 
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atsinaujinančių energijos išteklių 
sąnaudos.“

Or. en

Pakeitimas 344
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i a dalis (nauja)
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c punkto antras sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) c punkto antras sakinys pakeičiamas 
taip:
„Be to, apskaičiuojant elektrinių kelių 
transporto priemonių ir elektrinių bėgių 
sunaudotos elektros energijos iš 
atsinaujinančių energijos išteklių kiekį, 
laikoma, kad tas sunaudotas kiekis yra 
2,5 karto didesnis nei faktinės elektros 
energijos iš atsinaujinančių energijos 
išteklių sąnaudos.“

Or. en

Pakeitimas 345
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i i dalis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. es

Pakeitimas 346
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i i dalis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) apskaičiuojant biodegalus skaitiklyje:

i) iš 21 straipsnio 2 dalyje išvardytų 
žaliavų pagamintų biodegalų energijos 
dalis yra bent 2 % galutinio transporto 
sektoriuje 2020 m. suvartojamo energijos 
kiekio ir

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

Or. de

Pagrindimas

Dėl dvigubo ir keturgubo įskaičiavimo būtų iškreipiamos svarbios žaliavų rinkos, iš jų 
išstumiami esami žaliavų atliekų perdirbimo metodai. To pasekmė būtų daugiau atliekų ir 
pasaulinis atliekų turizmas ES kryptimi.

Pakeitimas 347
Britta Reimers
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i i dalis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) apskaičiuojant biodegalus skaitiklyje,

i) iš žaliavų, išvardytų IX priede, 
pagaminamų biodegalų energijos dalis yra 
bent 2 % galutinio transporto sektoriuje 
suvartojamo energijos kiekio 2020 m. ir
ii) iš maistinių kultūrų pagaminamų 
biodegalų energijos dalis yra bent 8 % 
[10 %] galutinio suvartojamo energijos 
kiekio.

Or. en

Pakeitimas 348
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i i dalis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) apskaičiuojant biodegalus skaitiklyje:
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i) iš IX priede išvardytų žaliavų pagamintų 
biodegalų energijos dalis yra bent 2 % 
galutinio transporto sektoriuje suvartojamo 
energijos kiekio ir

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

Or. de

Pagrindimas

5 % riboje pirmosios kartos biodegalams slypi pavojus, kad nebus pasiektas Direktyvoje 
2009/28/EB įtvirtintas tikslas – atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis iki 2020 m. turi 
sudaryti bent 10 % galutinio transporto sektoriuje suvartojamo energijos kiekio. Pažangieji 
biodegalai dar vystomi ir mūsų dešimtmetyje nebus parengti pateikti rinkai. Todėl būtina 
atskirai reglamentuoti 2 % planinį rodiklį.

Pakeitimas 349
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i i dalis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) apskaičiuojant biodegalus skaitiklyje, i) 
biodegalų, kurie nurodyti IX priedo A 
dalyje ir IX priedo B dalyje išvardytų 
žaliavų sąraše, energijos dalis turės būti 
ne mažesnė negu 2 % galutinio transporto 
sektoriuje 2020 m. suvartoto energijos 
kiekio ir ii) iš javų bei kitų krakmolingų 
produktų ir cukrų pagamintų biodegalų 
energijos dalis turės sudaryti 8 % galutinio 
benzino sektoriuje 2020 m. suvartoto
energijos kiekio.

Or. fr

Pagrindimas

Taigi turėtų būti skatinami visų didelį potencialą turinčių sektorių MTTP, taikant energetinės 
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vertės sistemą arba nustatant papildomus degalų maišymo tikslus, kad investuotojai 
susidarytų aiškų vaizdą ir imtų veikti, atsižvelgdami į atitinkamos srities išsivystymą.

Pakeitimas 350
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i i dalis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) apskaičiuojant biodegalus skaitiklyje, 
pažangiųjų biodegalų energijos dalis yra 
ne mažesnė nei 2 % galutinio transporto 
sektoriuje 2020 m. suvartojamo energijos 
kiekio.

Or. en

Pakeitimas 351
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i i dalis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) apskaičiuojant biodegalus skaitiklyje, 
pažangiųjų biodegalų energijos dalis yra ne 
mažesnė nei 2 % galutinio transporto 
sektoriuje 2020 m. suvartojamo energijos 
kiekio.

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. Pažangieji biodegalai 
vis dar kuriami ir, pagal Maisto ir žemės ūkio organizacijos tyrimo projektą, šį dešimtmetį jie 
dar nebus visiškai prieinami rinkoje. Siekiant sudaryti galimybę šiuos degalus teikti į rinką 
būtina nustatyti atskirą 2 % įpareigojimą.

Pakeitimas 352
Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i i dalis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) apskaičiuojant biodegalus skaitiklyje, iš 
žaliavų, išvardytų IX priedo A dalyje 
(pažangieji biodegalai), pagamintų 
biodegalų energijos dalis yra ne mažesnė 
nei 3 % galutinio transporto sektoriuje 
2020 m. suvartojamo energijos kiekio. 
Biodegalų, pagamintų iš IX priedo B 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra du 
kartus didesnė už jų energetinę vertę.

Or. en

Pakeitimas 353
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i i dalis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) apskaičiuojant biodegalus skaitiklyje, iš 
javų bei kitų krakmolingų augalų, cukrų 

d) apskaičiuojant biodegalus skaitiklyje, 
įprastinių biodegalų ir pažangiųjų 
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ir aliejinių augalų pagamintų biodegalų 
energijos dalis yra ne didesnė nei 5 % 
(numatoma dalis 2011 m. pabaigoje) 
galutinio transporto sektoriuje 2020 m. 
suvartojamo energijos kiekio.

biodegalų energijos dalis yra ne didesnė 
nei 8 % (numatoma dalis 2011 m. 
pabaigoje) galutinio transporto sektoriuje 
2020 m. suvartojamo energijos kiekio.

Or. en

Pagrindimas

Reikia numatyti bendrą įprastinių ir pažangių biodegalų tikslą.

Pakeitimas 354
Bas Eickhout, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i i dalis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) iš javų bei kitų krakmolingų augalų, 
cukrų, aliejinių ir energetinių augalų 
pagamintų biodegalų energijos dalis yra ne 
didesnė nei 3 % (numatoma dalis 2011 m. 
pabaigoje) galutinio transporto sektoriuje 
2020 m. suvartojamo energijos kiekio.

Or. en

Pakeitimas 355
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i i dalis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) apskaičiuojant biodegalus skaitiklyje, iš 
javų bei kitų krakmolingų augalų, cukrų 

d) apskaičiuojant biodegalus skaitiklyje, iš 
aliejinių augalų pagamintų biodegalų 
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ir aliejinių augalų pagamintų biodegalų 
energijos dalis yra ne didesnė nei 5 % 
(numatoma dalis 2011 m. pabaigoje) 
galutinio transporto sektoriuje 2020 m. 
suvartojamo energijos kiekio.

energijos dalis yra ne didesnė nei 4 % 
(numatoma dalis 2011 m. pabaigoje) 
galutinio transporto sektoriuje 2020 m. 
suvartojamo energijos kiekio.

Or. sv

Pakeitimas 356
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i i dalis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) apskaičiuojant biodegalus skaitiklyje, iš 
javų bei kitų krakmolingų augalų, cukrų, 
aliejinių augalų ir kitų energetinių 
augalų, auginamų žemėje, pagamintų 
biodegalų energijos dalis yra ne didesnė 
nei 4 % (numatoma dalis 2011 m. 
pabaigoje) galutinio transporto sektoriuje 
2020 m. suvartojamo energijos kiekio.

Or. en

Pakeitimas 357
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i i dalis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) apskaičiuojant biodegalus skaitiklyje, iš 
javų bei kitų krakmolingų augalų, cukrų ir 
aliejinių augalų pagamintų biodegalų 
energijos dalis yra ne didesnė nei 5 % 

d) apskaičiuojant biodegalus skaitiklyje, iš 
javų bei kitų krakmolingų augalų, cukrų ir 
aliejinių augalų ir kitų energetinių 
augalų, nustatytų VIII priedo A dalyje,
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(numatoma dalis 2011 m. pabaigoje) 
galutinio transporto sektoriuje 2020 m. 
suvartojamo energijos kiekio.

pagamintų biodegalų energijos dalis yra ne 
didesnė nei 7 % (numatoma dalis 2011 m. 
pabaigoje) galutinio transporto sektoriuje 
2020 m. suvartojamo energijos kiekio.

Or. en

Pagrindimas

Negalima vienos problemos spręsti sukuriant kitą problemą. Pažangiesiems biodegalams 
siūlomi daugikliai gali lemti veržimąsi juos gaminti, nors kol kas dar nėra pakankamai aiškūs 
jų padariniai miškų ekosistemai, dirvos derlingumui ir ekosistemoms.

Pakeitimas 358
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i i dalis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 359
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i i dalis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

aliejinių augalų pagamintų biodegalų 
energijos dalis yra ne didesnė nei 5 % 
(numatoma dalis 2011 m. pabaigoje) 
galutinio transporto sektoriuje 2020 m. 
suvartojamo energijos kiekio.

Or. en

Pagrindimas

Prie šio pasiūlymo pridedamame poveikio įvertinime pripažįstama, kad sunku apskaičiuoti 
tikslų dėl netiesioginio žemės paskirties pakeitimo išmetamų teršalų kiekį. Dėl tokių 
netikslumų protinga būtų elgtis atsargiai. Tačiau dėl vienos išvados neabejojama: kai 
kalbama apie dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo išskiriamus teršalus, yra akivaizdus 
skirtumas tarp bioetanolio ir biodyzelio. Netiesioginio žemės paskirties keitimo tarša iš 
bioetanolio yra daug mažesnė, todėl naudojant bioetanolį transporto sektoriuje smarkiai 
sumažinamas jame išmetamų teršalų kiekius. Šis skirtumas turi būti atspindėtas ir dabar 
persvarstomose direktyvose.

Pakeitimas 360
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i i dalis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) apskaičiuojant biodegalus skaitiklyje, iš 
javų bei kitų krakmolingų augalų, cukrų ir 
aliejinių augalų pagamintų biodegalų 
energijos dalis yra ne didesnė nei 5 % 
(numatoma dalis 2011 m. pabaigoje), o 
keliuose ir geležinkeliuose naudojamos 
elektros iš atsinaujinančiųjų šaltinių arba 
nebiologinės kilmės degalų iš 
atsinaujinančiųjų šaltinių dalis turėtų 
būti ne mažesnė kaip 2,5 % galutinio 
transporto sektoriuje 2020 m. suvartojamo 
energijos kiekio.

Or. en
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Pakeitimas 361
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i i a dalis (nauja)
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) papildoma šiuo d a punktu:
„da) valstybės narės po 2020 m. išlaiko iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
pagamintos energijos dalį bent jau tokią, 
kokia nurodyta pirmoje pastraipoje.“

Or. en

Pagrindimas

ES tikslai klimato politikos srityje turėtų galioti ir laikotarpiui po 2020 m. Tuo tarpu 
vykdomoms ir naujoms investicijoms reikia stabilios reguliavimo aplinkos ir jų teisėtų 
lūkesčių apsaugos.

Pakeitimas 362
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i i a dalis (nauja)
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) pridedamas šis punktas:
„(da) 2020 m. iš pažangiųjų biodegalų 
pagaminta energija turi sudaryti 
mažiausiai 3 % galutinio transporto 
sektoriuje suvartojamo energijos kiekio.“

Or. sv
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Pakeitimas 363
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i i a dalis (nauja)
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) papildoma šiuo d a punktu:
„da) pažangiųjų biodegalų energijos dalis 
turi sudaryti mažiausiai 3 % galutinio 
transporto sektoriuje suvartojamo 
energijos kiekio 2020 m.“

Or. en


