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Pakeitimas 364
Britta Reimers

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) pridedamas toks e punktas: Išbraukta.
„Laikoma, kad:
i) biodegalų, pagamintų iš IX priedo A 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę;
ii) biodegalų, pagamintų iš IX priedo B 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra du 
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 
įgaliojimai pagal 25 straipsnio b punktą 
priimti deleguotuosius aktus dėl IX priede 
pateikto žaliavų sąrašo.“

Or. en

Pakeitimas 365
Christa Klaß

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) pridedamas toks e punktas: Išbraukta.
Laikoma, kad:
i) biodegalų, pagamintų iš IX priedo A
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę;
ii) biodegalų, pagamintų iš IX priedo B 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra du 
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 
įgaliojimai pagal 25 straipsnio b punktą 
priimti deleguotuosius aktus dėl IX priede 
pateikto žaliavų sąrašo.“

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 366
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii punktas
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) pridedamas toks e punktas: Išbraukta.
„Laikoma, kad:
i) biodegalų, pagamintų iš IX priedo A 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę;
ii) biodegalų, pagamintų iš IX priedo B 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra du 
kartus didesnė už jų energetinę vertę;
iii) atsinaujinančio nebiologinės kilmės 
skystojo ir dujinio kuro dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę.
Valstybės narės užtikrina, kad jokios 
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 
įgaliojimai pagal 25 straipsnio b punktą 
priimti deleguotuosius aktus dėl IX priede 
pateikto žaliavų sąrašo.“

Or. en

Pagrindimas

Daugybinis skaičiavimas – tai statistinė gudrybė, kuria būtų klaidinama visuomenė dėl 
tikrosios pažangiųjų biodegalų dalies ir kiltų pavojus 2020 m. klimato tikslams, taip pat 
atsirastų abejonių dėl Direktyvose 98/70/EB ir 2009/28/EB nustatytų tikslų, sumažėtų 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo transporto sektoriuje galimybės, padidėtų ES 
energetinė priklausomybė ir būtų atidėtas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio
mažinimas transporto sektoriuje. Pažangieji biodegalai vis dar plėtojami ir, remiantis Maisto 
ir žemės ūkio organizacijos (MŽŪO) tyrimo projektu, jie dar nebus visiškai paruošti 
pateikimui rinkai šiame dešimtmetyje.

Pakeitimas 367
Horst Schnellhardt
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii punktas
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) pridedamas toks e punktas: Išbraukta.
Laikoma, kad:
i) biodegalų, pagamintų iš IX priedo A 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę;
ii) biodegalų, pagamintų iš IX priedo B 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra du 
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 
įgaliojimai pagal 25 straipsnio b punktą 
priimti deleguotuosius aktus dėl IX priede 
pateikto žaliavų sąrašo.“

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 368
Anja Weisgerber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) pridedamas toks e punktas: Išbraukta.
Laikoma, kad:
i) biodegalų, pagamintų iš IX priedo A 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę;
ii) biodegalų, pagamintų iš IX priedo B 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra du 
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 
įgaliojimai pagal 25 straipsnio b punktą 
priimti deleguotuosius aktus dėl IX priede 
pateikto žaliavų sąrašo.“

Or. de

Pagrindimas

Daugybinis skaičiavimas yra statistiškai sudėtingas procesas, kadangi juo paskatinamas 
„virtualių“ biodegalų atsiradimas ir taip keliamas pavojus ES 2020 m. klimato tikslams. ES 
Komisijos pasiūlymas klaidina visuomenę dėl tikrojo pažangiųjų biodegalų indėlio, kuris 
sudaro tik vieną ketvirtadalį tariamo kiekio. Todėl daugybinis skaičiavimas paskatintų 
iškastinio kuro naudojimo padidėjimą ES transporto sektoriuje.

Pakeitimas 369
Sophie Auconie

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) pridedamas toks e punktas: Išbraukta.
Laikoma, kad:
i) biodegalų, pagamintų iš IX priedo A 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę;
ii) biodegalų, pagamintų iš IX priedo B 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra du 
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 pagal 
25 straipsnio b punktą suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
dėl IX priede pateikto žaliavų sąrašo.“

Or. fr

Pakeitimas 370
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii punktas
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos e punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad: Išbraukta.
i) biodegalų, pagamintų iš IX priedo A 



AM\937597LT.doc 9/85 PE513.034v01-00

LT

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.

Or. sv

Pakeitimas 371
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii punktas
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos e punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad: Išbraukta.
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.

Or. en

Pagrindimas

Daugybinis skaičiavimas nėra veiksminga priemonė siekiant šioje direktyvoje nustatytų tikslų, 
todėl jį reikėtų pašalinti iš šios direktyvos.

Pakeitimas 372
Pilar Ayuso
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii punktas
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos e punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad: Išbraukta.
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.

Or. es

Pakeitimas 373
Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii punktas
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos e punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad: Išbraukta.
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.

Or. en
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Pakeitimas 374
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) biodegalų, pagamintų iš IX priedo A 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 375
Sari Essayah

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) biodegalų, pagamintų iš IX priedo A 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę;

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

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti taikomas tik vienas daugybinio skaičiavimo lygis, nes dviejų lygių naudojimas 
sukeltų problemų technologijų ir konkurencijos neutralumo atžvilgiu. Kodėl viena medžiaga 
yra geresnė už kitą ir kas tai turi nuspręsti? Keturgubai skaičiuojant neskatinama investuoti į 
dvigubai skaičiuojamus biodegalus, todėl kyla pavojus dėl atitinkamų kiekių, kurių reikia 
tikslui pasiekti. Dviem lygiais sukuriamas netikrumas investuotojams ir finansininkams, ypač 
jei rinkoje bus netrukus pasiektas planinis rodiklis arba toks rodiklis jau yra pasiektas.
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Pakeitimas 376
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) biodegalų, pagamintų iš IX priedo A 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę;

i) biodegalų, pagamintų iš IX priedo A 
dalyje išvardytų atliekų ir liekanų, dalis 
yra keturis kartus didesnė už jų energetinę 
vertę;

Or. en

Pakeitimas 377
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii punktas
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos e punkto pirmos pastraipos ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti taikomas tik vienas daugybinio skaičiavimo lygis, nes dviejų lygių naudojimas 
sukeltų problemų technologijų ir konkurencijos neutralumo atžvilgiu. Kodėl viena medžiaga 
yra geresnė už kitą ir kas tai turi nuspręsti? Keturgubai skaičiuojant neskatinama investuoti į 
dvigubai skaičiuojamus biodegalus, todėl kyla pavojus dėl atitinkamų kiekių, kurių reikia 
tikslui pasiekti. Dviem lygiais sukuriamas netikrumas investuotojams ir finansininkams, ypač 
jei rinkoje bus netrukus pasiektas planinis rodiklis arba toks rodiklis jau yra pasiektas.

Pakeitimas 378
Bas Eickhout, Sabine Wils
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii punktas
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos e punkto pirmos pastraipos ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

IX priedo B dalyje nurodytoms žaliavoms neturėtų būti taikomas daugiklis siekiant 3 % 
pažangiųjų energijos išteklių transporto srityje tikslo.

Pakeitimas 379
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii punktas
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos e punkto pirmos pastraipos ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) biodegalų, pagamintų iš IX priedo 
išvardytų žaliavų, dalis yra du kartus 
didesnė už jų energetinę vertę, išskyrus 
naudotą kepimo aliejų ir gyvūninius 
riebalus;

Or. en

Pakeitimas 380
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii punktas
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Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos e punkto pirmos pastraipos ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 381
Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) atsinaujinančio nebiologinės kilmės 
skystojo ir dujinio kuro dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kaip tvirtinama Atsinaujinančiosios energijos direktyvos 1 straipsnyje, minėta direktyva 
„nustatoma bendra skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją sistema“. Taigi nėra 
pagrindo šioje direktyvoje skatinti naudoti degalus, pagamintus iš pagal savo kilmę 
neatsinaujinančių žaliavų.

Pakeitimas 382
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii punktas
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos e punkto pirmos pastraipos iii punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) atsinaujinančio nebiologinės kilmės 
skystojo ir dujinio kuro dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę.

iii) atsinaujinančio nebiologinės kilmės 
skystojo ir dujinio kuro dalis yra du kartus
didesnė už jų energetinę vertę.

Or. en

Pagrindimas

Atsinaujinančio nebiologinės kilmės skystojo ir dujinio kuro sąvoką sunku suprasti, todėl ji 
turėtų būti pateikta šioje direktyvoje, bet taikant šią direktyvą toks kuras galėtų būti 
suprantamas kaip, pvz., vandenilis ar deguonis, pagamintas naudojant vėjo ar saulės 
energiją.

Pakeitimas 383
Bas Eickhout

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) atsinaujinančio nebiologinės kilmės 
skystojo ir dujinio kuro dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę.

iii) anglies dioksido surinkimas ir 
panaudojimas transporto tikslais yra 
keturis kartus didesnis už jo energetinę 
vertę.

Or. en

Pagrindimas

Atsinaujinantis nebiologinės kilmės skystasis ir dujinis kuras perkeltas į IX priedo A dalį, ir jų 
dalis laikoma keturis kartus didesne už jų energetinę vertę siekiant 3 % pažangiųjų energijos 
išteklių transporto srityje tikslo.

Pakeitimas 384
Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) atsinaujinančio nebiologinės kilmės 
skystojo ir dujinio kuro dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę.

iii) atsinaujinančio nebiologinės kilmės 
skystojo ir dujinio kuro dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę tik 
tuo atveju, kai jų gamybai naudojamas 
netinkamas gerti vanduo ir (arba) 
vanduo, kurio negalima panaudoti 
drėkinimui.

Or. en

Pagrindimas

Geriamasis vanduo ir drėkinimui skirtas vanduo jau yra problema ir artimiausiu metu taps 
viena iš svarbiausių problemų visame pasaulyje. Jo nevertėtų švaistyti nepakankamai 
išvystytoms „energijos pavertimo į dujas“ ir „energijos pavertimo į skystį“ technologijoms, 
kurių keitimo veiksmingumas yra nedidelis.

Pakeitimas 385
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii punktas
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos e punkto pirmos pastraipos iii a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) iš lignoceliuliozės medžiagų 
pagamintų biodegalų dalis turi būti ne 
mažesnė nei 1 proc. galutinio transporto 
sektoriuje 2020 m. suvartojamo energijos 
kiekio.

Or. fr

Pakeitimas 386
Gaston Franco, Dominique Vlasto
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii punktas
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos e punkto pirmos pastraipos iii b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiib) iš IX priedo A dalyje išvardytų 
medžiagų pagamintų biodegalų dalis turi 
būti ne mažesnė nei 2 proc. galutinio 
transporto sektoriuje 2020 m. suvartojamo 
energijos kiekio.

Or. fr

Pakeitimas 387
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii punktas
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos e punkto 1 a dalis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į i–iii kategorijas nepatenka medžiagos, 
kurios buvo sąmoningai modifikuotos, 
kad būtų priskiriamos prie atliekų.

Or. fr

Pakeitimas 388
Sari Essayah

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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kategorijoms.

Or. en

Pagrindimas

Ši pastraipa nebūtina, jeigu yra tik vienas daugybinio skaičiavimo lygmuo.

Pakeitimas 389
Pilar Ayuso

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės užtikrina, kad jokios 
žaliavos nebūtų sąmoningai 
modifikuojamos siekiant jas įtraukti į 
apskaitą kaip atliekas, ir imasi tinkamų 
kovos su sukčiavimu priemonių.

Or. es

Pakeitimas 390
Julie Girling

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės užtikrina, kad jokios 
žaliavos nebūtų sąmoningai 
modifikuojamos.

Or. en
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Pakeitimas 391
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija nustato procedūrą, pagal kurią 
valstybės narės užtikrina, kad jokios 
žaliavos nebūtų sąmoningai 
modifikuojamos siekiant jas priskirti ii–iii
kategorijoms.

Or. en

Pakeitimas 392
Gilles Pargneaux

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės užtikrina, kad nustačius 
sukčiavimo atvejų būtų imtasi atitinkamų 
veiksmų.

Valstybės narės ir Komisija, 
pasinaudodamos Europos bendrąja 
registro sistema, užtikrina, kad i–iii 
kategorijoms priskiriamas biokuras 
nebūtų įtraukiamas į skaičiavimus kelis 
kartus tam, kad būtų pasiekti šiame 
straipsnyje minimi tikslai.
Valstybės narės ir Komisija, 
pasinaudodamos direktyvos 2008/98/EB 
sukurta atliekų tvarkymo sistema, 
užtikrina i–iii kategorijų biokuro 
atsekamumą. Panaši sistema kuriama 
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importuojamoms atliekoms ir liekanoms.

Or. fr

Pakeitimas 393
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės nepriklausomoje Europos 
mastu veikiančioje registracijos sistemoje 
patikrina visų biodegalų ir visų pirma 
pažangiųjų biodegalų, išvardytų IX 
priede, arba degalų, kuriems gali būti 
taikomos papildomos paskatos arba kurie 
naudojami atskiru tikslu ES ar 
nacionaliniu lygmeniu, kilmę ir 
atsekamumą: tokį registrą turėtų sudaryti 
viena duomenų bazė, kurioje 
sertifikuojami visi biodegalų kiekiai nuo 
jų kilmės iki galutinio suvartojimo. Šiuo 
registru siekiama išvengti nepatikimų 
daugybinių tų pačių kiekių deklaravimo 
pagal dvi ar daugiau nacionalinių ar 
Europos schemų, jame registruojami 
biodegalai nuo jų kilmės vietos ir 
užtikrinama, kad jokios žaliavos nebūtų 
sąmoningai modifikuojamos siekiant jas 
priskirti i–iii kategorijoms.

Or. en

Pakeitimas 394
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii punktas
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos e punkto antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės turi sukurti 
nepriklausomą registravimo sistemą 
Europos lygmeniu, kuria būtų siekiama 
užtikrinti visų pažangaus biokuro rūšių, 
išvardytų IX priede arba atitinkančių 
skatinimo priemonių kriterijus, kilmės 
garantiją ir atsekamumą. Šis registras yra 
bendra duomenų bazė, kuri leidžia 
sertifikuoti pažangaus biokuro kiekį nuo 
jo gavybos šaltinio iki jo galutinio 
sunaudojimo. Registru visų pirma 
siekiama išvengti gausaus melagingo to 
paties biokuro kiekio deklaravimo 
dviejose ar keliose nacionalinėse ar 
Europos Sąjungos sistemose, užtikrinti 
biokuro atsekamumą nuo jo gavybos 
šaltinio iki jo galutinio sunaudojimo ir 
užtikrinti, kad jokios žaliavos nebūtų 
sąmoningai modifikuojamos siekiant jas 
priskirti i–iii kategorijoms.

Or. fr

Pakeitimas 395
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės užtikrina, kad jokios 
žaliavos nebūtų sąmoningai 
modifikuojamos siekiant jas priskirti i–iii 
kategorijoms. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia ataskaitą apie e punkto 
įgyvendinimą ir priemones, kurių 
valstybės narės imasi, siekdamos 
užtikrinti, kad žaliavos, priskirtos i–iii 
kategorijoms, nebūtų sąmoningai 
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modifikuojamos.

Or. en

Pakeitimas 396
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii punktas
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos e punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IX priede pateiktas žaliavų sąrašas gali 
būti priderintas prie mokslo ir techninės 
pažangos, siekiant užtikrinti tinkamą šioje 
direktyvoje išdėstytų apskaitos taisyklių 
įgyvendinimą. Komisijai suteikiami 
įgaliojimai pagal 25 straipsnio b punktą 
priimti deleguotuosius aktus dėl IX priede 
pateikto žaliavų sąrašo.“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 397
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii punktas
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos e punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IX priede pateiktas žaliavų sąrašas gali būti 
priderintas prie mokslo ir techninės 
pažangos, siekiant užtikrinti tinkamą šioje 

IX priede pateiktas žaliavų sąrašas gali būti 
priderintas prie mokslo ir techninės 
pažangos, siekiant užtikrinti tinkamą šioje 
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direktyvoje išdėstytų apskaitos taisyklių 
įgyvendinimą. Komisijai suteikiami 
įgaliojimai pagal 25 straipsnio b punktą 
priimti deleguotuosius aktus dėl IX priede 
pateikto žaliavų sąrašo.“

direktyvoje išdėstytų apskaitos taisyklių 
įgyvendinimą. Komisijai suteikiami 
įgaliojimai pagal 25 straipsnio b punktą 
priimti įgyvendinimo aktus dėl IX priede 
pateikto žaliavų sąrašo.“

Or. en

Pakeitimas 398
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii punktas
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos e punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IX priede pateiktas žaliavų sąrašas gali būti 
priderintas prie mokslo ir techninės 
pažangos, siekiant užtikrinti tinkamą šioje 
direktyvoje išdėstytų apskaitos taisyklių 
įgyvendinimą. Komisijai suteikiami 
įgaliojimai pagal 25 straipsnio b punktą 
priimti deleguotuosius aktus dėl IX priede 
pateikto žaliavų sąrašo.

IX priede pateiktas žaliavų sąrašas gali būti 
priderintas prie mokslo ir techninės 
pažangos, siekiant užtikrinti tinkamą šioje 
direktyvoje išdėstytų apskaitos taisyklių 
įgyvendinimą. Komisijai suteikiami 
įgaliojimai pagal 25 straipsnio b punktą 
priimti deleguotuosius aktus dėl IX priede 
pateikto žaliavų sąrašo, su sąlyga, kad 
šiais aktais būtų skatinami moksliniai 
tyrimai ir technologijų plėtra, susiję su 
novatoriškomis technologijomis valstybėse 
narėse, ir būtų atsižvelgiama į poreikį
padidinti dyzelino tipo degalų tiekimo 
užtikrinimą.

Or. fr

Pakeitimas 399
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii punktas
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos e punkto 3 a dalis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant skatinti technologijas ir procesus, 
kuriais galima smarkiai sumažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį be netiesioginio žemės 
naudojimo keitimo, biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų, dėl kurių naudojimo 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis sumažinamas bent 75 % ir 
naudojamos žaliavos, kurių numatomas 
kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, yra lygus nuliui, kaip 
nurodyta V priedo B dalyje, energetinė 
vertė laikoma du kartus didesne 
nacionalinėje apskaitoje.

Or. en

Pakeitimas 400
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio punkto nuostatos netaikomos 
konkrečioms atliekoms, išvardytoms IX 
priede, kol ES lygmeniu nebus nustatyti 
tvarumo kriterijai.

Or. en

Pakeitimas 401
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii punktas
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos e punkto 3 a dalis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija siūlo Europos Parlamentui ir 
Tarybai suderintus sukčiavimo ir dvigubo 
skaičiavimo, atsirandančių dėl prasto 
iii punkte nustatytų kriterijų taikymo, 
problemų sprendimus.

Or. fr

Pakeitimas 402
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) įrašomas toks ea punktas:
„ea) laikydamosi šioje pastraipoje 
nurodyto tikslo, valstybės narės gali 
pasiekti savo energijos, gaunamos iš 
biokuro, pagaminto iš žemėje auginamų 
javų ar kitų daug krakmolo ir cukraus 
turinčių pasėlių, aliejinių augalų ir kitų 
energetinių augalų, dalį didindamos ne iš 
biomasės gaunamos atsinaujinančiosios 
vėjo, saulės, geoterminės ir potvynių 
energijos kiekį, jei tai bus papildoma 
energija, palyginti su numatytu kiekiu, 
nurodytu nacionaliniame 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
veiksmų plane, kuris paskelbtas pagal 4 
straipsnio 2 dalį.“

Or. en

Pakeitimas 403
Eija-Riitta Korhola
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pridedama ši 4a dalis:
„4a. Kiekviena valstybė narė užtikrina, 
kad atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
dalis, sunaudojama aviacijoje, sudarytų 
2 % aviacijos sektoriuje galutinio 
suvartojamo energijos kiekio iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. Šis sumažinimas atitinka:
a) 0,5 % iki 2016 m. gruodžio 31 d.;
b) 1 % iki 2018 m. gruodžio 31 d.“

Or. en

Pagrindimas

Itin svarbu skatinti tvarių biodegalų naudojimą aviacijos sektoriuje, nes šiame transporto 
sektoriuje nėra kitos alternatyvos. Atskiras tikslas dėl aviacijos biodegalų padės pasiekti CO2 
mažinimo tikslus transporto srityje. Šis tikslas taip pat atspindi Europos Komisijos iniciatyvą 
„Flight Path“, kuria siekiama iki 2020 m. pagaminti 2 mln. tonų aviacijos sektoriui skirtų 
biodegalų.

Pakeitimas 404
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pridedama ši 4a dalis:
„4a. siekiant įvykdyti 4 dalyje nustatytą 
tikslą valstybės narės privalo užtikrinti, 
kad 2020 m. atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalis, sunaudojama aviacijoje, 
sudarytų bent 1 % visos transporto 
sektoriuje sunaudojamos energijos.“
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Or. en

Pagrindimas

Biodegalai – geriausia priemonė siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį aviacijos sektoriuje. Biologinis aviacinis kuras turėtų būti įtrauktas į tikslą, pagal 
kurį atsinaujinančiųjų išteklių dalis sudarytų 10 % visos sunaudojamos energijos. Gaminant 
aviacinės kokybės biodegalus reikia naudoti pažangiųjų biodegalų technologijas. Šiuo metu 
būtina toliau skatinti šios rūšies technologijas, kad būtų užtikrinta platesnė komercinė 
gamyba ir taikymas.

Pakeitimas 405
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
5 straipsnio 5 dalies antras sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 406
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
5 straipsnio 5 dalies antras sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 25 
straipsnio b punktą priimti deleguotuosius 
aktus dėl III priede nurodyto transporto 
kuro energetinės vertės priderinimo prie 

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 25 
straipsnio b punktą priimti deleguotuosius 
aktus dėl III priede nurodyto transporto 
kuro energetinės vertės priderinimo prie 
mokslo ir technikos pažangos. Į naujas 
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mokslo ir technikos pažangos. energetines vertes gali būti atsižvelgta 
Direktyvos 2009/28/EB III priede 
pridedant žemutinės kuro degimo šilumos 
apskaitą visai „nuo lauko iki transporto 
priemonės“ bioenergijos daliai, remiantis 
tvirtais moksliniais principais, pranešant 
apie vertes dešimtųjų tikslumu.

Or. en

Pagrindimas

Kiekviena atskira biokuro rūšis turi būti vertinama pagal jos privalumus ir bioenergijos 
veiksmingumą, remiantis tvirtais moksliniais principais.

Pakeitimas 407
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
17 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė 
dalis pakeičiama taip:
„1. Nepaisant to, ar žaliavos buvo 
išaugintos Bendrijos teritorijoje, ar už 
jos ribų, į energiją iš biodegalų ir 
skystųjų bioproduktų a, b ir c punktuose 
nurodytais tikslais atsižvelgiama tik tuo 
atveju, jei jie atitinka šio straipsnio 2–
6 dalyse nustatytus tvarumo kriterijus ir 
neviršija 3 straipsnio 4 dalies d punkte 
nustatytų dalių:“

Or. en

Pakeitimas 408
Christa Klaß

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 17 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 nulemtų tai, kad būtų skatinama gaminti 
biodegalus iš žaliavų, neatitinkančių tvarumo kriterijų.

Pakeitimas 409
Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalis papildoma šia pastraipa:
„Orientacinio pobūdžio atliekų ir liekanų, 
kurios gali būti naudojamos biodegalų 
gamybai, sąrašas pateikiamas X priede. 
Pagal 25 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą priimdama 
įgyvendinimo aktą, Komisija iki [vieni 
metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
datos] parengia atliekų kodų, priskirtų 
kiekvienai iš X priede išvardytų žaliavų, 
sąrašą. Tie kodai atitinka suderintą 
atliekų sąrašą, kuris pateiktas Komisijos 
sprendimo 2000/532/EB priede.“

Or. en



PE513.034v01-00 30/85 AM\937597LT.doc

LT

Pakeitimas 410
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 411
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punkto a papunktis
Direktyva 2009/28/EB
17 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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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. Šia nuostata 
taip pat būtų sumažintas reguliavimo aplinkos stabilumas.

Pakeitimas 412
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punkto a papunktis
Direktyva 2009/28/EB
17 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimas dėl biodegalų ir 
skystųjų bioproduktų, pagamintų 
įrenginiuose, kurių eksploatavimas 
pradedamas po 2014 m. liepos 1 d., 
naudojimo, į kurį atsižvelgiama 1 dalyje 
nurodytais tikslais, turi sudaryti mažiausiai 
50 %. Įrenginys eksploatuojamas, jei 
faktinė biodegalų arba skystųjų 
bioproduktų gamyba jau vykdoma.

Or. fr

Pagrindimas

60 proc. kiekis pernelyg didelis 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 galimybės švelninti klimato kaitą taikant biodegalų maišymą.

Pakeitimas 413
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punkto a papunktis
Direktyva 2009/28/EB
17 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimas dėl biodegalų ir 
skystųjų bioproduktų, pagamintų 
eksploatuojamuose įrenginiuose, 
naudojimo, į kurį atsižvelgiama 1 dalyje 
nurodytais tikslais, turi sudaryti mažiausiai 
60 %. Įrenginys eksploatuojamas, jei 
faktinė biodegalų arba skystųjų 
bioproduktų gamyba jau vykdoma.

Or. en

Pakeitimas 414
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punkto a papunktis
Direktyva 2009/28/EB
17 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimas dėl biodegalų ir 
skystųjų bioproduktų, pagamintų 
įrenginiuose, kurių eksploatavimas 
pradedamas po 2015 m. sausio 1 d., 
naudojimo, į kurį atsižvelgiama 1 dalyje 
nurodytais tikslais, turi sudaryti mažiausiai 
60 %. Įrenginys eksploatuojamas, jei 
faktinė biodegalų arba skystųjų
bioproduktų gamyba jau vykdoma.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi ši direktyva įsigalios ne anksčiau kaip 2013 m. pabaigoje, pusės metų nepakanka, 
kad būtų galima pritaikyti turimas technologijas prie šios direktyvos reikalavimų. Be to, 
pramonė nėra pasirengusi, nes Direktyvoje 2009/28/EB numatyta, kad išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas turi sudaryti mažiausiai 60 % dėl biodegalų, 
pagamintų įrenginiuose, kuriuose gamyba pradėta 2017 m. sausio 1 d. ar vėliau, naudojimo
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Pakeitimas 415
Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 416
Erik Bánki

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nuo 2017 m. sausio 1 d. išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimas dėl biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų naudojimo, į kurį 
atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais tikslais, 
turi sudaryti mažiausiai 50 % (tačiau 
neviršijant išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio – 41,9 gCO2eq/MJ). 
Nuo 2018 m. sausio 1 d. išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
turi būti sumažintas bent 60 % (tačiau 
neviršijant išmetamo šiltnamio efektą 
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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. Šia nuostata 
taip pat būtų sumažintas reguliavimo aplinkos stabilumas.

Pakeitimas 417
Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Dėl biodegalų ir skystųjų 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, pusės metų nepakanka, 
kad būtų galima pritaikyti turimas technologijas prie šios direktyvos reikalavimų. Be to, 
pramonė nėra pasirengusi, nes Direktyvoje 2009/28/EB numatyta, kad išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas turi sudaryti mažiausiai 60 % dėl biodegalų, 
pagamintų įrenginiuose, kuriuose gamyba pradėta 2017 m. sausio 1 d. ar vėliau, naudojimo.
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Pakeitimas 418
Erik Bánki

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 3 dalies antra pastraipa pakeičiama 
taip:

Išbraukta.

„Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 25 
straipsnio b dalį, kad galėtų apibrėžti 
kriterijus ir arealus ir nustatyti, kurioms 
pievoms taikomas pirmos pastraipos c 
punktas.“

Or. en

Pagrindimas

Komisija siekia gauti įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus klausimais, susijusiais su visa 
biodegalų pramone; šie klausimai turėtų būti sprendžiami taikant įprastą teisėkūros 
procedūrą.

Pakeitimas 419
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 3 dalies antra pastraipa pakeičiama 
taip:

Išbraukta.

„Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 25 
straipsnio b dalį, kad galėtų apibrėžti 
kriterijus ir arealus ir nustatyti, kurioms 
pievoms taikomas pirmos pastraipos c 
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punktas.“

Or. en

Pakeitimas 420
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 4 dalis pakeičiama taip:
„4. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalies a, b ir c 
punktuose nurodytais tikslais, neturi 
būti pagaminti iš žaliavų, gautų iš žemės, 
kurioje yra didelių anglies atsargų, 
būtent žemės, kuriai 2008 m. sausio mėn. 
ar vėliau taikomas vienas iš toliau 
nurodytų apibūdinimų (nepaisant to, ar
tas apibūdinimas žemei vis dar taikomas):
a) šlapžemės, būtent žemė, nuolat arba 
didelę metų dalį padengta arba 
permirkusi vandeniu;

b) kiti natūraliai atkurti miškai;
c) pasodinti miškai.“

Or. en

Pakeitimas 421
Christa Klaß

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

ba) įterpiama tokia 5a dalis:
„5a. Atsižvelgiant į 1 dalies a, b ir c 
punktuose nurodytas nuostatas, biodegalų 
ir bioproduktų žaliavos įskaičiavimo 
siekiant nustatyto maišymo planinio 
rodiklio tikslais negali būti iš šalių, kurių 
pasėlių plotai, patenkantys į 4 ir 5 dalių 
taikymo sritį, žaliavų gamybos metais 
patyrė reikšmingų pokyčių.“

Or. de

Pagrindimas

Daugiau kaip 70 proc. 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 422
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) papildomas šia dalimi:
„5a. Auginant žaliavas, iš kurių 
pagaminti biodegalai ir skystieji 
bioproduktai, į kuriuos atsižvelgiama 1 
dalies a, b ir c punktuose nurodytais 
tikslais, prioritetas turi būti teikiamas 
dirvonuojančiai žemei.“

Or. lt
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Pakeitimas 423
Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pridedama ši 5a dalis:
„5a. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais 
tikslais, negaminami iš žaliavų, gautų iš 
žemės ūkio ar miško atliekų, išskyrus tuos 
atvejus, kai įrodoma, kad dėl to neblogėja 
žemės ūkio ir ekosistemų funkcijos. 
Žemės ūkio atliekų kiekis, kuris turi likti 
žemėje dėl žemės ūkio ir ekologinių 
priežasčių, nustatomas remiantis regiono 
ypatumais ir, jei reikia, remiantis 
ekologiniais, agrariniais ir geografiniais 
subregionų ypatumais, taip pat 
atsižvelgiant (bet tuo neapsiribojant) į 
žemės organines medžiagas, dirvožemio 
derlingumą, dirvos mikrobiologinį 
aktyvumą, 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 
žaliavų, gautų iš miško valdymo atliekų, 
išskyrus tuos atvejus, kai įrodoma, kad dėl 
to neblogėja ekosistemų funkcijos.“

Or. en

Pagrindimas

Žemės ūkio ir miško atliekos teikia maistines medžiagas žemės ūkio augalams ir užkerta kelią 
žemės erozijai ir biologinės įvairovės mažėjimui. Pernelyg didelis žemės ūkio atliekų, 
gaunamų nuimant derlių, sumažinimas gali pakenkti šioms ekologinėms funkcijoms. Taigi 
tokių atliekų kiekis, skirtas biokuro gamybai, atsižvelgiant į regionines sąlygas labai skiriasi. 
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Pakeitimas 424
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pridedama ši 5a dalis:
„5a. Žaliavos, naudojamos biodegalams ir 
skystiesiems produktams gaminti, 1 dalies 
tikslais turi būti gaminamos taikant 
tinkamą ir tvarią žemėtvarkos praktiką, 
pagal kurią išlaikomas ekosistemų anglies 
atsargų augimas, apsaugoma biologinė 
įvairovė, saugomas dirvos derlingumas ir 
dirvožemio organinė anglis, vengiama 
dirvos erozijos, taip pat skatinamas 
vandens kokybės, maistingųjų medžiagų 
kiekio ir mineralų pusiausvyros 
išsaugojimas.“

Or. en

Pakeitimas 425
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 426
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
17 straipsnio 6 dalies 1 a, 1 b ir 1 c pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 6 dalyje įterpiamos tokios pastraipos:
„Biodegalai ir skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalies a, b ir c 
punktuose nurodytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš atliekų ar liekanų, jei tuo 
būtų susilpnintas Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų 
ir panaikinančios kai kurias direktyvas 
taikymas ir tikslai.
Visų pirma, biodegalai ir skystieji 
bioproduktai, nurodyti 1 dalies a, b ir c 
punktuose, neturi būti gaminami iš 
atliekų ir liekanų, kuriems taikomi 
pakartotinio naudojimo ir perdirbimo 
reikalavimai pagal Direktyvos 2008/98/EB 
11 straipsnio 2 dalį ar priemonės, kurias 
valstybės narės priima dėl biologinių 
atliekų pagal tos direktyvos 22 straipsnį.
Remiantis Direktyvos 2008/98/EB V 
skyriaus nuostatomis, valstybių narių 
parengtuose atliekų tvarkymo planuose ir 
atliekų prevencijos programose turi būti 
atsižvelgiama į atliekų ir liekanų 
naudojimą biodegalų ir skystųjų 
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bioproduktų gamyboje.“

Or. en

Pakeitimas 427
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. 18 straipsnyje įterpiama 2a dalis:
„2a. „Eurostatas renka ir skelbia išsamią 
informaciją apie prekybą biodegalais, 
pagamintais iš maistinių kultūrų, tokių 
kaip javai ir kiti krakmolingi augalai, 
cukrūs ir aliejiniai augalai. Turima 
prekybos duomenų informacija 
suskirstoma ir duomenys apie prekybą 
etanoliu ir prekybą biodegalais pateikiami 
atskirai, kadangi šiuo metu duomenys 
apie etanolio ir biodegalų importą ir 
eksportą skelbiami kartu bendroje 
duomenų suvestinėje, pavadintoje 
„biodegalai“. Pateikiant importo ir 
eksporto duomenis nurodoma importuotų 
ir ES valstybėse narėse suvartotų 
biodegalų rūšis ir apimtis. Taip pat 
nurodoma kilmės šalis ar šalis, 
eksportuojanti šiuos produktus į ES. 
Pateikiami geresni duomenys apie 
biologinių žaliavų ar pusgaminių importą 
ir eksportą, nes Eurostatas renka ir 
skelbia informaciją apie žaliavų importą 
ir eksportą, žaliavų rūšį ir kilmės šalį, 
įskaitant prekybą žaliavomis vidaus 
rinkoje ar prekybą žaliavų dalimi.“

Or. en



PE513.034v01-00 42/85 AM\937597LT.doc

LT

Pakeitimas 428
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 b punktas (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
18 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. 18 straipsnyje įrašoma ši 2b dalis:
„2b. Eurostatas renka ir skelbia išsamius 
duomenis apie užimtumą, t. y. skaičius, 
trukmę ir darbo užmokestį, susijusius su 
tiesioginėmis, netiesioginėmis ir 
papildomomis darbo vietomis ES 
biodegalų pramonės srityje. Europos 
Komisija turėtų parengti sutartą darbo 
vietų skaičiavimo metodiką, pagal kurią 
būtų sistemingai vertinamas ir stebimas 
užimtumo lygis valstybėse narėse ir ES 
lygmeniu. Duomenys apie užimtumą 
turėtų būti skirstomi pagal etanolio ir 
biodyzelio sektorius ir nustatoma darbo 
vietos pozicija biodegalų tiekimo 
grandinėje. Šiuo metu duomenys apie 
užimtumą biodegalų sektoriuje nėra 
įtraukti į oficialiąją statistiką, o politikos 
kūrėjams prieinami užimtumo sąmatų 
duomenys skiriasi priklausomai nuo 
konkrečiame tyrime naudojamos 
pagrindinės apibrėžties ar metodikos, 
taikomo darbo vietų skaičiavimo metodo 
ir apimties, kuria tyrimuose žemės ūkio 
veikla susiejama su biodegalų pramonės 
sritimi. Taikant oficialų procesą, pagal 
kurį reikalaujama skaičius apie užimtumą 
pateikti su pagrindžiamaisiais 
duomenimis ir skaidriomis prielaidomis, 
būtų pagerintas informacijos 
prieinamumas.“

Or. en
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Pakeitimas 429
Erik Bánki

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 430
Sabine Wils
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. 18 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:
„5. Komisija priima sprendimus pagal 4 
dalį tik tuo atveju, jei atitinkamas 
susitarimas ar schema atitinka tinkamus 
patikimumo, skaidrumo ir 
nepriklausomo audito standartus ir jeigu 
tinkamai saugomos trečiųjų šalių teisės.
Trečiosios šalys – tai vietos ir čiabuvių 
bendruomenės ar bet kurie kiti asmenys, 
kuriems tokios operacijos turi įtakos, 
jeigu jie turi teisę į žemės, iš kurios 
išgaunamos žaliavos, naudojamos 
biokurui ir skystiesiems bioproduktams, 
nuosavybę ar naudojimą.
Susitarimas ar schema laikomi 
atitinkančiais pirmoje pastraipoje 
nurodytus standartus tik tuomet, jei jie 
atitinka šiuos reikalavimus:
a) saugomos trečiųjų šalių teisės;
i) prieš atliekant operacijas, kurioms 
reikalingas sutikimas pagal susitarimą ar 
schemą, patikrinamos trečiųjų šalių 
teisės. Patikrinimas fiksuojamas 
dokumentuose;
ii) prieš atliekant operacijas gaunamas tų 
šalių laisvas, išankstinis ir informuotas 
sutikimas;
iii) laikomasi trečiųjų šalių teisių;
iv) tinkamai atlyginama trečiosioms 
šalims, kurių teisėms tokie veiksmai turi 
neigiamos įtakos;
b) laikomasi minimalių patikimumo ir 
nepriklausomo audito standartų;
v) auditoriai yra akredituoti pagal 
atitinkamus tarptautinius standartus;
vi) auditorių ir ekonominės veiklos 
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vykdytojų interesų konfliktai nustatomi, 
tvarkomi ir sprendžiami pagal aiškias ir 
veiksmingas procedūras;
vii) bent kartą per metus pagal aiškias, 
dokumentais paremtas ir skelbiamas 
procedūras atliekami auditai vietoje. 
Auditai fiksuojami dokumentuose;
viii) atliekant auditus konsultuojamasi su 
trečiosiomis šalimis. Konsultacijos 
fiksuojamos dokumentuose;
ix) reikalavimų nesilaikymo atvejai 
nustatomi ir sprendžiami vadovaujantis 
aiškiomis ir veiksmingomis procedūromis. 
Pagal tokias procedūras nustatomi 
laikotarpiai, per kuriuos privaloma 
užtikrinti reikalavimų laikymąsi, ir 
numatomas atskirų operacijų ar biokuro 
ar skystųjų bioproduktų siuntos 
pašalinimas iš susitarimo arba schemos, 
jeigu per nustatytą laikotarpį 
neužtikrinamas reikalavimų laikymasis;
c) laikomasi minimalių skaidrumo 
standartų;
x) susitarimas ar schema skelbiami 
interneto svetainėje. Visos sudedamosios 
susitarimo ar schemos dalys pateikiamos 
viename dokumente;
xi) toje pačioje interneto svetainėje 
skelbiamas ekonominės veiklos vykdytojų, 
įtrauktų į susitarimą arba schemą, 
sąrašas, taip pat atitinkamų sertifikatų 
kopijos;
xii) toje pačioje interneto svetainėje 
skelbiami Komisijos pagal 4 dalį priimti 
sprendimai.
Pateikiami visų dokumentų, nurodytų x–
xii punktuose, vertimai, visų pirma 
trečiosioms šalims, į oficialias šalių, iš 
kurių atvežtos žaliavos, kalbas.
Vykdant veiklą, nurodytą i–iii ir viii 
punktuose, trečiosioms šalims gali padėti 
jų atstovai.
Dokumentai, nurodyti i, vii ir viii 
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punktuose, saugomi ne trumpiau kaip 
penkerius metus ir yra prieinami 
Komisijai, jai paprašius.
Susitarimas arba schema apima 
nuostatas, pagal kurias Komisija gali 
vykdyti įgaliojimus, nurodytus 19 
straipsnio 6d dalies pirmoje pastraipoje.
Schemos, kuriomis matuojamas 
sumažintas išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, taip pat turi 
atitikti V priede pateiktus metodikos 
reikalavimus. 17 straipsnio 3 dalies b 
punkto ii papunktyje nurodytų didelės 
biologinės įvairovės vertės vietovių atveju, 
tokių vietovių sąrašai turi atitikti 
tinkamus objektyvumo standartus ir būti 
suderinami su tarptautiniu mastu 
pripažintais standartais.“

Or. en

Pakeitimas 431
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 b punktas (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. 18 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:
„6. Remiantis 6a dalimi sprendimai pagal 
4 dalį priimami laikantis 25 straipsnio 3 
dalyje nurodytos patariamosios 
procedūros, atsižvelgiant į pastabas, 
gautas iš visuomenės pagal 6a dalį.
Nedarant poveikio 6d daliai, tokie 
sprendimai galioja ne ilgiau kaip 
penkerius metus.
Jei Komisija mano, kad gali būti 
priimamas sprendimas pagal 4 dalį, ji 
susitarimą arba schemą paskelbia 
24 straipsnyje nurodytoje skaidrumo 
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platformoje. Visos sudedamosios 
susitarimo ar schemos dalys pateikiamos 
viename dokumente. Komisija paskelbia 
pranešimą ragindama visuomenę pateikti 
su susitarimu ar schema susijusias 
pastabas. Pastaboms pateikti skirtas 
laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip du 
mėnesiai nuo pranešimo paskelbimo 
dienos.
Komisija paskelbia ataskaitą apie 
susitarimą arba schemą skaidrumo 
platformoje. Rengdama ataskaitą, 
Komisija gali remtis trečiųjų šalių 
patirtimi. Turi būti nustatytas ir išspręstas 
bet koks interesų konfliktas, susijęs su bet 
kuriuo asmeniu, dalyvavusiu rengiant 
ataskaitą.
Priėmus sprendimą pagal 4 dalį, 
susitarimas arba schema paskelbiami 
skaidrumo platformoje. Visos 
sudedamosios susitarimo ar schemos 
dalys pateikiamos viename dokumente.
Pagal 4 dalį priimtuose sprendimuose 
nurodoma, kad bet kuris fizinis ar 
juridinis asmuo gali pateikti Komisijai 
pagrįstus nusiskundimus dėl susitarimo 
ar schemos veikimo. Komisija privalo 
atsakyti į nusiskundimus per du mėnesius 
ir nurodyti, ar ji ketina imtis tolesnių 
veiksmų.
Jei dėl turimos informacijos kyla abejonių 
dėl to, ar pagal susitarimą ar schemą, dėl 
kurios priimtas sprendimas pagal 4 dalį, 
toliau užtikrinamas 5 dalies reikalavimų 
laikymasis, Komisija vertina praktinį 
susitarimo ar schemos veikimą. Šiuo 
tikslu Komisija turi įgaliojimus susipažinti 
su visais svarbiais dokumentais, 
parengtais arba laikomais siekiant 
užtikrinti susitarimo ar schemos veikimą.
Jei remiantis išankstiniais įrodymais 
pagrįstai manoma, kad susitarimo ar 
schemos veikime yra rimtų trūkumų, 
Komisija pagal 25b straipsnį priimtu 
įgyvendinimo aktu nedelsdama sustabdo 
pagal 4 dalį priimto sprendimo galiojimą. 
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Sustabdymas atšaukiamas tokiu pat būdu, 
kai Komisijai atlikus vertinimą manoma, 
kad klausimas išspręstas.“

Or. en

Pakeitimas 432
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 c punktas (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
18 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6c. 18 straipsnis papildomas šia 9a dalimi:
„9a. Per vienus metus [nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo] Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, 
kurioje apžvelgiamas susitarimų arba 
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 kiekvienos schemos aspektai:
– auditų nepriklausomumas, pobūdis ir 
dažnumas;

– naudojami reikalavimų nesilaikymo 
nustatymo ir elgesio tokiais atvejais 
metodai ir jų taikymo patirtis;
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– 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 atsižvelgiant į ataskaitą manoma, kad 
to reikia, Komisija Europos Parlamentui 
ir Komisijai pateikia pasiūlymą iš dalies 
pakeisti šios direktyvos nuostatas, 
susijusias su savanoriškomis schemomis, 
siekiant skatinti geriausią patirtį.“

Or. en

Pakeitimas 433
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
18 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. 18 straipsnis papildomas šia 9a 
dalimi:
„9a. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
pagal 25 straipsnio b punktą priimti 
deleguotuosius aktus siekiant užkirsti 
kelią klaidingam žaliavų priskyrimui 
atliekoms, kai jos neatitinka Direktyvos 
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2008/98/EB 4 straipsnio nuostatų ar 
panašios atliekų prevencijos ir tvarkymo 
programos. Tie deleguotieji aktai 
priimami iki 2015 m. gruodžio 31 d., 
laukiant, kol bus nustatyta, kurios 
žaliavos pagal šią direktyvą nebus 
laikomos atliekomis.“

Or. en

Pakeitimas 434
Bas Eickhout

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalis pakeičiama taip:
„1. 17 straipsnio 2 dalies tikslais, 
sumažintas išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis naudojant 
biodegalus ir skystuosius bioproduktus 
apskaičiuojamas taip:

a) kai gamybos būdui taikoma 
numatytoji sumažinto išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
vertė yra nustatyta V priedo A arba B 
dalyje, o šių biodegalų ar skystųjų 
bioproduktų el vertė, apskaičiuota pagal 
V priedo C dalies 7 punktą, yra lygi 
nuliui arba mažesnė už nulį, ir kai 
numatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, yra 
lygus nuliui pagal VIII priedo B dalį,
naudojant tą numatytąją vertę;

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

Or. en

Pakeitimas 435
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalis pakeičiama taip:
„1. 17 straipsnio 2 dalies tikslais, 
sumažintas išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis naudojant 
biodegalus ir skystuosius bioproduktus 
apskaičiuojamas taip:

a) kai gamybos būdui taikoma 
numatytoji sumažinto išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
vertė yra nustatyta V priedo A arba B 
dalyje, įtraukiant vertes, susijusias su 
VIII priede paminėtu netiesioginiu žemės 
paskirties keitimu, o šių biodegalų ar 
skystųjų bioproduktų el 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 
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pagal V priedo C dalyje nustatytą 
metodiką; arba

c) naudojant vertę, apskaičiuotą kaip V 
priedo C dalies 1 punkte nurodytos 
formulės veiksnių, kai V priedo D arba 
E dalyje nurodytos numatytosios 
išskaidytos vertės gali būti naudojamos 
kai kuriems veiksniams, ir faktinių 
verčių, apskaičiuotų pagal V priedo C 
dalyje nustatytą metodiką visiems 
kitiems veiksniams, suma, išskyrus eiluc 
vertę, kuriai turėtų būti pritaikytos VIII 
priede paminėtos vertės.“

Or. en

Pakeitimas 436
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
19 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 V priedo A arba B 
dalyje, o šių biodegalų ar skystųjų 
bioproduktų el vertė, apskaičiuota pagal 
V priedo C dalies 7 punktą, yra lygi 
nuliui arba mažesnė už nulį, naudojant 
tą numatytąją vertę, įtraukiant išmetimą 
dėl netiesioginio žemės paskirties 
pakeitimo, kaip nustatyta V priedo C 
dalies 19a punkte;“

Or. en
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Pagrindimas

Nuo 2018 m. ir vėliau skaičiuojant biokuro išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
įtraukiamas išmetimas dėl netiesioginio žemės naudojimo paskirties keitimo.

Pakeitimas 437
Anne Delvaux, Romana Jordan

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
19 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 V priedo A arba B 
dalyje, o šių biodegalų ar skystųjų 
bioproduktų edl vertė, apskaičiuota 
pagal V priedo C dalies 7 punktą, yra 
lygi nuliui arba mažesnė už nulį, 
naudojant tą numatytąją vertę;“

Or. en

Pakeitimas 438
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-aa) 1 dalis papildoma šia pastraipa:
„Valstybės narės užtikrina, kad a, b ir c 
punktuose nurodyti skaičiavimai apimtų 
kiekį, išmetamą dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo pagal VIII priedą, kai 
jis yra didesnis už didžiausią 3 straipsnio 
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4 dalies d punkte nustatytą dalį.“

Or. en

Pagrindimas

Pagal šią nuostatą skaičiuojant biokuro išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
įtraukiamas išmetimas dėl netiesioginio žemės naudojimo paskirties keitimo, viršijantis 
didžiausią ribą.

Pakeitimas 439
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punkto b papunktis
Direktyva 2009/28/EB
19 straipsnio 5 dalies antras sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 5 dalies paskutinis sakinys pakeičiamas 
taip:

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 440
Erik Bánki

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Netiesioginio žemės paskirties keitimo veiksniai, kaip jie apibrėžti VIII priede, neturi tvirto 
mokslinio pagrindo, todėl juos reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 441
Gaston Franco

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr
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Pakeitimas 442
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 443
Julie Girling

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

19 straipsnio 5 dalyje yra esminių direktyvos nuostatų, todėl ji nepriskiriama deleguotųjų 
aktų taikymo sričiai.

Pakeitimas 444
Pilar Ayuso

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 6 dalis pakeičiama taip: c) 6 dalis išbraukiama.

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

Or. es

Pakeitimas 445
Christa Klaß
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punkto c papunktis
Direktyva 2009/28/EB
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Komisija pagal 25 straipsnio b punktą 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl 
VIII priedo priderinimo prie mokslo ir 
technikos pažangos, netiesioginio žemės 
paskirties keitimo verčių nustatymo 
kiekvieniems ataskaitiniams metams 
pagal VIII priedą; 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

Netiesioginio žemės paskirties keitimo verčių metinis nustatymas.

Pakeitimas 446
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punkto c a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
19 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) įterpiama tokia 6a dalis:
„6a. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. tam, kad 
būtų apsaugotos jau atliktos investicijos, 
susijusios su įrenginiais, kurie veikė 
2014 m. liepos 1 d. arba iki šios datos, šios 
direktyvos VIII priede nurodyto dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
išmetamo teršalų kiekio dalis, susijusi su 
biodegalų, pagamintų iš javų ir kitų 
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krakmolingų augalų, cukrų ir aliejinių 
augalų, ar žemėje auginamų kitų rūšių 
energetinių augalų, bendru suvartojimu, 
neįtraukiama į 1 dalyje nurodytus 
apskaičiavimus.“

Or. en

Pakeitimas 447
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punkto d papunktis
Direktyva 2009/28/EB
19 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 7 dalies pirma pastraipa pakeičiama 
taip:

Išbraukta.

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

Or. fr

Pakeitimas 448
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punkto d papunktis
Direktyva 2009/28/EB
19 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 449
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punkto e a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
19 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) įterpiama ši dalis:
„8a. Komisija pagal 25 straipsnio 
b punktą įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus, kad būtų nustatytos 
išsamios apibrėžtys, įskaitant technines 
specifikacijas, kurių reikalaujama V 
priedo C dalies 9 punkte nustatytoms 
kategorijoms.“

Or. es

Pakeitimas 450
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punkto e b papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
19 straipsnio 8 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) įterpiama ši 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 
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 451
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 452
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 8 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
21 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pagrindimas

Kaip pripažįsta Komisija, šiuo metu ES gaminami nurodyto kiekio nesudarantys tradiciniai 
biodegalai nedaro visiškai jokio su netiesioginiu žemės paskirties keitimu susijusio poveikio. 
Tačiau didesnis tradicinių biodegalų kiekis turėtų būti gaminamas iš biomasės, kuri nedaro 
su netiesioginiu žemės paskirties keitimu susijusio poveikio, kaip nurodyta VIII priede.

Pakeitimas 453
Britta Reimers

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 454
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. es

Pakeitimas 455
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 456
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2009/28/EB
25b straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Įterpiamas 20b straipsnis: Išbraukta.
„25b straipsnis
Naudojimasis įgaliojimais
1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų.
2. 3 straipsnio 4 dalies d punkte, 
5 straipsnio 5 dalyje, 17 straipsnio 3 dalies 
c punkto trečioje pastraipoje, 
19 straipsnio 5 dalyje, 19 straipsnio 
6 dalyje ir 19 straipsnio 7 dalyje nurodytas 
įgaliojimų delegavimas Komisijai 
taikomas neribotą laikotarpį nuo [šios 
direktyvos įsigaliojimo data].
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 
4 dalies d punkte, 5 straipsnio 5 dalyje, 
17 straipsnio 3 dalies c punkto trečioje 
pastraipoje, 19 straipsnio 5 dalyje, 
19 straipsnio 6 dalyje ir 19 straipsnio 
7 dalyje nurodytą įgaliojimų delegavimą. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Sprendimas neturi 
poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų 
teisėtumui.
4. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija 
apie jį tuo pačiu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
5. Pagal 3 straipsnio 4 dalies d punktą, 
5 straipsnio 5 dalį, 17 straipsnio 3 dalies 
c punkto trečią pastraipą, 19 straipsnio 
5 dalį, 19 straipsnio 6 dalį ir 19 straipsnio 
7 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 
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Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu iki šio laikotarpio pabaigos ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

Or. fr

Pakeitimas 457
Julie Girling

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 5 straipsnio 5 dalyje, 17 straipsnio 3 
dalies c punkto trečioje pastraipoje, 19 
straipsnio 6 dalyje ir 19 straipsnio 7 dalyje 
nurodytas įgaliojimų delegavimas 
Komisijai taikomas penkerių metų 
laikotarpį nuo [Leidinių biurui: įrašyti šio 
iš dalies keičiančio teisės akto įsigaliojimo 
datą]. 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, pareiškia 
prieštaravimą tokiam pratęsimui.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka Europos Parlamento standartinę formuluotę dėl deleguotųjų aktų.
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Pakeitimas 458
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 3 straipsnio 4 dalies d punkte ir 5 
straipsnio 5 dalyje nurodytas įgaliojimų 
delegavimas Komisijai taikomas penkerių 
metų laikotarpį nuo [šios direktyvos 
įsigaliojimo data], suteikiant galimybę 
pratęsti šį laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 459
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it
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Pakeitimas 460
Pilar Ayuso

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 2 straipsnio oa punkte, 5 straipsnio 5 
dalyje, 17 straipsnio 3 dalies c punkto 
trečioje pastraipoje, 19 straipsnio 5 dalyje, 
19 straipsnio 7 dalyje ir 19 straipsnio 8 
dalyje nurodytas įgaliojimų delegavimas 
Komisijai taikomas neribotą laikotarpį nuo 
[šios direktyvos įsigaliojimo data].

Or. es

Pakeitimas 461
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2009/28/EB
25b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 4 
dalies d punkte, 5 straipsnio 5 dalyje, 17 
straipsnio 3 dalies c punkto trečioje 
pastraipoje, 19 straipsnio 5 dalyje, 19 
straipsnio 6 dalyje ir 19 straipsnio 7 dalyje 
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 kuriuo metu atšaukti 2 straipsnio 
oa punkte, 5 straipsnio 5 dalyje, 17 
straipsnio 3 dalies c punkto trečioje 
pastraipoje, 19 straipsnio 5 dalyje, 19 
straipsnio 7 dalyje ir 19 straipsnio 8 dalyje
nurodytą įgaliojimų delegavimą. 
Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas 
tame sprendime nurodyto įgaliojimo 
delegavimas. Sprendimas įsigalioja kitą 
dieną po sprendimo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba 
vėlesnę sprendime nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų 
aktų teisėtumui.

Or. es
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Pakeitimas 462
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2009/28/EB
25b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 4
dalies d punkte, 5 straipsnio 5 dalyje, 17 
straipsnio 3 dalies c punkto trečioje 
pastraipoje, 19 straipsnio 5 dalyje, 19 
straipsnio 6 dalyje ir 19 straipsnio 7 dalyje
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 kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 4 
dalies d punkte ir 5 straipsnio 5 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.

Or. en

Pakeitimas 463
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2009/28/EB
25b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 4 
dalies d punkte, 5 straipsnio 5 dalyje, 17 
straipsnio 3 dalies c punkto trečioje 
pastraipoje, 19 straipsnio 5 dalyje, 19 
straipsnio 6 dalyje ir 19 straipsnio 7 dalyje 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 5 straipsnio 5 
dalyje, 17 straipsnio 3 dalies c punkto 
trečioje pastraipoje, 19 straipsnio 6 dalyje 
ir 19 straipsnio 7 dalyje nurodytą 
įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl 
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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.

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.

Or. en

Pakeitimas 464
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2009/28/EB
25b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 4 
dalies d punkte, 5 straipsnio 5 dalyje, 17 
straipsnio 3 dalies c punkto trečioje 
pastraipoje, 19 straipsnio 5 dalyje, 19 
straipsnio 6 dalyje ir 19 straipsnio 7 dalyje 
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 kuriuo metu atšaukti 5 straipsnio 5 
dalyje, 17 straipsnio 3 dalies c punkto 
trečioje pastraipoje, 19 straipsnio 5 dalyje, 
19 straipsnio 6 dalyje ir 19 straipsnio 7 
dalyje 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 nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

Or. it

Pakeitimas 465
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 11 punktas
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Direktyva 2009/28/EB
25b straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 3 straipsnio 4 dalies d punktą, 5 
straipsnio 5 dalį, 17 straipsnio 3 dalies 
c punkto trečią pastraipą, 19 straipsnio 5 
dalį, 19 straipsnio 6 dalį ir 19 straipsnio 7 
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 jie neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
dviem mėnesiais.

5. Pagal 2 straipsnio oa punktą, 5 
straipsnio 5 dalį, 17 straipsnio 3 dalies 
c punkto trečią pastraipą, 19 straipsnio 5 
dalį, 19 straipsnio 7 dalį ir 19 straipsnio 8 
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 jie neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva laikotarpis gali būti pratęstas 
dviem mėnesiais.

Or. es

Pakeitimas 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2009/28/EB
25b straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 3 straipsnio 4 dalies d punktą, 5 
straipsnio 5 dalį, 17 straipsnio 3 dalies c 
punkto trečią pastraipą, 19 straipsnio 5 
dalį, 19 straipsnio 6 dalį ir 19 straipsnio 7 
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 jie neprieštaraus. 

5. Pagal 3 straipsnio 4 dalies d punktą ir 5 
straipsnio 5 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 jie neprieštaraus. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali 
būti pratęstas dviem mėnesiais.
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Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
dviem mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 467
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2009/28/EB
25b straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 3 straipsnio 4 dalies d punktą, 5 
straipsnio 5 dalį, 17 straipsnio 3 dalies c 
punkto trečią pastraipą, 19 straipsnio 5 
dalį, 19 straipsnio 6 dalį ir 19 straipsnio 7 
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 jie neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
dviem mėnesiais.“

5. Pagal 5 straipsnio 5 dalį, 17 straipsnio 3 
dalies c punkto trečią pastraipą, 19 
straipsnio 5 dalį, 19 straipsnio 6 dalį ir 19 
straipsnio 7 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 jie neprieštaraus. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali 
būti pratęstas dviem mėnesiais.

Or. it

Pakeitimas 468
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 

Iki [vieni metai po šios direktyvos 
įsigaliojimo] Komisija Europos 
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ataskaitą, kurioje, remiantis naujausiais 
geriausiais turimais moksliniais 
duomenimis, apžvelgiamas šia direktyva 
nustatytų priemonių efektyvumas ribojant 
su biodegalų ir skystųjų bioproduktų
gamyba susijusį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo. 
Prireikus prie ataskaitos pridedamas 
teisinis pasiūlymas, pagrįstas geriausiais 
turimais moksliniais duomenimis, siekiant 
numatomo kiekio, išmetamo dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
veiksnius įtraukti į atitinkamus tvarumo 
kriterijus, taikytinus nuo 2021 m. sausio 
1 d., taip pat pagal Direktyvos 2009/28/EB 
3 straipsnio 4 dalies d punktą numatytų 
paskatų, taikytinų biodegalams, 
gaminamiems iš žaliavų, kurioms išgauti 
nereikalinga žemė, ir iš nemaistinių 
kultūrų, apžvalga.

Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, 
kurioje apžvelgiamas teigimas ir 
neigiamas įprastinių ir pažangiųjų
biodegalų ir skystųjų bioproduktų daromas 
aplinkosauginis, socialinis ir ekonominis 
poveikis. Ataskaita grindžiama geriausiais 
turimais moksliniais duomenimis.

Ataskaitoje apžvelgiamas biodegalų ir 
skystųjų bioproduktų daromas 
aplinkosauginis poveikis, inter alia, 
išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekiui, biologinei įvairovei, 
dirvožemiui ir jo naudojimui.
Vertinant ekonominį biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų poveikį, ataskaitoje 
atsižvelgiama į išlaidas, kurias tiesiogiai ir 
netiesiogiai patiria Europos vartotojai ir 
mokesčių mokėtojai, visų pirma dėl 
paramos sistemų ir degalų kainų, taip pat 
į darbo vietas, tiesiogiai sukuriamas 
biodegalų ir skystųjų bioproduktų 
pramonėje.
Vertinant socialinį biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų poveikį, ataskaitoje 
nagrinėjamas naudos ir rizikos 
pasidalijimas su trečiosiomis šalimis 
regionuose, iš kurių atvežtos žaliavos, visų 
pirmų čiabuvių ir vietos bendruomenėse. 
Be to, apžvelgiamas galiojančių socialinio 
tvarumo taisyklių taikymas ir 
veiksmingumas, be kita ko, kaip apibrėžta 
pripažintose savanoriškose schemose.
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Vertinant biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų aplinkosauginį, socialinį ir 
ekonominį poveikį, ataskaitoje 
apsvarstomi techninis ir ekonominis 
tvarių žaliavų prieinamumas ir dėl jų 
nepanaudojimo kitiems tikslams, ypač 
maisto ir pašarų gamybai, produktams ar 
natūralioms trąšoms gaminti, prarasta 
nauda. Apsvarstomas visas įprastinių ir 
pažangiųjų biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų gyvavimo ciklas. Siekiant 
nustatyti gaminant tiek įprastinius, tiek 
pažangiuosius biodegalus ir skystuosius 
bioproduktus investuotos energijos 
energetinę grąžą ir patikrinti energetinio 
saugumo poveikį biodegalams ir 
skystiesiems bioproduktams, 
išanalizuojamas iškastinio kuro 
naudojimas kiekvienu gyvavimo ciklo 
etapu, ypač gaminant trąšas, perdirbant ir 
transportuojant energiją.
Prireikus Komisija, remdamasi ataskaita, 
pateikia pasiūlymus Europos Parlamentui 
ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 469
Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą, kurioje, remiantis naujausiais 
geriausiais turimais moksliniais 
duomenimis, apžvelgiamas šia direktyva 
nustatytų priemonių efektyvumas ribojant 
su biodegalų ir skystųjų bioproduktų 
gamyba susijusį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo. 

Iki 2015 m. gruodžio 31 d. Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą, kurioje apžvelgiama pažanga 
vystant biodegalų ir skystųjų biodegalų
žaliavų, auginamų su maža rizika, 
susijusia su netiesioginiu žemės paskirties 
keitimu, sertifikavimo schemą ir jos 
veiksmingumą, siekiant taikyti numatomą 
nulinį kiekį, išmetamą dėl netiesioginio 
žemės paskirties keitimo skaičiuojant 
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Prireikus prie ataskaitos pridedamas 
teisinis pasiūlymas, pagrįstas geriausiais 
turimais moksliniais duomenimis, siekiant 
numatomo kiekio, išmetamo dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
veiksnius įtraukti į atitinkamus tvarumo 
kriterijus, taikytinus nuo 2021 m. sausio 
1 d., taip pat pagal Direktyvos 2009/28/EB 
3 straipsnio 4 dalies d punktą numatytų 
paskatų, taikytinų biodegalams, 
gaminamiems iš žaliavų, kurioms išgauti 
nereikalinga žemė, ir iš nemaistinių 
kultūrų, apžvalga.

būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį pagal 
Direktyvas 2009/30/EB ir 2009/28/EB. 
Prireikus prie ataskaitos pridedamas 
teisinis pasiūlymas, taip pat pagal 
Direktyvos 2009/28/EB 3 straipsnio 4 
dalies d punktą numatytų paskatų, taikytinų 
biodegalams, gaminamiems iš žaliavų, 
kurioms išgauti nereikalinga žemė, ir iš 
nemaistinių kultūrų, apžvalga.

Or. en

Pakeitimas 470
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą, kurioje, remiantis naujausiais 
geriausiais turimais moksliniais 
duomenimis, apžvelgiamas šia direktyva 
nustatytų priemonių efektyvumas ribojant 
su biodegalų ir skystųjų bioproduktų 
gamyba susijusį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo. 
Prireikus prie ataskaitos pridedamas 
teisinis pasiūlymas, pagrįstas geriausiais 
turimais moksliniais duomenimis, siekiant 
nustatyti atitinkamus tvarumo kriterijus, 
taikytinus pagal Direktyvos 2009/28/EB 3 
straipsnio 4 dalies d punktą biodegalams, 
gaminamiems iš žaliavų, kurioms išgauti 
nereikalinga žemė, ir iš nemaistinių 
kultūrų.
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kultūrų, apžvalga.

Or. en

Pakeitimas 471
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą, kurioje, remiantis naujausiais 
geriausiais turimais moksliniais 
duomenimis, apžvelgiamas šia direktyva 
nustatytų priemonių efektyvumas ribojant 
su biodegalų ir skystųjų bioproduktų 
gamyba susijusį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo.

Or. es

Pakeitimas 472
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 473
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą, kurioje, remiantis naujausiais 
geriausiais turimais moksliniais 
duomenimis, apžvelgiamas šia direktyva 
nustatytų priemonių efektyvumas ribojant 
su biodegalų ir skystųjų bioproduktų 
gamyba susijusį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, išmetamą dėl 

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

netiesioginio žemės paskirties keitimo. 
Ataskaita apima biodegalų gamybos 
poveikio su mišku susijusioms pramonės 
šakoms ir galimybei įsigyti medienos 
vertinimo analizę. Prireikus prie ataskaitos 
pridedamas teisinis pasiūlymas, pagrįstas 
geriausiais turimais moksliniais 
duomenimis, siekiant, kad atitinkami 
tvarumo kriterijai būtų taikomi skatinant 
biodegalų, gaminamų iš žaliavų, 
naudojimą pagal Direktyvos 2009/28/EB 
3 straipsnio 4 dalies d punktą.

Or. en

Pakeitimas 474
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija, 
laikydamasi 25 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros, 
pateikia geriausius turimus mokslinius 
įrodymus apie su biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų gamyba susijusį šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo.
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gaminamiems iš žaliavų, kurioms išgauti 
nereikalinga žemė, ir iš nemaistinių 
kultūrų, apžvalga.

2. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. Komisija, 
remdamasi geriausiais turimais 
moksliniais duomenimis, Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, 
kurioje vertinamos biodegalų gamybos iš 
žaliavų, kurioms išgauti nereikalinga 
žemė, ir iš nemaistinių kultūrų, galimybės 
iki 2020 m. ir su biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų gamyba susijusio šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio išmetimas 
dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo.
Prireikus prie ataskaitos pridedamas 
teisinis pasiūlymas, pagrįstas geriausiais 
turimais moksliniais duomenimis, siekiant 
numatomo kiekio, išmetamo dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
veiksnius įtraukti į atitinkamus tvarumo 
kriterijus, taikytinus nuo 2021 m. sausio 
1 d., taip pat pagal Direktyvos 2009/28/EB 
3 straipsnio 4 dalies d ir e punktus
numatytų paskatų, taikytinų biodegalams, 
gaminamiems iš žaliavų, kurioms išgauti 
nereikalinga žemė, ir iš nemaistinių 
kultūrų, apžvalga.

Or. en

Pakeitimas 475
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą, kurioje, remiantis naujausiais 
geriausiais turimais moksliniais 
duomenimis, apžvelgiamas šia direktyva 
nustatytų priemonių efektyvumas ribojant 
su biodegalų ir skystųjų bioproduktų 

Iki 2020 m. gruodžio 31 d. Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą, kurioje, remiantis geriausiais 
duomenimis, gautais taikant mokslinį 
metodą, apžvelgiamas šia direktyva 
nustatytų priemonių efektyvumas ribojant 
su biodegalų ir skystųjų bioproduktų 
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gamyba susijusį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo. 
Prireikus prie ataskaitos pridedamas 
teisinis pasiūlymas, pagrįstas geriausiais 
turimais moksliniais duomenimis, siekiant 
numatomo kiekio, išmetamo dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
veiksnius įtraukti į atitinkamus tvarumo 
kriterijus, taikytinus nuo 2021 m. sausio 
1 d., taip pat pagal Direktyvos 2009/28/EB 
3 straipsnio 4 dalies d punktą numatytų 
paskatų, taikytinų biodegalams, 
gaminamiems iš žaliavų, kurioms išgauti 
nereikalinga žemė, ir iš nemaistinių 
kultūrų, apžvalga.

gamyba susijusį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo. 
Prireikus prie ataskaitos pridedamas 
teisinis pasiūlymas, pagrįstas geriausiais 
duomenimis, gautais taikant mokslinį 
metodą, siekiant numatomo kiekio, 
išmetamo dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, veiksnius įtraukti į 
atitinkamus tvarumo kriterijus, taikytinus 
nuo 2021 m. sausio 1 d., taip pat pagal 
Direktyvos 2009/28/EB 3 straipsnio 4 
dalies d punktą numatytų paskatų, taikytinų 
biodegalams, gaminamiems iš žaliavų, 
kurioms išgauti nereikalinga žemė, ir iš 
nemaistinių kultūrų, apžvalga. Dėl pirmoje 
dalyje nurodytų numatomo kiekio, 
išmetamo dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, veiksnių taikymo 
biodegalų gamybos įrenginiams, kurie 
pradėti eksploatuoti prieš 2017 m., negali 
atsitikti taip, kad juose gaminami 
biodegalai būtų suskirstyti į kategorijas 
taip, kad nebeatitiktų tvarumo kriterijų. 
Tačiau turi būti nustatyta sąlyga, kad šiais 
biodegalais būtų galima bent 45 % 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį. Iki 
2017 m. pabaigos ši nuostata turėtų būti 
taikoma visiems biodegalų gamybos 
įrenginiams.

Or. de

Pagrindimas

Moksliniai duomenys, kuriais remiamasi teisės akte, turi būti gauti taikant mokslinį metodą. 
Todėl būtini ekspertų vertinimai. Kad numatomo kiekio, išmetamo dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, veiksnius būtų galima įtraukti į tvarumo kriterijus, pirmiausia turi būti 
įrodomas jų tinkamumas rinkai. Šiuo atveju teisės akte reikėtų įtvirtinti atitinkamas tęstinumo 
išlygas.

Pakeitimas 476
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą, kurioje, remiantis naujausiais 
geriausiais turimais moksliniais 
duomenimis, apžvelgiamas šia direktyva 
nustatytų priemonių efektyvumas ribojant 
su biodegalų ir skystųjų bioproduktų 
gamyba susijusį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo. 
Prireikus prie ataskaitos pridedamas 
teisinis pasiūlymas, pagrįstas geriausiais 
turimais moksliniais duomenimis, siekiant 
numatomo kiekio, išmetamo dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
veiksnius įtraukti į atitinkamus tvarumo 
kriterijus, taikytinus nuo 2021 m. sausio 
1 d., taip pat pagal Direktyvos 2009/28/EB 
3 straipsnio 4 dalies d punktą numatytų 
paskatų, taikytinų biodegalams, 
gaminamiems iš žaliavų, kurioms išgauti 
nereikalinga žemė, ir iš nemaistinių 
kultūrų, apžvalga.

Or. en

Pakeitimas 477
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą, kurioje, remiantis naujausiais 
geriausiais turimais moksliniais 
duomenimis, apžvelgiamas šia direktyva 
nustatytų priemonių efektyvumas ribojant 
su biodegalų ir skystųjų bioproduktų 
gamyba susijusį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, išmetamą dėl 

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

netiesioginio žemės paskirties keitimo. 
Prireikus prie ataskaitos pridedamas 
teisinis pasiūlymas, pagrįstas geriausiais 
turimais moksliniais duomenimis, siekiant 
numatomo kiekio, išmetamo dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
veiksnius įtraukti į atitinkamus tvarumo 
kriterijus, taikytinus nuo 2021 m. sausio 
1 d., taip pat numatytų paskatų, taikytinų 
biodegalams, gaminamiems iš žaliavų, 
kurioms išgauti nereikalinga žemė, ir iš 
nemaistinių kultūrų, apžvalga.

Or. it

Pakeitimas 478
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą, kurioje, remiantis naujausiais 
geriausiais turimais moksliniais 
duomenimis, apžvelgiamas šia direktyva 
nustatytų priemonių efektyvumas:
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nereikalinga žemė, ir iš nemaistinių 
kultūrų, apžvalga.

– ribojant su biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų gamyba susijusį šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo;

– skatinant mokslinius tyrimus ir 
technologijų plėtrą, susijusius su 
novatoriškomis technologijomis valstybėse 
narėse, ir atsižvelgiant į poreikį pagerinti 
dyzelino tipo degalų tiekimo užtikrinimą.
Prireikus prie ataskaitos pridedamas 
teisinis pasiūlymas, pagrįstas geriausiais 
turimais moksliniais duomenimis, siekiant 
numatomo kiekio, išmetamo dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
veiksnius įtraukti į atitinkamus tvarumo 
kriterijus, taikytinus nuo 2021 m. sausio 
1 d., taip pat pagal Direktyvos 2009/28/EB 
3 straipsnio 4 dalies d punktą numatytų 
paskatų, taikytinų biodegalams, 
gaminamiems iš žaliavų, kurioms išgauti 
nereikalinga žemė, ir iš nemaistinių 
kultūrų, apžvalga.

Or. fr

Pagrindimas

Vienas iš trijų tikslų, pateiktų kaip šios peržiūros dalis, yra skatinti didesnę pažangiųjų 
biodegalų rinkos skverbtį. Todėl Komisijos pateikiamoje ataskaitoje priemonių veiksmingumo 
tema reikėtų atsižvelgti ir į šį svarbiausią peržiūros aspektą, ir tai būtų suprantama ir 
tinkama.

Pakeitimas 479
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą, kurioje, remiantis naujausiais 

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

geriausiais turimais moksliniais 
duomenimis, apžvelgiamas šia direktyva 
nustatytų priemonių efektyvumas ribojant 
su biodegalų ir skystųjų bioproduktų 
gamyba susijusį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo. Į 
minėtą ataskaitą turėtų būti įtrauktas 
biodegalų gamybos poveikis medienos ir 
statybinės medienos pramonei, medienos 
kaip ištekliaus prieinamumui ir biomasę 
naudojantiems sektoriams. Prireikus prie 
ataskaitos pridedamas teisinis pasiūlymas, 
pagrįstas geriausiais turimais moksliniais 
duomenimis, siekiant numatomo kiekio, 
išmetamo dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, veiksnius įtraukti į 
atitinkamus tvarumo kriterijus, taikytinus 
nuo 2021 m. sausio 1 d., taip pat pagal 
Direktyvos 2009/28/EB 3 straipsnio 
4 dalies d punktą numatytų paskatų, 
taikytinų biodegalams, gaminamiems iš 
žaliavų, kurioms išgauti nereikalinga žemė, 
ir iš nemaistinių kultūrų, apžvalga.

Or. fr

Pakeitimas 480
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Mario Pirillo, Britta 
Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investuotojai turi atsižvelgti į tai, kad 
biodegalų gamybos technologijos vis dar 
vystomos, ir vėlesniu etapu gali būti 
priimtos tolesnės priemonės siekiant 
sušvelninti neigiamą poveikį.

Or. en
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Pakeitimas 481
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios 
direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip 
nuo [dvylika mėnesių nuo šios direktyvos 
priėmimo]. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios 
direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip 
nuo [dveji metai nuo šios direktyvos 
priėmimo]. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Or. en

Pakeitimas 482
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną 
nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną 
nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Po direktyvos 
įsigaliojimo dienos praėjus ne daugiau 
kaip trims mėnesiams pateikiamas jos 
konsoliduotas tekstas.

Or. fr


