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Pakeitimas 483
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas išbraukiamas.

Or. en

Pakeitimas 484
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyvos 98/70/EB priedai iš dalies 
keičiami taip:

Direktyvos 2009/98/EB, iš dalies pakeistos 
2009 m. balandžio 23 d. Direktyva 
2009/30/EB, priedai iš dalies keičiami taip:

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškumo.

Pakeitimas 485
Anne Delvaux, Romana Jordan

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 98/70/EB
IV priedo C dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 punktas pakeičiamas taip:
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„1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant 
biodegalus, kiekis apskaičiuojamas taip:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kai:
E = bendras naudojant kurą išmetamas 
kiekis;

eec = dėl žaliavų gavybos arba auginimo 
išmetamas kiekis;

edl = metams apskaičiuotas anglies 
atsargų kitimo, susijusio su tiesioginiu
žemės paskirties keitimu, išmetamas 
kiekis;

eiluc = metams apskaičiuotas anglies 
atsargų kitimo, susijusio su netiesioginiu 
žemės paskirties keitimu, išmetamas 
kiekis;

ep = kiekis, išmetamas perdirbant;

etd = kiekis, išmetamas transportuojant 
ir skirstant;

eu = kiekis, išmetamas naudojant kurą;

esca = dėl anglies kaupimosi dirvožemyje, 
pasitelkiant geresnį žemės ūkio valdymą, 
sumažinta išmetamo kiekio dalis;

eccs = dėl anglies sugavimo ir geologinio 
saugojimo sumažinta išmetamo kiekio 
dalis;

eccr = dėl anglies sugavimo ir pakeitimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis; taip 
pat

eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.

Į kiekį, išmetamą gaminant 
mechanizmus ir įrangą, 
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neatsižvelgiama.“

Or. en

Pagrindimas

Įvedus išmetamo kiekio, susijusio su netiesioginiu žemės paskirties keitimu, veiksnį (eiluc) 
užtikrinama, kad būtų atsižvelgta į dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo išmetamą kiekį 
nustatant atitiktį sumažintos išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio dalies 
kriterijui.

Pakeitimas 486
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 98/70/EB
IV priedo C dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 punktas pakeičiamas taip:
„1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant 
biodegalus, kiekis apskaičiuojamas taip:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kai:
E = bendras naudojant kurą išmetamas 
kiekis;
eec = dėl žaliavų gavybos arba auginimo 
išmetamas kiekis;
el = metams apskaičiuotas anglies 
atsargų kitimo, susijusio su tiesioginiu
žemės paskirties keitimu, išmetamas 
kiekis;
eiluc = metams apskaičiuotas anglies 
atsargų kitimo, susijusio su netiesioginiu 
žemės paskirties keitimu, išmetamas 
kiekis;
ep = kiekis, išmetamas perdirbant;
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etd = kiekis, išmetamas transportuojant 
ir skirstant;
eu = kiekis, išmetamas naudojant kurą;
esca = dėl anglies kaupimosi dirvožemyje, 
pasitelkiant geresnį žemės ūkio valdymą, 
sumažinta išmetamo kiekio dalis;
eccs = dėl anglies sugavimo ir geologinio 
saugojimo sumažinta išmetamo kiekio 
dalis;
eccr = dėl anglies sugavimo ir pakeitimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis; taip 
pat
eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.
Į kiekį, išmetamą gaminant 
mechanizmus ir įrangą, 
neatsižvelgiama.“

Or. en

Pakeitimas 487
Bas Eickhout, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 98/70/EB
IV priedo C dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 punktas pakeičiamas taip:
„1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant 
biodegalus, kiekis apskaičiuojamas taip:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kai:
E = bendras naudojant kurą išmetamas 
kiekis;
eec = dėl žaliavų gavybos arba auginimo 
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išmetamas kiekis;
el = metams apskaičiuotas anglies 
atsargų kitimo, susijusio su žemės 
paskirties keitimu, išmetamas kiekis;
eiluc = metams apskaičiuotas anglies 
atsargų kitimo, susijusio su netiesioginiu 
žemės paskirties keitimu, išmetamas 
kiekis;
ep = kiekis, išmetamas perdirbant;
etd = kiekis, išmetamas transportuojant 
ir skirstant;
eu = kiekis, išmetamas naudojant kurą;
esca = dėl anglies kaupimosi dirvožemyje, 
pasitelkiant geresnį žemės ūkio valdymą, 
sumažinta išmetamo kiekio dalis;
eccs = dėl anglies sugavimo ir geologinio 
saugojimo sumažinta išmetamo kiekio 
dalis;
eccr = dėl anglies sugavimo ir pakeitimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis; taip 
pat
eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.
Į kiekį, išmetamą gaminant 
mechanizmus ir įrangą, 
neatsižvelgiama.“

Or. en

Pakeitimas 488
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 punktas
Direktyva 98/70/EB
IV priedo C dalies 7, 8, 9 punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 489
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 punktas
Direktyva 98/70/EB
IV priedo C dalies 7, 8, 9 punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) IV priedo C dalis iš dalies keičiama 
taip:

Išbraukta.

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

Or. es

Pakeitimas 490
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 punktas
Direktyva 98/70/EB
IV priedo C dalies 7, 8, 9 punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) IV priedo C dalis iš dalies keičiama taip: 1) IV priedo C dalis iš dalies keičiama taip:
a) 7 punktas pakeičiamas taip: a) 7 punktas pakeičiamas taip:

„7. Dėl anglies sankaupų kitimo, susijusio 
su žemės naudojimo paskirties keitimu, per 
metus išmetamas kiekis (el) 
apskaičiuojamas bendrą per 20 metų 
išmetamą kiekį padalijant į lygias dalis. 
Išmetamam kiekiui apskaičiuoti turi būti 
taikoma tokia taisyklė:

„7. Dėl anglies sankaupų kitimo, susijusio 
su žemės naudojimo paskirties keitimu, per 
metus išmetamas kiekis (el) 
apskaičiuojamas bendrą per 20 metų 
išmetamą kiekį padalijant į lygias dalis. 
Išmetamam kiekiui apskaičiuoti turi būti 
taikoma tokia taisyklė:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,

kai: kai:
el – metinis šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, išmetamų dėl anglies atsargų kitimo, 
susijusio su žemės paskirties keitimu, 
kiekis (išmatuotas kaip CO2 ekvivalento 
masė (gramais) biodegalų energijos 
vienetui (megadžiauliais));

el – metinis šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, išmetamų dėl anglies atsargų kitimo, 
susijusio su žemės paskirties keitimu, 
kiekis (išmatuotas kaip CO2 ekvivalento 
masė (gramais) biodegalų energijos 
vienetui (megadžiauliais));

CSR – su etalonine žemės paskirtimi 
susijusios anglies atsargos ploto vienetui 
(išmatuotos kaip anglies masė (tonomis) 
ploto vienetui, įskaitant dirvožemį ir 
augmeniją). Etaloninė žemės paskirtis yra 
žemės naudojimas 2008 m. sausio mėn. 
arba, jei atitinkama data yra vėlesnė, 20 

CSR – su etalonine žemės paskirtimi 
susijusios anglies atsargos ploto vienetui 
(išmatuotos kaip anglies masė (tonomis) 
ploto vienetui, įskaitant dirvožemį ir 
augmeniją). Etaloninė žemės paskirtis yra 
žemės naudojimas 2008 m. sausio mėn. 
arba, jei atitinkama data yra vėlesnė, 20 
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metų iki žaliavos gavimo; metų iki žaliavos gavimo;
CSA – su faktine žemės paskirtimi 
susijusios anglies atsargos ploto vienetui 
(išmatuotos kaip anglies masė (tonomis) 
ploto vienetui, įskaitant dirvožemį ir 
augmeniją). Tais atvejais, kai anglies 
sankaupos susikaupia per daugiau kaip 
vienerius metus, CSA vertė yra numatomos 
sankaupos ploto vienetui po 20 metų arba, 
jei tai įvyksta anksčiau, pasėliams pasiekus 
brandą; ir

CSA – su faktine žemės paskirtimi 
susijusios anglies atsargos ploto vienetui 
(išmatuotos kaip anglies masė (tonomis) 
ploto vienetui, įskaitant dirvožemį ir 
augmeniją). Tais atvejais, kai anglies 
sankaupos susikaupia per daugiau kaip 
vienerius metus, CSA vertė yra numatomos 
sankaupos ploto vienetui po 20 metų arba, 
jei tai įvyksta anksčiau, pasėliams pasiekus 
brandą; 

P – pasėlių našumas (išmatuotas kaip 
biodegalų energija ploto vienetui per 
metus).“

P – pasėlių našumas (išmatuotas kaip 
biodegalų energija ploto vienetui per 
metus); ir

eB = 29 gCO2eq/MJ biodegalų priedas, jei 
biomasė gauta iš atkurtos nualintos žemės 
8 punkte nustatytomis sąlygomis.“

b) 8 ir 9 punktai išbraukiami.

Or. en

Pagrindimas

Gerinant nualintos žemės, visų pirma šlaituose, kokybę prisidedama prie gamtinių pavojų, 
pvz., nuošliaužų, mažinimo, o žemė taip pat naudojama naudingiems tikslams, t. y. 
išgaunamos augalų medžiagos, naudojamos energijos gamybai, įskaitant biodegalų forma. 
Išmetamo anglies kiekio mažinimas neturėtų būti laikomas tik tikslu; jis turėtų būti vertinamas 
kaip įprasta saugumo priemonė, t. y. gaivalinių nelaimių, sukeliančių sunkių padarinių, 
pavojaus mažinimas.

Pakeitimas 491
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 98/70/EB
IV priedo C dalies 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pridedamas šis punktas:
„19a. Gavybos arba auginimo išmetami 
kiekiai (eec), su tiesioginiu žemės 
paskirties pakeitimu susiję išmetami 
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kiekiai (el) ir išmetami kiekiai, susiję su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu 
(eiluc), turėtų būti priskiriami šalutiniams 
produktams remiantis jų energijos kiekiu. 
Išmetamas kiekis, priskiriamas 
šalutiniams produktams, yra 
pagrindiniams produktams priskiriamo 
išmetamo kiekio papildymas.“

Or. en

Pakeitimas 492
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 98/70/EB
IV priedo C dalies 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pridedamas šis punktas:
„19a. Išmetami kiekiai, susiję su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu, 
eiluc, laikomi nuliniais iki 2017 m. 
gruodžio 31 d., o nuo 2018 m. sausio 1 d. 
apskaičiuojami pagal V priedą.“

Or. en

Pagrindimas

Šio veiksnio apskaičiavimo metodika turėtų būti nustatyta su kitomis metodikomis siekiant 
aiškumo bei patogumo ir būtent siekiant nurodyti, kad nuo 2018 m. įtraukiamas kiekis, 
išmetamas dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo.

Pakeitimas 493
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 98/70/EB
IV priedo C dalies 19 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pridedamas šis punktas:
„19a. Išmetami kiekiai, susiję su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu, 
eiluc, apskaičiuojami atsižvelgiant į V 
priedą.“

Or. en

Pakeitimas 494
Erik Bánki

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Pridedamas toks V priedas: „V priedas Išbraukta.
„V priedas.
A dalis. Numatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
naudojant biodegalus

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

Javai ir kiti 
krakmolingi 
augalai 

12

Cukrūs 13

Aliejiniai augalai 55

B dalis. Biodegalai, kuriuos naudojant 
laikoma, kad numatomas kiekis, 
išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, yra lygus nuliui
Bus laikoma, kad numatomas kiekis, 
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išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, bus lygus nuliui, kai 
naudojami biodegalai, pagaminti iš toliau 
nurodytų kategorijų žaliavų:
a) iš žaliavų, kurios neįtrauktos į šio 
priedo A dalį;
b) iš žaliavų, kurių gamyba lėmė tiesioginį 
žemės paskirties pakeitimą, t. y. pakeitimą 
iš vienos Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos žemės dangos kategorijos 
(miško žemės, pievų, šlapžemių, 
gyvenviečių ar kitos žemės) žemės į 
pasėlius ar daugiamečius pasėlius. Tokiu 
atveju „kiekio, išmetamo dėl tiesioginio 
žemės paskirties keitimo, vertė (el turėjo 
būti apskaičiuota pagal IV priedo C dalies 
7 punktą.“

Or. en

Pagrindimas

Žr. 7a straipsnio 6 dalies ir 7b straipsnio 2 dalies pakeitimų pagrindimus.

Pakeitimas 495
Pilar Ayuso

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Pridedamas toks V priedas: Išbraukta.
„V priedas
A dalis. Numatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
naudojant biodegalus

Žaliavų grupė Numatomas 
kiekis, išmetamas 
dėl netiesioginio 
žemės paskirties 
keitimo 

Žaliavų grupė
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(gCO2eq/MJ)

Javai ir kiti 
krakmolingi 
augalai

12 Javai ir kiti krakmolingi augalai

Cukrūs 13 Cukrūs

Aliejiniai augalai 55 Aliejiniai augalai

B dalis. Biodegalai ir skystieji biodegalai, 
kuriuos naudojant laikoma, kad 
numatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, yra 
lygus nuliui
Bus laikoma, kad naudojant iš toliau 
nurodytų kategorijų žaliavų pagamintus 
biodegalus ir skystuosius bioproduktus 
numatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, bus 
lygus nuliui:
(a) iš žaliavų, kurios neįtrauktos į šio 
priedo A dalį;
(b) iš žaliavų, kurių gamyba lėmė 
tiesioginį žemės paskirties pakeitimą, t. y. 
pakeitimą iš vienos Tarpvyriausybinės 
klimato kaitos komisijos žemės dangos 
kategorijos (miško žemės, pievų, 
šlapžemių, gyvenviečių ar kitos žemės) 
žemės į pasėlius ar daugiamečius 
pasėlius. Tokiu atveju „kiekio, išmetamo 
dėl tiesioginio žemės paskirties keitimo, 
vertė (el) turėtų būti apskaičiuota pagal V 
priedo C dalies 7 punktą.“

Or. es

Pakeitimas 496
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 2 punktas
Direktyva 98/70/EB
V priedo A dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

A dalis. Numatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
naudojant biodegalus

A dalis. Numatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
naudojant biodegalus

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

Laikoma, kad gaminant biodegalus iš 
augalinio krakmolo, cukraus ir (arba) 
riebiųjų rūgščių, dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo bus išmetamas 
numatomas kiekis, kurį Komisija nustato 
kiekvieniems ataskaitiniams metams.

Javai ir kiti 
krakmolingi 
augalai 

12 Nustatant kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
taikomos tokios taisyklės:

Cukrūs 13 Nustatant bendrąjį metams apskaičiuotą 
anglies atsargų kitimo, susijusio su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu, 
išmetamą kiekį, Egross iluc global, 
taikoma ši taisyklė:

Aliejiniai augalai 55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)

kai:
LUCglobal = pasaulinis žemės paskirties 
keitimas prieš biodegalų gamybos metus 
buvusiais metais (ataskaitiniai metai) 
(išmatuotas ploto vienetais (ha));
∑ dLUCglobal = bendras pasaulinis 
tiesioginis žemės paskirties keitimas dėl 
biodegalų gamybos praėjusiais metais 
(išmatuotas ploto vienetais (ha));
CSRW = buvusios anglies atsargos 
(išmatuotos kaip anglies masė (tonomis), 
įskaitant dirvožemį ir augmeniją) 
praėjusiais metais naujuose pasaulio 
pasėlių plotuose.
CSAW = faktinės anglies atsargos 
(išmatuotos kaip anglies masė (tonomis), 
įskaitant dirvožemį ir augmeniją) 
praėjusiais metais naujuose pasaulio 
pasėlių plotuose. Tais atvejais, kai anglies 
atsargos susikaupia per daugiau kaip 
vienerius metus, CSAW vertė –
numatomos atsargos ploto vienetui po 20 
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metų arba pasėliams pasiekus brandą, 
atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė;
Nustatant grynąjį metams apskaičiuotą 
anglies atsargų kitimo, susijusio su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu, 
išmetamą kiekį, Enet iluc global, taikoma 
ši taisyklė:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20% x Egross iluc global)
kai:
Enet iluc global = metinis šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų dėl anglies 
atsargų kitimo, susijusio su netiesioginiu 
žemės paskirties keitimu, kiekis 
(išmatuotas kaip CO2 ekvivalento masė 
(tonomis)), sumažintas 20 % 
kompensuojant skaičiavimų neapibrėžtis;
Nustatant kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
biokuro energijos vienetui taikoma ši 
taisyklė:
eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1000
kai:
FSbiofuels = žaliavų (augalinio 
krakmolo, cukraus ir (arba) riebiųjų 
rūgščių, išmatuotų kaip masė (tonomis)) 
dalis, paversta biodegalais praėjusiais 
metais, padalinta iš pasaulyje išaugintų 
augalų pasėlių (išmatuotų kaip masė 
(tonomis)) prieš ataskaitinius metus 
buvusiais metais;
Enbiofuels = pasaulinės biodegalų 
gamybos praėjusiais metais energetinė 
vertė (išmatuota kaip energetinė vertė 
(gigadžiauliais), apibrėžta žemutine kuro 
degimo šilumos verte).
1000 = konversijos faktorius (iš t/GJ į 
g/MJ)

Or. en



PE513.035v01-00 18/96 AM\937598LT.doc

LT

Pagrindimas

Įvedama metodika, atitinkanti IV priedo C dalies 7 punkte nurodytą metodiką, pagal kurią 
apskaičiuojamas kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, atsižvelgiant į 
žaliavas, kurios naudojamos biodegalų gamybai.

Pakeitimas 497
Bas Eickhout, 

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 2 punktas
Direktyva 98/70/EB
I priedo A dalies lentelės 4 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nemaistiniai energetiniai 
augalai

15

Or. en

Pakeitimas 498
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 2 punktas
Direktyva 98/70/EB
V priedo B dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) iš žaliavų, kurios neįtrauktos į šio priedo 
A dalį;

a) iš žaliavų, kurios neįtrauktos į šio priedo 
A dalį, ir žaliavų, įtrauktų į šio priedo A 
dalį, kurioms nenustatytas numatomas 
kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, ataskaitiniams metams.

Or. en

Pagrindimas

Įvedama metodika, atitinkanti IV priedo C dalies 7 punkte nurodytą metodiką, pagal kurią 
apskaičiuojamas kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, atsižvelgiant į 
žaliavas, kurios naudojamos biodegalų gamybai.
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Pakeitimas 499
Jo Leinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) iš žaliavų, kurios nebuvo pateiktos 
rinkai, o pagamintos vietoje ir skirtos 
kelių transporto priemonėms ar ne kelių 
mobiliosioms mašinoms, naudojamoms 
pirmiausia vidaus ūkininkavimo tikslais.

Or. en

Pakeitimas 500
Anne Delvaux, Romana Jordan

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
V priedo C dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 punktas pakeičiamas taip:
„1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant 
biodegalus, kiekis apskaičiuojamas taip:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kai:
E = bendras naudojant kurą išmetamas 
kiekis;
eec = dėl žaliavų gavybos arba auginimo 
išmetamas kiekis;
edl = metams apskaičiuotas anglies 
atsargų kitimo, susijusio su tiesioginiu
žemės paskirties keitimu, išmetamas 
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kiekis;
eiluc = metams apskaičiuotas anglies 
atsargų kitimo, susijusio su netiesioginiu 
žemės paskirties keitimu, išmetamas 
kiekis;
ep = kiekis, išmetamas perdirbant;
etd = kiekis, išmetamas transportuojant 
ir skirstant;
eu = kiekis, išmetamas naudojant kurą;
esca = dėl anglies kaupimosi dirvožemyje, 
pasitelkiant geresnį žemės ūkio valdymą, 
sumažinta išmetamo kiekio dalis;
eccs = dėl anglies sugavimo ir geologinio 
saugojimo sumažinta išmetamo kiekio 
dalis;
eccr = dėl anglies sugavimo ir pakeitimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis; taip 
pat
eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.
Į kiekį, išmetamą gaminant 
mechanizmus ir įrangą, 
neatsižvelgiama.“

Or. en

Pagrindimas

Įvedus išmetamo kiekio, susijusio su netiesioginiu žemės paskirties keitimu, veiksnį (eiluc) 
užtikrinama, kad būtų atsižvelgta į dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo išmetamą kiekį 
nustatant atitiktį sumažintos išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio dalies 
kriterijui.

Pakeitimas 501
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
V priedo C dalies 1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 punktas pakeičiamas taip:
„1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant 
biodegalus, kiekis apskaičiuojamas taip:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kai:
E = bendras naudojant kurą išmetamas 
kiekis;
eec = dėl žaliavų gavybos arba auginimo 
išmetamas kiekis;
el = metams apskaičiuotas anglies 
atsargų kitimo, susijusio su tiesioginiu
žemės paskirties keitimu, išmetamas 
kiekis;
eiluc = metams apskaičiuotas anglies 
atsargų kitimo, susijusio su netiesioginiu 
žemės paskirties keitimu, išmetamas 
kiekis;
ep = kiekis, išmetamas perdirbant;
etd = kiekis, išmetamas transportuojant 
ir skirstant;
eu = kiekis, išmetamas naudojant kurą;
esca = dėl anglies kaupimosi dirvožemyje, 
pasitelkiant geresnį žemės ūkio valdymą, 
sumažinta išmetamo kiekio dalis;
eccs = dėl anglies sugavimo ir geologinio 
saugojimo sumažinta išmetamo kiekio 
dalis;
eccr = dėl anglies sugavimo ir pakeitimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis; taip 
pat
eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.
Į kiekį, išmetamą gaminant 
mechanizmus ir įrangą, 
neatsižvelgiama.“
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Or. en

Pakeitimas 502
Bas Eickhout, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
V priedo C dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 punktas pakeičiamas taip:
„1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant 
biodegalus, kiekis apskaičiuojamas taip:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kai:
E = bendras naudojant kurą išmetamas 
kiekis;
eec = dėl žaliavų gavybos arba auginimo 
išmetamas kiekis;
el = metams apskaičiuotas anglies 
atsargų kitimo, susijusio su žemės 
paskirties keitimu, išmetamas kiekis;
eiluc = metams apskaičiuotas anglies 
atsargų kitimo, susijusio su netiesioginiu 
žemės paskirties keitimu, išmetamas 
kiekis;
ep = kiekis, išmetamas perdirbant;
etd = kiekis, išmetamas transportuojant 
ir skirstant;
eu = kiekis, išmetamas naudojant kurą;
esca = dėl anglies kaupimosi dirvožemyje, 
pasitelkiant geresnį žemės ūkio valdymą, 
sumažinta išmetamo kiekio dalis;
eccs = dėl anglies sugavimo ir geologinio 
saugojimo sumažinta išmetamo kiekio 
dalis;
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eccr = dėl anglies sugavimo ir pakeitimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis; taip 
pat
eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.
Į kiekį, išmetamą gaminant 
mechanizmus ir įrangą, 
neatsižvelgiama.“

Or. en

Pakeitimas 503
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 punktas
Direktyva 98/70/EB
V priedo C dalies 7, 8, 9 punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 504
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 punktas
Direktyva 98/70/EB
V priedo C dalies 7, 8, 9 punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. es

Pakeitimas 505
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 punktas
Direktyva 98/70/EB
V priedo C dalies 7, 8, 9 punktai
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 506
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 punktas
Direktyva 98/70/EB
V priedo C dalies 7, 8, 9 punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) V priedo C dalis iš dalies keičiama taip: 1) V priedo C dalis iš dalies keičiama taip:
a) 7 punktas pakeičiamas taip: a) 7 punktas pakeičiamas taip:

„7. Dėl anglies sankaupų kitimo, susijusio 
su žemės naudojimo paskirties keitimu, per 
metus išmetamas kiekis (el) 
apskaičiuojamas bendrą per 20 metų 
išmetamą kiekį padalijant į lygias dalis. 
Išmetamam kiekiui apskaičiuoti turi būti 
taikoma tokia taisyklė:

„7. Dėl anglies sankaupų kitimo, susijusio 
su žemės naudojimo paskirties keitimu, per 
metus išmetamas kiekis (el) 
apskaičiuojamas bendrą per 20 metų 
išmetamą kiekį padalijant į lygias dalis. 
Išmetamam kiekiui apskaičiuoti turi būti 
taikoma tokia taisyklė:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,

kai: kai:
el – metinis šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, išmetamų dėl anglies atsargų kitimo, 
susijusio su žemės paskirties keitimu, 
kiekis (išmatuotas kaip CO2 ekvivalento 
masė (gramais) biodegalų energijos 
vienetui (megadžiauliais));

el – metinis šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, išmetamų dėl anglies atsargų kitimo, 
susijusio su žemės paskirties keitimu, 
kiekis (išmatuotas kaip CO2 ekvivalento 
masė (gramais) biodegalų energijos 
vienetui (megadžiauliais));

CSR = su etalonine žemės paskirtimi 
susijusios anglies atsargos ploto vienetui 
(išmatuotos kaip anglies masė (tonomis) 
ploto vienetui, įskaitant dirvožemį ir 
augmeniją). Etaloninė žemės paskirtis yra 
žemės naudojimas 2008 m. sausio mėn. 
arba, jei atitinkama data yra vėlesnė, 20 
metų iki žaliavos gavimo;

CSR = su etalonine žemės paskirtimi
susijusios anglies atsargos ploto vienetui 
(išmatuotos kaip anglies masė (tonomis) 
ploto vienetui, įskaitant dirvožemį ir 
augmeniją). Etaloninė žemės paskirtis yra 
žemės naudojimas 2008 m. sausio mėn. 
arba, jei atitinkama data yra vėlesnė, 20 
metų iki žaliavos gavimo;

CSA – su faktine žemės paskirtimi 
susijusios anglies atsargos ploto vienetui 
(išmatuotos kaip anglies masė (tonomis) 
ploto vienetui, įskaitant dirvožemį ir 
augmeniją). Tais atvejais, kai anglies 
sankaupos susikaupia per daugiau kaip 
vienerius metus, CSA vertė yra numatomos 
sankaupos ploto vienetui po 20 metų arba, 

CSA – su faktine žemės paskirtimi 
susijusios anglies atsargos ploto vienetui 
(išmatuotos kaip anglies masė (tonomis) 
ploto vienetui, įskaitant dirvožemį ir 
augmeniją). Tais atvejais, kai anglies 
sankaupos susikaupia per daugiau kaip 
vienerius metus, CSA vertė yra numatomos 
sankaupos ploto vienetui po 20 metų arba, 
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jei tai įvyksta anksčiau, pasėliams pasiekus 
brandą; ir

jei tai įvyksta anksčiau, pasėliams pasiekus 
brandą; 

P – pasėlių našumas (išmatuotas kaip 
biodegalų energija ploto vienetui per 
metus).“

P – pasėlių našumas (išmatuotas kaip 
biodegalų energija ploto vienetui per 
metus); ir
eB = 29 gCO2eq/MJ biodegalų priedas, jei 
biomasė gauta iš atkurtos nualintos žemės 
8 punkte nustatytomis sąlygomis.“

b) 8 ir 9 punktai išbraukiami.

Or. en

Pagrindimas

Gerinant nualintos žemės, visų pirma šlaituose, kokybę prisidedama prie gamtinių pavojų, 
pvz., nuošliaužų, mažinimo, o žemė taip pat naudojama naudingiems tikslams, t. y. 
išgaunamos augalų medžiagos, naudojamos energijos gamybai, įskaitant biodegalų forma. 
Išmetamo anglies kiekio mažinimas neturėtų būti laikomas tik tikslu; jis turėtų būti vertinamas 
kaip įprasta saugumo priemonė, t. y. gaivalinių nelaimių, sukeliančių sunkių padarinių, 
pavojaus mažinimas.

Pakeitimas 507
Riikka Pakarinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
V priedo C dalies 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 11 punktas papildomas šia pastraipa:
„Jei degalų gamykloje naudojama kitur iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
pagaminta energija su kilmės garantija, 
laikoma, kad elektros energijos išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
yra lygus nuliui. Gamykloje iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
pagamintos elektros energijos išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
taip pat laikomas lygus nuliui.“

Or. en
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Pagrindimas

Reikėtų skatinti gamyklas kaip energijos šaltinį naudoti iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
pagamintą elektros energiją, jei gamykloje naudojama kitur pagaminta energija. Tokia 
nuostata taip pat bus naudinga atsinaujinančiosios energijos jėgainėms regione, nes padidės 
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagamintos elektros energijos paklausa.

Pakeitimas 508
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
V priedo C dalies 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 16 punktas pakeičiamas taip:
16. Į sumažintą išmetamo kiekio dalį dėl 
kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos ar šilumos 
[...] atsižvelgiama jį siejant su elektros 
energijos arba šilumos pertekliumi, 
gautu kuro gamybos sistemose, kuriose 
naudojama kogeneracija, išskyrus 
atvejus, kai kogeneracijai naudojamas 
kuras yra šalutinis produktas, o ne 
žemės ūkio produktų derliaus likutis. 
Apskaičiuojant tą perteklinę elektros 
arba šilumos energiją daroma prielaida, 
kad kogeneracijos įrenginio dydis yra 
mažiausias dydis, kurio reikia norint 
tiekti šilumos arba elektros kiekį, 
reikalingą kurui gaminti. Sumažinta 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio dalis, susijusi su ta 
pertekline elektros arba šilumos 
energija, prilyginama šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiui, kuris 
susidarytų, kai toks pats elektros arba 
šilumos energijos kiekis būtų 
pagamintas elektros energijos gamybos 
įrenginyje, naudojančiame tą patį kurą, 
kuris naudojamas ir kogeneracijos 
įrenginyje.
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Or. en

Pagrindimas

Direktyva 2004/8/EB siekiama sumažinti pirminės energijos poreikį skatinant bendros 
šilumos ir energijos gamybos (angl. CHP) įrenginius, kai yra naudingo šilumos energijos 
pertekliaus poreikis. Šiaurės Europoje neabejotinai yra naudingo šilumos energijos 
pertekliaus poreikis. Pagal šią direktyvą, efektyviai veikiantys CHP įrenginiai turėtų būti 
pripažinti kaip biodegalų gamybos dalis. Todėl paskirstymo metodas turėtų būti išplėstas, kad 
apimtų ir naudingą šilumos perteklių pagal direktyvoje dėl atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių pateiktus išmetamų kiekių skaičiavimo kriterijus.

Pakeitimas 509
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
V priedo C dalies 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pridedamas šis punktas:
„19a. Išmetami kiekiai, susiję su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu, 
eiluc, laikomi nuliniais iki 2017 m. 
gruodžio 31 d., o nuo 2018 m. sausio 1 d. 
apskaičiuojami pagal VIII priedą.“

Or. en

Pagrindimas

Šio veiksnio apskaičiavimo metodika turėtų būti nustatyta su kitomis metodikomis siekiant 
aiškumo bei patogumo ir būtent siekiant nurodyti, kad nuo 2018 m. įtraukiamas kiekis, 
išmetamas dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo.

Pakeitimas 510
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
V priedo C dalies 19 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pridedamas šis punktas:
„19a. Išmetami kiekiai, susiję su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu, 
eiluc, apskaičiuojami atsižvelgiant į VIII 
priedą.“

Or. en

Pakeitimas 511
Britta Reimers

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Pridedamas toks VIII priedas: Išbraukta.
„VIII priedas
A dalis. Numatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
naudojant biodegalus

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

Javai ir kiti 
krakmolingi 
augalai 

12

Cukrūs 13

Aliejiniai augalai 55

B dalis. Biodegalai, kuriuos naudojant 
laikoma, kad numatomas kiekis, 
išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, yra lygus nuliui
Bus laikoma, kad numatomas kiekis, 
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išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, bus lygus nuliui, kai 
naudojami biodegalai, pagaminti iš toliau 
nurodytų kategorijų žaliavų:
a) iš žaliavų, kurios neįtrauktos į šio 
priedo A dalį;
b) iš žaliavų, kurių gamyba lėmė tiesioginį 
žemės paskirties pakeitimą, t. y. pakeitimą 
iš vienos Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos žemės dangos kategorijos 
(miško žemės, pievų, šlapžemių, 
gyvenviečių ar kitos žemės) žemės į 
pasėlius ar daugiamečius pasėlius. Tokiu 
atveju „kiekio, išmetamo dėl tiesioginio 
žemės paskirties keitimo, vertė (el turėjo 
būti apskaičiuota pagal IV priedo C dalies 
7 punktą.“

Or. en

Pagrindimas

Kol dar nėra išsamių mokslinių duomenų apie žemės paskirties keitimą ir netiesioginį poveikį 
(kaip nurodyta 3 straipsnyje), būtų nenuoseklu skaičiavimuose taikyti netiesioginio žemės 
paskirties keitimo veiksnius.

Pakeitimas 512
Erik Bánki

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Pridedamas toks VIII priedas: Išbraukta.
„VIII priedas
A dalis. Numatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
naudojant biodegalus

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

Javai ir kiti 
krakmolingi 
augalai 

12

Cukrūs 13

Aliejiniai augalai 55

B dalis. Biodegalai, kuriuos naudojant 
laikoma, kad numatomas kiekis, 
išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, yra lygus nuliui
Bus laikoma, kad numatomas kiekis, 
išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, bus lygus nuliui, kai 
naudojami biodegalai, pagaminti iš toliau 
nurodytų kategorijų žaliavų:
a) iš žaliavų, kurios neįtrauktos į šio 
priedo A dalį;
b) iš žaliavų, kurių gamyba lėmė tiesioginį 
žemės paskirties pakeitimą, t. y. pakeitimą 
iš vienos Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos žemės dangos kategorijos 
(miško žemės, pievų, šlapžemių, 
gyvenviečių ar kitos žemės) žemės į 
pasėlius ar daugiamečius pasėlius. Tokiu 
atveju „kiekio, išmetamo dėl tiesioginio 
žemės paskirties keitimo, vertė (el turėjo 
būti apskaičiuota pagal IV priedo C dalies 
7 punktą.“

Or. en

Pakeitimas 513
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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



PE513.035v01-00 34/96 AM\937598LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Pridedamas toks VIII priedas: Išbraukta.
„VIII priedas
A dalis. Numatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
naudojant biodegalus

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

Javai ir kiti 
krakmolingi 
augalai 

12

Cukrūs 13

Aliejiniai augalai 55

B dalis. Biodegalai, kuriuos naudojant 
laikoma, kad numatomas kiekis, 
išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, yra lygus nuliui
Bus laikoma, kad numatomas kiekis, 
išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, bus lygus nuliui, kai 
naudojami biodegalai, pagaminti iš toliau 
nurodytų kategorijų žaliavų:
a) iš žaliavų, kurios neįtrauktos į šio 
priedo A dalį;
b) iš žaliavų, kurių gamyba lėmė tiesioginį 
žemės paskirties pakeitimą, t. y. pakeitimą 
iš vienos Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos žemės dangos kategorijos 
(miško žemės, pievų, šlapžemių, 
gyvenviečių ar kitos žemės) žemės į 
pasėlius ar daugiamečius pasėlius. Tokiu 
atveju „kiekio, išmetamo dėl tiesioginio 
žemės paskirties keitimo, vertė (el turėjo 
būti apskaičiuota pagal IV priedo C dalies 
7 punktą.“

Or. en
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Pakeitimas 514
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Pridedamas toks VIII priedas: Išbraukta.
„VIII priedas
A dalis. Su biodegalų naudojimu susijęs 
numatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo

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

Javai ir kiti 
krakmolingi 
augalai

12

Cukrūs 13

Aliejiniai augalai 55

B dalis. Biodegalai ir skystieji biodegalai, 
kuriuos naudojant laikoma, kad 
numatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, yra 
lygus nuliui
Bus laikoma, kad naudojant iš toliau 
nurodytų kategorijų žaliavų pagamintus 
biodegalus ir skystuosius bioproduktus 
numatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, bus 
lygus nuliui:
(a) iš žaliavų, kurios neįtrauktos į šio 
priedo A dalį;
(b) iš žaliavų, kurių gamyba lėmė 
tiesioginį žemės paskirties pakeitimą, t. y. 
pakeitimą iš vienos Tarpvyriausybinės 
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klimato kaitos komisijos žemės dangos 
kategorijos (miško žemės, pievų, 
šlapžemių, gyvenviečių ar kitos žemės) 
žemės į pasėlius ar daugiamečius 
pasėlius. Tokiu atveju „kiekio, išmetamo 
dėl tiesioginio žemės paskirties keitimo, 
vertė (el) turėtų būti apskaičiuota pagal V 
priedo C dalies 7 punktą.“

Or. es

Pakeitimas 515
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 2 punktas
Direktyva 98/70/EB
VIII priedo A dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

A dalis. Numatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
naudojant biodegalus

A dalis. Numatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
naudojant biodegalus

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

Laikoma, kad gaminant biodegalus iš 
augalinio krakmolo, cukraus ir (arba) 
riebiųjų rūgščių, dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo bus išmetamas 
numatomas kiekis, kurį Komisija nustato 
kiekvieniems ataskaitiniams metams.

Javai ir kiti 
krakmolingi 
augalai 

12 Nustatant kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
taikomos tokios taisyklės:

Cukrūs 13 Nustatant bendrąjį metams apskaičiuotą 
anglies atsargų kitimo, susijusio su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu, 
išmetamą kiekį, Egross iluc global, 
taikoma ši taisyklė:

Aliejiniai augalai 55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)

kai:
LUCglobal = pasaulinis žemės paskirties 
keitimas prieš biodegalų gamybos metus 
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buvusiais metais (ataskaitiniai metai) 
(išmatuotas ploto vienetais (ha));
∑ dLUCglobal = bendras pasaulinis 
tiesioginis žemės paskirties keitimas dėl 
biodegalų gamybos praėjusiais metais 
(išmatuotas ploto vienetais (ha));
CSRW = buvusios anglies atsargos 
(išmatuotos kaip anglies masė (tonomis), 
įskaitant dirvožemį ir augmeniją) 
praėjusiais metais naujuose pasaulio 
pasėlių plotuose.
CSAW = faktinės anglies atsargos 
(išmatuotos kaip anglies masė (tonomis), 
įskaitant dirvožemį ir augmeniją) 
praėjusiais metais naujuose pasaulio 
pasėlių plotuose. Tais atvejais, kai anglies 
atsargos susikaupia per daugiau kaip 
vienerius metus, CSAW vertė –
numatomos atsargos ploto vienetui po 20 
metų arba pasėliams pasiekus brandą, 
atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė;
Nustatant grynąjį metams apskaičiuotą 
anglies atsargų kitimo, susijusio su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu, 
išmetamą kiekį, Enet iluc global, taikoma 
ši taisyklė:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20% x Egross iluc global)
kai:
Enet iluc global = metinis šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų dėl anglies 
atsargų kitimo, susijusio su netiesioginiu 
žemės paskirties keitimu, kiekis 
(išmatuotas kaip CO2 ekvivalento masė 
(tonomis)), sumažintas 20 % 
kompensuojant skaičiavimų neapibrėžtis;
Nustatant kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
biokuro energijos vienetui taikoma ši 
taisyklė:
eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1000
kai:
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FSbiofuels = žaliavų (augalinio 
krakmolo, cukraus ir (arba) riebiųjų 
rūgščių, išmatuotų kaip masė (tonomis)) 
dalis, paversta biodegalais praėjusiais 
metais, padalinta iš pasaulyje išaugintų 
augalų pasėlių (išmatuotų kaip masė 
(tonomis)) prieš ataskaitinius metus 
buvusiais metais;
Enbiofuels = pasaulinės biodegalų 
gamybos praėjusiais metais energetinė 
vertė (išmatuota kaip energetinė vertė 
(gigadžiauliais), apibrėžta žemutine kuro 
degimo šilumos verte).
1000 = konversijos faktorius (iš t/GJ į 
g/MJ)

Or. en

Pagrindimas

Įvedama metodika, atitinkanti V priedo 7 punkte nurodytą metodiką, pagal kurią 
apskaičiuojamas kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, atsižvelgiant į 
žaliavas, kurios naudojamos biodegalų gamybai.

Pakeitimas 516
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 2 punktas
Direktyva 2009/28/EB
VIII priedo A dalies lentelės 4 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nemaistiniai energetiniai 
augalai

15

Or. en

Pakeitimas 517
Christa Klaß
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Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 2 punktas
Direktyva 2009/28/EB
VIII priedo B dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) iš žaliavų, kurios neįtrauktos į šio priedo 
A dalį;

a) iš žaliavų, kurios neįtrauktos į šio priedo 
A dalį, ir žaliavų, įtrauktų į šio priedo A 
dalį, kurioms nenustatytas numatomas 
kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, ataskaitiniams metams.

Or. en

Pagrindimas

Įvedama metodika, atitinkanti V priedo 7 punkte nurodytą metodiką, pagal kurią 
apskaičiuojamas kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, atsižvelgiant į 
žaliavas, kurios naudojamos biodegalų gamybai.

Pakeitimas 518
Jo Leinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) iš žaliavų, kurios nebuvo pateiktos 
rinkai, o pagamintos vietoje ir skirtos 
kelių transporto priemonėms ar ne kelių 
mobiliosioms mašinoms, naudojamoms 
pirmiausia vidaus ūkininkavimo tikslais.

Or. en

Pakeitimas 519
Erik Bánki

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) Įterpiamas šis VIIIa priedas:
„A. Netiesioginio žemės paskirties keitimo 
nelemianti biomasė, kaip išsamiau 
nustatyta Komisijos patvirtinta tvarka 
patvirtintoje nacionalinėje sistemoje, yra 
ši biomasė:
1. biomasė, auginama kaip antrojo 
derliaus metiniai augalai žemėje, kuri 
nebuvo anksčiau naudota antrojo derliaus 
augalų auginimui;
2. biomasė, gaunama dėl didesnio 
derliaus, kurio nebūtų, jei nebūtų 
biodegalų pramonės paklausos, kaip 
išsamiau paaiškinta šio priedo B dalyje;
B. Intensyviosios augalininkystės analizė
1. Pagal nacionalinę sistemą galima 
sertifikuoti biomasę kaip netiesioginio 
žemės paskirties keitimo nelemiančią 
biomasę, gaunamą auginant kiekvienos 
rūšies kultūrinius augalus, auginamus 
žemėje, kuri sudaro bent 1 % ar daugiau 
atitinkamos valstybės narės (arba kitos 
trečiosios šalies, norinčios pristatyti 
nacionalinę sistemą) ariamosios žemės, ir 
galima sertifikuoti tokį kiekį, kuriuo 
B.4 dalyje nustatytas šio augalo kiekis 
tonomis viršija B.3 dalyje nustatytą šio 
augalo kiekį tonomis.
2. Kiekvienai kultūrinių augalų rūšiai, 
kuriai auginti 2008 m. naudota 1 % ar 
daugiau atitinkamos valstybės narės (ar 
kitos trečiosios šalies, norinčios pristatyti 
nacionalinę sistemą) ariamosios žemės 
ploto, ši valstybė narė apskaičiuoja metinį 
augalų derlingumo didėjimą savo 
teritorijoje, apskaičiuodama bendrą 
derlingumą pagal trejų metų pradinį 
slankųjį vidurkį ir trejų metų galutinį 
slankųjį vidurkį.



AM\937598LT.doc 41/96 PE513.035v01-00

LT

a) Trejų metų pradinis slankusis vidurkis 
yra atitinkamo augalo kiekio tonomis 
vienam hektarui 1997 m., 1998 m. ir 
1999 m. vidurkis.
b) Trejų metų galutinis slankusis vidurkis 
yra atitinkamo augalo kiekio tonomis 
vienam hektarui 2006 m., 2007 m. ir 
2008 m. vidurkis.
c) Numatomas metinis derlingumas yra 
derlingumo padidėjimas (išreikštas 
procentine dalimi), kuris gaunamas per 
devynerius metus didinant derlingumą 
nuo pradinio trejų metų slankiojo 
vidurkio iki trejų metų galutinio slankiojo 
vidurkio. Jei gaunamas nulinis arba 
neigiamas šių skaičiavimų rezultatas, 
laikoma, kad numatomas metinis šio 
augalo derlingumas yra nulinis.
3. Kiekviena valstybė narė (arba kita 
trečioji šalis, norinti pristatyti nacionalinę 
sistemą) parengia lentelę, kurioje nurodo 
visas auginamų augalų rūšis, kuriems 
auginti naudojama 1 % ar daugiau tos 
valstybės ariamosios žemės 2008 m., ir 
kurioje daroma prielaida, kad 2007 m. 
derlingumas yra galutinis trejų metų 
slankusis tos rūšies augalų vidurkis, ir 
derlingumas, kurio tikimasi, ir tuomet 
apskaičiuojamas numatomas tos rūšies 
augalo derlingumas kiekvieniems metams 
per 2008–2020 m., padidinant derlingumą 
kasmet numatomu metiniu tos rūšies 
augalo vidurkiu. Valstybė (ar kita 
valstybė, norinti pristatyti nacionalinę 
sistemą), naudodama šį numatomą 
atitinkamų metų derlingumą, padaugina 
jį iš faktinio ariamosios žemės, kurioje 
tais metais auginami atitinkami augalai, 
ploto akrais.
4. Valstybė narė (arba kita valstybė, 
norinti pristatyti nacionalinę sistemą) pati 
priima sprendimą dėl faktinio kiekvienų 
metų augalų derlingumo ir nustato 
galutinį atitinkamo augalo derlingumo 
vienam hektarui vidurkį savo teritorijoje. 
Valstybė, naudodama šį faktinį 
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atitinkamų metų derlingumą, padaugina 
jį iš faktinio ariamosios žemės, kurioje 
tais metais auginami atitinkami augalai, 
ploto akrais.“

Or. en

Pagrindimas

Žr. 4 konstatuojamosios dalies ir 4a (naujos) konstatuojamosios dalies pakeitimų 
pagrindimus.

Pakeitimas 520
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) Pridedamas toks IX priedas:
VIIIa priedas
Pažangiais degalais turi būti laikomi šie 
biodegalai:
Biologinė medžiaga, kurios atitinkami 
alternatyvūs panaudojimo būdai susiję su 
dideliu išmetamo metano ar azoto oksido 
kiekiu, nepagaminant naudingos 
energijos.“

Or. sv

Pakeitimas 521
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Pridedamas toks IX priedas: Išbraukta.
„IX priedas
A dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma keturis kartus didesne už 
jų energetinę vertę
a) Dumbliai.
b) Nerūšiuotų komunalinių atliekų 
(išskyrus rūšiuotas namų ūkių atliekas, 
kurioms taikomi perdirbimo planiniai 
rodikliai pagal 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir 
panaikinančios kai kurias direktyvas 11 
straipsnio 2 dalies a punktą) biomasės 
dalis.
c) Pramoninių atliekų biomasės dalis.
d) Šiaudai.
e) Mėšlas ir nuotekų šlamas.
f) Alyvpalmių aliejaus gamyklų nuotekos 
ir tuščios alyvpalmių vaisių kekės.
g) Talo alyvos derva.
h) Neapdorotas glicerinas.
i) Išspaudos.
j) Vynuogių išspaudos ir vyno nuosėdos.
k) Riešutų kevalai.
l) Pelai.
m) Burbuolių kotai.
n) Žievės, šakos, lapai, pjuvenos ir 
medienos drožlės. B dalis.
B dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 
3 straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma du kartus didesne už jų 
energetinę vertę
a) Naudotas kepimo aliejus.
b) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir II 
kategorijoms pagal 2002/1774/EB, 
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nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms.
c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos.
d) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

Or. de

Pagrindimas

IX priedas (naujas) apibrėžiamas atskirame pakeitime.

Pakeitimas 522
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Pridedamas toks IX priedas: Išbraukta.
„IX priedas
A dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma keturis kartus didesne už 
jų energetinę vertę
a) Dumbliai.
b) Nerūšiuotų komunalinių atliekų 
(išskyrus rūšiuotas namų ūkių atliekas, 
kurioms taikomi perdirbimo planiniai 
rodikliai pagal 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir 
panaikinančios kai kurias direktyvas 11 
straipsnio 2 dalies a punktą) biomasės 
dalis.
c) Pramoninių atliekų biomasės dalis.
d) Šiaudai.
e) Mėšlas ir nuotekų šlamas.
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f) Alyvpalmių aliejaus gamyklų nuotekos 
ir tuščios alyvpalmių vaisių kekės.
g) Talo alyvos derva.
h) Neapdorotas glicerinas.
i) Išspaudos.
j) Vynuogių išspaudos ir vyno nuosėdos.
k) Riešutų kevalai.
l) Pelai.
m) Burbuolių kotai.
n) Žievės, šakos, lapai, pjuvenos ir 
medienos drožlės. B dalis.
B dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma keturis kartus didesne už 
jų energetinę vertę
o) Naudotas kepimo aliejus.
p) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir II 
kategorijoms pagal 2002/1774/EB, 
nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms.
q) Nemaistinės celiuliozės medžiagos.
r) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

Or. it

Pakeitimas 523
Erik Bánki

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Pridedamas toks IX priedas: Išbraukta.
„IX priedas
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A dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma keturis kartus didesne už 
jų energetinę vertę
a) Dumbliai.
b) Nerūšiuotų komunalinių atliekų 
(išskyrus rūšiuotas namų ūkių atliekas, 
kurioms taikomi perdirbimo planiniai 
rodikliai pagal 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir 
panaikinančios kai kurias direktyvas 11 
straipsnio 2 dalies a punktą) biomasės 
dalis.
c) Pramoninių atliekų biomasės dalis.
d) Šiaudai.
e) Mėšlas ir nuotekų šlamas.
f) Alyvpalmių aliejaus gamyklų nuotekos 
ir tuščios alyvpalmių vaisių kekės.
g) Talo alyvos derva.
h) Neapdorotas glicerinas.
i) Išspaudos.
j) Vynuogių išspaudos ir vyno nuosėdos.
k) Riešutų kevalai.
l) Pelai.
m) Burbuolių kotai.
n) Žievės, šakos, lapai, pjuvenos ir 
medienos drožlės.
B dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 
3 straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma du kartus didesne už jų 
energetinę vertę
a) Naudotas kepimo aliejus.
b) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir II 
kategorijoms pagal 2002/1774/EB, 
nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms.
c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos.
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d) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.“

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 524
Sophie Auconie

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Pridedamas toks IX priedas: Išbraukta.
„IX priedas
A dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma keturis kartus didesne už 
jų energetinę vertę
a) Dumbliai.
b) Nerūšiuotų komunalinių atliekų 
(išskyrus rūšiuotas namų ūkių atliekas, 
kurioms taikomi perdirbimo planiniai 
rodikliai pagal 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir 
panaikinančios kai kurias direktyvas 11 
straipsnio 2 dalies a punktą) biomasės 
dalis.
c) Pramoninių atliekų biomasės dalis.
d) Šiaudai.
e) Mėšlas ir nuotekų šlamas.
f) Alyvpalmių aliejaus gamyklų nuotekos 
ir tuščios alyvpalmių vaisių kekės.
g) Talo alyvos derva.
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h) Neapdorotas glicerinas.
i) Išspaudos.
j) Vynuogių išspaudos ir vyno nuosėdos.
k) Riešutų kevalai.
l) Pelai.
m) Burbuolių kotai.
n) Žievės, šakos, lapai, pjuvenos ir 
medienos drožlės.
B dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma du kartus didesne už jų 
energetinę vertę
a) Naudotas kepimo aliejus.
b) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir II 
kategorijoms pagal 2002/1774/EB, 
nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms.
c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos.
d) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.“

Or. fr

Pakeitimas 525
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Pridedamas toks IX priedas: Išbraukta.
„IX priedas
A dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma keturis kartus didesne už 
jų energetinę vertę
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a) Dumbliai.
b) Nerūšiuotų komunalinių atliekų 
(išskyrus rūšiuotas namų ūkių atliekas, 
kurioms taikomi perdirbimo planiniai 
rodikliai pagal 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir 
panaikinančios kai kurias direktyvas 11 
straipsnio 2 dalies a punktą) biomasės 
dalis.
c) Pramoninių atliekų biomasės dalis.
d) Šiaudai.
e) Mėšlas ir nuotekų šlamas.
f) Alyvpalmių aliejaus gamyklų nuotekos 
ir tuščios alyvpalmių vaisių kekės.
g) Talo alyvos derva.
h) Neapdorotas glicerinas.
i) Išspaudos.
j) Vynuogių išspaudos ir vyno nuosėdos.
k) Riešutų kevalai.
l) Pelai.
m) Burbuolių kotai.
n) Žievės, šakos, lapai, pjuvenos ir 
medienos drožlės.
B dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 
3 straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma du kartus didesne už jų 
energetinę vertę
a) Naudotas kepimo aliejus.
b) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir II 
kategorijoms pagal 2002/1774/EB, 
nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms.
c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos.
d) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.“

Or. sv
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Pakeitimas 526
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Pridedamas toks IX priedas: Išbraukta.
„IX priedas
A dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma keturis kartus didesne už 
jų energetinę vertę
a) Dumbliai.
b) Nerūšiuotų komunalinių atliekų 
(išskyrus rūšiuotas namų ūkių atliekas, 
kurioms taikomi perdirbimo planiniai 
rodikliai pagal 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir 
panaikinančios kai kurias direktyvas 11 
straipsnio 2 dalies a punktą) biomasės 
dalis.
c) Pramoninių atliekų biomasės dalis.
d) Šiaudai.
e) Mėšlas ir nuotekų šlamas.
f) Alyvpalmių aliejaus gamyklų nuotekos 
ir tuščios alyvpalmių vaisių kekės.
g) Talo alyvos derva.
h) Neapdorotas glicerinas.
i) Išspaudos.
j) Vynuogių išspaudos ir vyno nuosėdos.
k) Riešutų kevalai.
l) Pelai.
m) Burbuolių kotai.
n) Žievės, šakos, lapai, pjuvenos ir 
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medienos drožlės.
B dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 
3 straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma du kartus didesne už jų 
energetinę vertę
a) Naudotas kepimo aliejus.
b) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir II 
kategorijoms pagal 2002/1774/EB, 
nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms.
c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos.
(d) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.“

Or. en

Pagrindimas

Pakeista priedu dėl pažangių atsinaujinančiųjų energijos išteklių transporto srityje.

Pakeitimas 527
Anja Weisgerber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IX priedas IX priedas

A dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma keturis kartus didesne už 
jų energetinę vertę

A dalis. Žaliavos, kuriomis prisidedama 
prie Direktyvos 2009/28/EB 3 straipsnio 4 
dalies d punkto i) papunktyje nurodyto
2 proc. planinio rodiklio

a) Dumbliai. a) Dumbliai.
b) Nerūšiuotų komunalinių atliekų
(išskyrus rūšiuotas namų ūkių atliekas, 
kurioms taikomi perdirbimo planiniai 
rodikliai pagal 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios 

b) Komunalinių atliekų, kurioms taikomi 
perdirbimo planiniai rodikliai pagal 
2008 m. lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Direktyvos 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios 
kai kurias direktyvas 11 straipsnio 2 dalies 
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kai kurias direktyvas 11 straipsnio 2 dalies 
a punktą) biomasės dalis.

a punktą, biomasė.

c) Pramoninių atliekų biomasės dalis. c) Pramoninių atliekų biomasės dalis.
d) Šiaudai. d) Šiaudai.

e) Mėšlas ir nuotekų šlamas. e) Mėšlas ir nuotekų šlamas.
f) Alyvpalmių aliejaus gamyklų nuotekos ir 
tuščios alyvpalmių vaisių kekės.
g) Talo alyvos derva. g) Talo alyvos derva.

h) Neapdorotas glicerinas. h) Neapdorotas glicerinas.
i) Išspaudos. i) Išspaudos.

j) Vynuogių išspaudos ir vyno nuosėdos. j) Vynuogių išspaudos ir vyno nuosėdos.
k) Riešutų kevalai. k) Riešutų kevalai.

l) Pelai. l) Pelai.
m) Burbuolių kotai. m) Burbuolių kotai.

n) Žievės, šakos, lapai, pjuvenos ir 
medienos drožlės.

n) Žievės, šakos, lapai, pjuvenos ir 
medienos drožlės.

B dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 
3 straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma du kartus didesne už jų 
energetinę vertę

na) Alyvpalmių aliejaus gamyklų 
nuotekos ir tuščios alyvpalmių vaisių 
kekės.

a) Naudotas kepimo aliejus. nb) Naudotas kepimo aliejus.

b) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir II 
kategorijoms pagal 2002/1774/EB, 
nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms.

nc) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir II 
kategorijoms pagal 2002/1774/EB, 
nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms.

c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos. nd) Nemaistinės celiuliozės medžiagos.

d) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

ne) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

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 
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sudaro tik vieną ketvirtadalį tariamo kiekio. Todėl daugybinis skaičiavimas paskatintų 
iškastinio kuro naudojimo padidėjimą ES transporto sektoriuje.

Pakeitimas 528
Christa Klaß

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IX priedas IX priedas
A dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma keturis kartus didesne už 
jų energetinę vertę

A dalis. Žaliavos, kuriomis prisidedama
siekiant 3 straipsnio d punkto i papunktyje
nurodyto 2 % planinio rodiklio

a) Dumbliai. a) Dumbliai (autotrofai).
b) Nerūšiuotų komunalinių atliekų
(išskyrus rūšiuotas namų ūkių atliekas, 
kurioms taikomi perdirbimo planiniai 
rodikliai pagal 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios 
kai kurias direktyvas 11 straipsnio 2 dalies 
a punktą) biomasės dalis.

b) Surinktų komunalinių atliekų, kurioms 
taikomi perdirbimo planiniai rodikliai 
pagal 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Direktyvos 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios 
kai kurias direktyvas 11 straipsnio 2 dalies 
a punktą, biomasės dalis.

c) Pramoninių atliekų biomasės dalis. c) Pramoninių atliekų biomasės dalis.
d) Šiaudai. d) Šiaudai.

e) Mėšlas ir nuotekų šlamas. e) Mėšlas ir nuotekų šlamas.
f) Alyvpalmių aliejaus gamyklų nuotekos ir 
tuščios alyvpalmių vaisių kekės.

f) Alyvpalmių aliejaus gamyklų nuotekos ir 
tuščios alyvpalmių vaisių kekės.

g) Talo alyvos derva. g) Talo alyvos derva.

h) Neapdorotas glicerinas. h) Neapdorotas glicerinas.
i) Išspaudos. i) Išspaudos.

j) Vynuogių išspaudos ir vyno nuosėdos. j) Vynuogių išspaudos ir vyno nuosėdos.
k) Riešutų kevalai. k) Riešutų kevalai.

l) Pelai. l) Pelai.
m) Burbuolių kotai. m) Burbuolių kotai.

n) Žievės, šakos, lapai, pjuvenos ir n) Žievės, šakos, lapai, pjuvenos ir 
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medienos drožlės. medienos drožlės.

B dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 
3 straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma du kartus didesne už jų 
energetinę vertę
a) Naudotas kepimo aliejus. na) Naudotas kepimo aliejus.

b) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir II 
kategorijoms pagal 2002/1774/EB, 
nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms.

nb) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir II 
kategorijoms pagal 2002/1774/EB, 
nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms.

c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos. nc) Nemaistinės celiuliozės medžiagos.

d) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

nd) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

Or. de

Pagrindimas

Daugybinis skaičiavimas statistiniu požiūriu abejotinas, kadangi juo paskatinamas 
„virtualių“ biodegalų atsiradimas ir sudaroma iliuzija, kad aplinkos politikos tikslai pasiekti.

Pakeitimas 529
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo -1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija atsižvelgia į tai, kad IX priede 
išdėstytų koeficientų vertė nėra tinkama 
visiems produktams ir kad turi būti 
rengiamos papildomos diskusijos siekiant 
išvengti teisinio netikrumo.

Or. fr

Pakeitimas 530
Christofer Fjellner
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Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

A dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma keturis kartus didesne už 
jų energetinę vertę

A dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma keturis kartus didesne už 
jų energetinę vertę

a) Dumbliai. a) Dumbliai.

b) Nerūšiuotų komunalinių atliekų 
(išskyrus rūšiuotas namų ūkių atliekas, 
kurioms taikomi perdirbimo planiniai 
rodikliai pagal 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios 
kai kurias direktyvas 11 straipsnio 2 dalies 
a punktą) biomasės dalis.

b) Nerūšiuotų komunalinių atliekų 
(išskyrus rūšiuotas namų ūkių atliekas, 
kurioms taikomi perdirbimo planiniai 
rodikliai pagal 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios 
kai kurias direktyvas 11 straipsnio 2 dalies 
a punktą) biomasės dalis.

c) Pramoninių atliekų biomasės dalis. c) Pramoninių atliekų ir liekanų, išskyrus 
atliekas, kurioms taikomi atskiro 
surinkimo reikalavimai pagal 2008 m. 
lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvos 2008/98/EB dėl 
atliekų ir panaikinančios kai kurias 
direktyvas 11 straipsnio 1 dalį, biomasės 
dalis.

d) Šiaudai. d) Žemės ūkio ir su pramone susijusio 
žemės ūkio atliekų ir liekanų biomasės, 
pvz., išspaudų, kevalų, pelų, vynuogių 
išspaudų, vyno nuosėdų ir burbuolių kotų, 
dalis.

e) Mėšlas ir nuotekų šlamas. e) Miškininkystės ir su ja susijusių 
pramonės šakų atliekų ir liekanų 
biomasės, pvz., žievės, lapų, spyglių, šakų, 
medžių viršūnių, pjuvenų, medžio drožlių, 
juodojo šarmo, rudojo šarmo, lignino ir 
talo alyvos, dalis.

f) Alyvpalmių aliejaus gamyklų nuotekos 
ir tuščios alyvpalmių vaisių kekės.

g) Talo alyvos derva.
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h) Neapdorotas glicerinas.

i) Išspaudos.

j) Vynuogių išspaudos ir vyno nuosėdos.
k) Riešutų kevalai.
l) Pelai.
m) Burbuolių kotai.
n) Žievės, šakos, lapai, pjuvenos ir 
medienos drožlės.

Or. en

Pagrindimas

Bet koks teigiamas išsamus sąrašas bus neišbaigtas, jei nebus įtrauktos žaliavos, kurios 
galėtų būti naudojamos antros kartos biodegalų gamybai kaip procesų, apie kuriuos šiandien 
nežinome, liekanos. Todėl reikia bendresnių apibrėžčių, kurios apimtų įvairesnes žaliavas, 
siekiant skatinti inovacijas naujų pažangiųjų biodegalų srityje. Miškininkystės atveju šioje 
direktyvoje nereikia išskirti atskirų medžio dalių, nes tai turi būti nustatyta rinkoje.

Pakeitimas 531
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

A dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma keturis kartus didesne už 
jų energetinę vertę 

A dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma keturis kartus didesne už 
jų energetinę vertę 

a) Dumbliai. a) Dumbliai.
b) Nerūšiuotų komunalinių atliekų 
(išskyrus rūšiuotas namų ūkių atliekas, 
kurioms taikomi perdirbimo planiniai 
rodikliai pagal 2008 m. lapkričio 19 d. 

b) Nerūšiuotų komunalinių atliekų 
(išskyrus rūšiuotas namų ūkių atliekas, 
kurioms taikomi perdirbimo planiniai 
rodikliai pagal 2008 m. lapkričio 19 d. 
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Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios 
kai kurias direktyvas 11 straipsnio 2 dalies 
a punktą) biomasės dalis.

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios 
kai kurias direktyvas 11 straipsnio 2 dalies 
a punktą) biomasės dalis.

c) Pramoninių atliekų biomasės dalis. c) Pramoninių atliekų biomasės dalis.

d) Šiaudai.
e) Mėšlas ir nuotekų šlamas. e) Mėšlas ir nuotekų šlamas.

f) Alyvpalmių aliejaus gamyklų nuotekos 
ir tuščios alyvpalmių vaisių kekės.
g) Talo alyvos derva. g) Talo alyvos derva.

h) Neapdorotas glicerinas. h) Neapdorotas glicerinas.

i) Išspaudos.
j) Vynuogių išspaudos ir vyno nuosėdos. j) Vynuogių išspaudos ir vyno nuosėdos.

k) Riešutų kevalai. 

l) Pelai. l) Lignoceliuliozės medžiagos, įskaitant 
šiaudus, išspaudas, riešutų kevalus, pelus 
ir burbuolių kotus.

m) Burbuolių kotai.
n) Žievės, šakos, lapai, pjuvenos ir 
medienos drožlės.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad pažangieji biodegalai geriau įsitvirtintų rinkoje, lignoceliuliozės medžiagos 
turėtų būti įtrauktos į vieną punktą ir turėtų būti įtraukti augalai, iš kurių gaminamas cukrus, 
kadangi cukrus yra ne tik maisto medžiaga, bet ir fermentacijos biotechnologijų pagrindas, 
kuris yra labai svarbus pažangiųjų biodegalų gamybos inovacijai (taigi etanolis 
neįtraukiamas).

Pakeitimas 532
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

A dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma keturis kartus didesne už
jų energetinę vertę

A dalis. Pažangiųjų biodegalų sąrašas. 
Biodegalai, gaunami iš šių žaliavų, 
laikomi pažangiaisiais biodegalais

Or. es

Pakeitimas 533
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

A dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma keturis kartus didesne už 
jų energetinę vertę

A dalis. Išplėstas pažangiųjų biodegalų 
sąrašas. Pažangiaisiais degalais bus 
laikomi biodegalai, gaunami iš šių 
žaliavų:

Or. en

Pagrindimas

Investuojant į pažangiuosius biodegalus reikalingas ilgalaikis investicijų stabilumas. Siekiant 
plačiau naudoti atliekas ir liekanas, dažnai reikia papildomų investicijų. Kad būtų išvengta 
dirbtinių rinkos kliūčių tarp valstybių narių, svarbu išvardyti biodegalų atliekas ir šiaudų 
liekanas Direktyvos IX priede. Tai padidintų investicijų stabilumą, kuris reikalingas 
pažangiųjų biodegalų atveju. Rekomenduojama, kad dėl toliau pateiktų dalinių pakeitimų 
būtų balsuojama kaip dėl bendro paketo.

Pakeitimas 534
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

A dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma keturis kartus didesne už 
jų energetinę vertę

A dalis. Žaliavos, kurios padeda siekti 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio:

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 535
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

A dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma keturis kartus didesne už 
jų energetinę vertę

A dalis. Žaliavos, kurios padeda siekti 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio 

Or. en

Pakeitimas 536
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

A dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 A dalis. Atliekos ir liekanos, kurių dalis 
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straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma keturis kartus didesne už 
jų energetinę vertę

siekiant 3 straipsnio 4 dalyje nurodyto 
planinio rodiklio laikoma keturis kartus 
didesne už jų energetinę vertę

Or. en

Pakeitimas 537
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Dumbliai. a) Dumbliai (autotrofiniai).

Or. en

Pakeitimas 538
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo a a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Bakterijos.

Or. fr

Pakeitimas 539
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Bakterijos.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti skatinama gaminti pažangiuosius biodegalus nedarant poveikio, susijusio su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu, ir nesikišant į maisto grandinę.

Pakeitimas 540
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Nerūšiuotų komunalinių atliekų 
(išskyrus rūšiuotas namų ūkių atliekas, 
kurioms taikomi perdirbimo planiniai 
rodikliai pagal 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios 
kai kurias direktyvas 11 straipsnio 2 dalies 
a punktą) biomasės dalis.

b) Nerūšiuotų komunalinių atliekų 
(išskyrus rūšiuotas namų ūkių atliekas, 
kurioms taikomi atskiro surinkimo 
reikalavimai pagal 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios 
kai kurias direktyvas 11 straipsnio 1 dalį) 
biomasės dalis.

Or. en

Pagrindimas

Mišrių komunalinių atliekų biomasės dalies įtraukimas – netgi išskyrus atskirai surenkamas 
namų ūkių atliekas – atsižvelgiant į sąlygas, galėtų būti paskata savivaldybėms nutraukti 
atskirą atliekų surinkimą ir mišriai surinktas atliekas paversti energija, tokiu būdu atsisakant 
2015 m. tikslo atskirai rinkti metalą, plastiką, popierių ir stiklą, taip pat nukrypstant nuo 
atliekų tvarkymo hierarchijos, kuri apibrėžta Atliekų direktyvoje.

Pakeitimas 541
Judith A. Merkies
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Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Nerūšiuotų komunalinių atliekų 
(išskyrus rūšiuotas namų ūkių atliekas, 
kurioms taikomi perdirbimo planiniai 
rodikliai pagal 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios 
kai kurias direktyvas 11 straipsnio 2 dalies 
a punktą) biomasės dalis.

b) Nerūšiuotų komunalinių atliekų 
(išskyrus rūšiuotas namų ūkių atliekas, 
kurioms taikomi atskiro surinkimo 
reikalavimai pagal 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios 
kai kurias direktyvas 11 straipsnio 1 dalį) 
biomasės dalis.

Or. en

Pakeitimas 542
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Nerūšiuotų komunalinių atliekų 
(išskyrus rūšiuotas namų ūkių atliekas, 
kurioms taikomi perdirbimo planiniai 
rodikliai pagal 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios 
kai kurias direktyvas 11 straipsnio 2 dalies 
a punktą) biomasės dalis.

b) Nerūšiuotų komunalinių atliekų, 
įskaitant rūšiuotas biologines atliekas
(išskyrus kitas rūšiuotas namų ūkių atliekas 
ir popieriaus atliekas, kurioms taikomi 
perdirbimo planiniai rodikliai pagal 
2008 m. lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Direktyvos 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios 
kai kurias direktyvas 11 straipsnio 2 dalies 
a punktą) biomasės dalis.

Or. en

Pagrindimas

Popieriaus atliekų, kaip degalų žaliavos, naudojimo negalima pagrįsti efektyvaus išteklių 
naudojimo atveju. Perdirbant ir tausiai naudojant popieriaus atliekas, pvz., kaip popieriaus 
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žaliavą, taip pat kuriamos darbo vietos regione, ir nereikėtų apriboti šios galimybės. 
Komisijos tekstas dėl rūšiuojamų atliekų yra neaiškus, todėl, kad jį būtų galima naudoti, jį 
būtina padaryti aiškesnį.

Pakeitimas 543
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Pramoninių atliekų biomasės dalis. c) Biologiškai skaidi pramoninių atliekų 
dalis.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas padarytas siekiant nuoseklumo su Atsinaujinančių energijos išteklių 
direktyva 2009/28/EB, kurios 2 straipsnio e punkte pateiktame biomasės apibrėžime jau 
minima biologiškai skaidi pramoninių atliekų dalis.

Pakeitimas 544
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Pramoninių atliekų biomasės dalis. c) Pramoninių atliekų biomasės dalis, 
išskyrus atvejus, kai jos pramonėje ar 
ekonomikoje pakartotinai panaudojamos 
kitais pramoniniais tikslais.

Or. en



PE513.035v01-00 64/96 AM\937598LT.doc

LT

Pakeitimas 545
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Pramoninių atliekų biomasės dalis. c) Pramoninių, mažmeninės ir didmeninės 
prekybos atliekų ir procesų atliekų, 
išskyrus atliekas, kurioms taikomi atskiro 
surinkimo reikalavimai pagal Direktyvos 
2008/98/EB 11 straipsnio 1 dalį, biomasės 
dalis.

Or. en

Pakeitimas 546
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Pramoninių atliekų biomasės dalis. c) Pramoninių atliekų ir liekanų, išskyrus 
atliekas, kurioms taikomi atskiro 
surinkimo reikalavimai pagal 2008 m. 
lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvos 2008/98/EB dėl 
atliekų ir panaikinančios kai kurias 
direktyvas 11 straipsnio 1 dalį, biomasės 
dalis.

Or. en

Pagrindimas

Komunalinių atliekų biomasės dalies įtraukimas, atsižvelgiant į sąlygas, galėtų būti paskata 
atliekų gamintojams ir savivaldybėms nutraukti atskirą atliekų surinkimą ir mišriai surinktas 
atliekas paversti energija, tokiu būdu atsisakant 2015 m. tikslo atskirai rinkti metalą, plastiką, 
popierių ir stiklą, taip pat nukrypstant nuo atliekų tvarkymo hierarchijos, kuri apibrėžta 
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Atliekų direktyvoje.

Pakeitimas 547
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Pramoninių atliekų biomasės dalis. c) Pramoninių atliekų, mažmeninės ir 
didmeninės prekybos atliekų ir procesų 
atliekų biomasės dalis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant efektyviai naudoti išteklius reikėtų skatinti biodegalų gamyboje naudoti daugelio 
rūšių pramonines atliekas, mažmeninės ir didmeninės prekybos atliekas ir procesų atliekas.

Pakeitimas 548
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Pramoninių atliekų biomasės dalis. c) Pramoninių atliekų biomasės dalis, 
įskaitant nuoviras, melasą, žuvų atliekas,
žuvų miltų gamybos liekanas, skerdienos 
atliekas ir mėsos apdirbimo atliekas.

Or. en
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Pakeitimas 549
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Šiaudai. d) Šiaudai ir biomasė, susidaranti tvarkant 
žaliąsias zonas.

Or. en

Pakeitimas 550
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) Mėšlas ir nuotekų šlamas. e) Mėšlas, skystasis mėšlas, srutos, 
naminių paukščių mėšlas, žuvų 
ekskrementai ir nuotekų šlamas.

Or. en

Pakeitimas 551
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) Alyvpalmių aliejaus gamyklų nuotekos Išbraukta.
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ir tuščios alyvpalmių vaisių kekės.

Or. en

Pakeitimas 552
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/29/EB
IX priedo A dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) Alyvpalmių aliejaus gamyklų nuotekos 
ir tuščios alyvpalmių vaisių kekės.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 553
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) Alyvpalmių aliejaus gamyklų nuotekos ir 
tuščios alyvpalmių vaisių kekės.

f) Alyvpalmių aliejaus gamyklų nuotekos, 
pavartota balinančių žemių alyva, palmių 
aliejaus nuosėdos ir tuščios alyvpalmių 
vaisių kekės.

Or. en

Pakeitimas 554
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
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Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) Talo alyvos derva. g) Sulfatinės išviros ir jų dariniai, pvz., 
ligninas ir talo alyvos derva, išskyrus tuos, 
kuriems yra vertingesnis komercinio 
panaudojimo būdas pagal atliekų 
tvarkymo hierarchiją, pvz., neapdorota 
talo alyva.

Or. en

Pagrindimas

Prieš panaudojant liekanas ir atliekas energijai, jas galima panaudoti kitais komerciškai 
vertingais tikslais pagal atliekų tvarkymo hierarchiją. Pvz., tokiais tikslais galima panaudoti 
neapdorotą talo alyvą.

Pakeitimas 555
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) Talo alyvos derva. g) Perdirbamos liekanos iš plaušienos ir 
popieriaus pramonės, pvz., juodasis 
šarmas, neapdorotas sulfatinis muilas, 
neapdorota talo alyva ir talo alyvos derva.

Or. en

Pagrindimas

Plaušienos ir popieriaus pramonės įmonių vykdomo proceso atliekos turi didelį potencialą 
pažangiųjų biodegalų gamybai. Visos dalys gaunamos vykstant tam pačiam pradiniam 
procesui ir jos yra atliekos tų pačių procesų, kaip ir talo alyvos dervos, kuri įtraukta į 
Komisijos pasiūlymo priedo A dalį, procesai. Visos tos pačios kilmės proceso atliekos turi 
būti tvarkomos vienodai.
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Pakeitimas 556
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) Talo alyvos derva. g) Sulfatinės išviros ir jų dariniai, pvz., 
neapdorotas sulfatinis muilas, ligninas, 
neapdorota talo alyva ir talo alyvos derva.

Or. en

Pagrindimas

Visos celiuliozės gamybos proceso atliekos turi būti tvarkomos vienodai. Proceso atliekas 
galima panaudoti pažangiųjų biodegalų gamyboje.

Pakeitimas 557
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) Išspaudos. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 558
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
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Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) Vynuogių išspaudas ir vyno nuosėdas. j) Išgniaužos ir išspaudos, įskaitant 
cukranendrių išspaudas, cukrinių 
runkelių išspaudas, vynuogių išspaudas ir 
vyno nuosėdas.

Or. en

Pakeitimas 559
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) Pelai. l) Nemaistinės celiuliozės medžiagos –
liekanos, susidarančios apdorojant ir 
valant sėklas ir grūdus (kevalai, pelai, 
spaliai, burbuolių kotai, ir kt.).

Or. en

Pakeitimas 560
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) Burbuolių kotai. Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 561
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) Žievės, šakos, lapai, pjuvenos ir 
medienos drožlės.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 562
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) Žievės, šakos, lapai, pjuvenos ir 
medienos drožlės.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 563
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) Žievės, šakos, lapai, pjuvenos ir 
medienos drožlės.

n) Žievės, šakos, lapai.
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Or. en

Pakeitimas 564
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) Žievės, šakos, lapai, pjuvenos ir 
medienos drožlės.

n) Medienos ruošos likučiai, pvz., žievės, 
šakos, laja, maži medienos gabaliukai,
lapai, pjuvenos ir medienos drožlės.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų laikytis vienodo požiūrio į įvairias atliekas, gautas tvarkant miškus ir kertant medžius. 
Tokiu būdu taip pat bus skatinama kaimo ir regionų plėtra, nes atsiras miškų tvarkymo 
atliekų kaip degalų gamybos žaliavų rinkos.

Pakeitimas 565
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) Žievės, šakos, lapai, pjuvenos ir 
medienos drožlės.

n) Žievės, šakos, medžių viršūnės, lapai, 
pjuvenos ir medienos drožlės.

Or. en

Pakeitimas 566
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi
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Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) Žievės, šakos, lapai, pjuvenos ir 
medienos drožlės.

n) Žievės, šakos, retinimai, lapai, pjuvenos 
ir medienos drožlės.

Or. en

Pakeitimas 567
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies n a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

na) Liekanos, susidarančios biocheminio 
gamybos proceso metu.

Or. en

Pakeitimas 568
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies n b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nb) Mentalas.

Or. en
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Pakeitimas 569
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies n c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nc) Mielių perteklius.

Or. en

Pakeitimas 570
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies n d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nd) Išrūgos.

Or. en

Pakeitimas 571
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies n a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

na) Naudotas kepimo aliejus.

Or. es
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Pakeitimas 572
Gaston Franco, Christine De Veyrac

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies n a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

na) Naudotas kepimo aliejus.

Or. fr

Pagrindimas

Moksliniai tyrimai, susiję su biodegalų, pagamintų iš naudoto kepimo aliejaus, plėtojimu, yra 
daug žadantys ir jų indėlis sprendžiant energetikos ir aplinkosaugos klausimus gali būti 
panašus į biodegalų, pagamintų iš šios direktyvos II priede išvardytų žaliavų, indėlį. Taigi 
siekiant teisingumo ir proporcingumo reikėtų suteikti galimybę skatinti plėtoti šiuos produktus 
taip pat kaip ir II priede nurodytas medžiagas.

Pakeitimas 573
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies n a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

na) Naudotas kepimo aliejus.

Or. en

Pakeitimas 574
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies n e punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ne) Naudotas kepimo aliejus.

Or. en

Pakeitimas 575
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies n b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nb) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir II 
kategorijoms pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1774/2002, nustatantį sveikatos 
taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams 
produktams, neskirtiems vartoti 
žmonėms1.
__________________
1 OL L 273, 2002 10 10, p. 1.

Or. es

Pakeitimas 576
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies n b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nb) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir II 
kategorijoms pagal 2002/1774/EB, 
nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms1.
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__________________
1 OL L 273, 2002 10 10, p. 1

Or. en

Pakeitimas 577
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies n f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nf) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir II 
kategorijoms pagal 2002/1774/EB, 
nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms1.
__________________
1 OL L 273, 2002 10 10, p. 1

Or. en

Pakeitimas 578
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies n c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nc) Nemaistinės celiuliozės medžiagos.

Or. es

Pakeitimas 579
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi
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Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies n c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nc) Nemaistinės celiuliozės medžiagos.

Or. en

Pakeitimas 580
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies n g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ng) Nemaistinės celiuliozės medžiagos.

Or. en

Pakeitimas 581
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies n d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nd) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

Or. es
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Pakeitimas 582
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies n b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nb) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

Or. en

Pagrindimas

Lignoceliuliozė turėtų būti įtraukta kaip ir kitos su mediena susijusios žaliavos, nes ji neturi 
poveikio, susijusio su netiesioginiu žemės paskirties keitimu.

Pakeitimas 583
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies n d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nd) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

Or. en

Pakeitimas 584
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies n h punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nh) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus, fanermedį ir 
medienos plaušieną.

Or. en

Pakeitimas 585
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies n e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ne) Trigliceridai, laisvosios riebiosios 
rūgštys ir riebieji distiliatai ir 
neatitinkantys gaminio charakteristikos 
aliejai, gauti iš oleochemijos, biodyzelino, 
perdirbto augalinio aliejaus, maisto 
perdirbimo, gyvūninių riebalų tirpdymo 
pramonės įmonių.

Or. en

Pakeitimas 586
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies n f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nf) Žmonėms vartoti netinkami 
gyvūniniai riebalai.

Or. en
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Pakeitimas 587
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies n g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ng) Techninis kukurūzų aliejus.

Or. en

Pakeitimas 588
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo A dalies 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skaičiuojant žemės ūkio atliekų dalį 
atsižvelgiama tik į kiekius, kurie viršija 
kiekį, reikalingą dirvožemiui apsaugoti 
nuo erozijos ir biologinei įvairovei 
apsaugoti nuo jos nykimo. Skaičiuojant 
miškų tvarkymo atliekų dalį atsižvelgiama 
tik į tuos kiekius, kurie viršija kiekį, 
reikalingą biologinei įvairovei apsaugoti 
nuo jos nykimo.

Or. en

Pagrindimas

Viena problema neturėtų būti sprendžiama kuriant kitas problemas.

Pakeitimas 589
Pilar Ayuso
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Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma du kartus didesne už jų 
energetinę vertę

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 590
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 
3 straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma du kartus didesne už jų 
energetinę vertę

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

B dalis nereikalinga, jeigu yra tik vienas daugybinio skaičiavimo lygis.

Pakeitimas 591
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies antraštė



AM\937598LT.doc 83/96 PE513.035v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 
3 straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma du kartus didesne už jų 
energetinę vertę

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 592
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 
3 straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma du kartus didesne už jų 
energetinę vertę

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 593
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant
3 straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma du kartus didesne už jų 
energetinę vertę

B dalis. Žaliavos, kurios padeda siekti 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio:

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 594
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 
3 straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma du kartus didesne už jų 
energetinę vertę

B dalis. Atliekos ir liekanos, kurių dalis 
siekiant 3 straipsnio 4 dalyje nurodyto 
planinio rodiklio laikoma du kartus didesne 
už jų energetinę vertę

Or. en

Pakeitimas 595
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Naudotas kepimo aliejus. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

B dalis nereikalinga, jeigu yra tik vienas daugybinio skaičiavimo lygis. Šį punktą galima 
perkelti į A dalį.

Pakeitimas 596
Gaston Franco, Christine De Veyrac
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Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Naudotas kepimo aliejus. Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Moksliniai tyrimai, susiję su biodegalų, pagamintų iš naudoto kepimo aliejaus, plėtojimu, yra 
daug žadantys ir jų indėlis sprendžiant energetikos ir aplinkosaugos klausimus gali būti 
panašus į biodegalų, pagamintų iš šios direktyvos II priede išvardytų žaliavų, indėlį. Taigi 
siekiant teisingumo ir proporcingumo reikėtų suteikti galimybę skatinti plėtoti šiuos produktus 
taip pat kaip ir II priede nurodytas medžiagas.

Pakeitimas 597
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Naudotas kepimo aliejus. Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 598
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Naudotas kepimo aliejus. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 599
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Žievės, šakos, lapai, pjuvenos ir 
medienos drožlės. Šių atliekų naudojimas 
siekiant 3 straipsnio 4 dalyje nurodyto 
planinio rodiklio laikoma du kartus 
didesne už jų energetinę vertę, ES 
lygmeniu priėmus tvarumo kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 600
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir II 
kategorijoms pagal 2002/1774/EB, 
nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

B dalis nereikalinga, jeigu yra tik vienas daugybinio skaičiavimo lygis. Šį punktą galima 
perkelti į A dalį.

Pakeitimas 601
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir II 
kategorijoms pagal 2002/1774/EB, 
nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 602
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir II 
kategorijoms pagal 2002/1774/EB, 
nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 603
Christofer Fjellner
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Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 604
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

B dalis nereikalinga, jeigu yra tik vienas daugybinio skaičiavimo lygis. Šį punktą galima 
perkelti į A dalį.

Pakeitimas 605
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos. Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 606
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 607
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos. Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 608
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos. Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 609
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos. c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos, 
išskyrus atliekas, kurioms taikomi atskiro 
surinkimo reikalavimai pagal 2008 m. 
lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvos 2008/98/EB dėl 
atliekų ir panaikinančios kai kurias 
direktyvas 11 straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Nemaistinės celiuliozės medžiagų įtraukimas galėtų būti paskata atliekų gamintojams ir 
savivaldybėms, atsižvelgiant į sąlygas, nutraukti atskirą atliekų surinkimą ir mišriai surinktas 
atliekas paversti energija, tokiu būdu atsisakant 2015 m. tikslo atskirai rinkti metalą, plastiką, 
popierių ir stiklą, taip pat nukrypstant nuo atliekų tvarkymo hierarchijos, kuri apibrėžta 
Atliekų direktyvoje.

Pakeitimas 610
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos. c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos, pvz., 
visa biomasė, išauginta iš nemaistinių 
energetinių augalų, auginamų žemėje, 
skirtoje bioenergijos gamybai, įskaitant 
miskantus (lot. miscanthus), kitų energijai 
gaminti skirtų rūšių žolinius augalus, 
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nemaistines sorgų ir pramoninių kanapių 
veisles.

Or. en

Pakeitimas 611
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos. c) Nemaistinės celiuliozės ir 
hemiceliuliozės medžiagos.

Or. en

Pakeitimas 612
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

B dalis nereikalinga, jeigu yra tik vienas daugybinio skaičiavimo lygis. Šį punktą galima 
perkelti į A dalį.



PE513.035v01-00 92/96 AM\937598LT.doc

LT

Pakeitimas 613
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 614
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 615
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

Išbraukta.

Or. es
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Pakeitimas 616
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 617
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

d) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį, kurie 
pramonėje ar ekonomikoje pakartotinai 
panaudojami kitais pramoniniais tikslais, 
ir kitos lignoceliuliozės liekanos, 
pakartotinai panaudojamos kitais 
pramoniniais tikslais.

Or. en

Pakeitimas 618
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
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Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Nualintos žemės, dykviečių, prastos 
kokybės žemės, netinkamos maisto 
gamybai biomasės dalis.

Or. en

Pakeitimas 619
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) Komunalinių atliekų, įskaitant 
nešviežią maistą, bakalėjos parduotuvių, 
virtuvių, restoranų, valgyklų atliekas, 
biomasė.

Or. en

Pakeitimas 620
Bas Eickhout, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
IX a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Pridedamas šis IXa priedas:
„IXa priedas
Pažangūs atsinaujinantieji energijos 
ištekliai transporto srityje
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Tvarumo apsaugos priemonės
Valstybės narės nustato bet kokių atliekų 
ar liekanų naudojimo apsaugos 
priemones, siekiant užtikrinti, kad jų 
naudojimas transporto priemonių 
degalams atitiktų atliekų tvarkymo 
hierarchiją, būtent prevencijos, 
paruošimo pakartotiniam naudojimui ir 
perdirbimo etapus prieš panaudojimą 
energijos tikslais, kaip nurodyta 
Direktyvoje 2008/98/EB, ir būtų 
užtikrintas pakopinis naudojimas.
Naudodamos biotinius išteklius, valstybės 
narės nustato apsaugos priemones, 
kuriomis siekiama apsaugoti biologinę 
įvairovę ir ekosistemų funkcijas nuo jų 
mažėjimo ar išnykimo, taip pat užkirsti 
kelią bet kokiam nukrypimui nuo esamo
naudojimo, kai būtų daromas neigiamas 
netiesioginis ar tiesioginis poveikis 
biologinei įvairovei, dirvožemiui ar 
bendrai anglies pusiausvyrai.
Laikantis valstybių narių priimtų tvarumo 
apsaugos priemonių, šios žaliavos yra 
tinkamos naudoti pažangiajai energetikai 
transporto srityje pagal 3 straipsnio 4 
dalį:
A dalis.
– Dumbliai.
– Atsinaujinantis nebiologinės kilmės 
skystasis ir dujinis kuras.
B dalis.
– Nerūšiuotų komunalinių atliekų 
(išskyrus rūšiuotas namų ūkių atliekas, 
kurioms taikomi perdirbimo planiniai 
rodikliai pagal 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir 
panaikinančios kai kurias direktyvas 11 
straipsnio 2 dalies a punktą) biomasės 
dalis.
– Pramoninių atliekų biomasės dalis.
– Šiaudai.
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– Mėšlas ir nuotekų šlamas.
– Talo alyvos derva.
– Neapdorotas glicerinas.
– Vynuogių išspaudos ir vyno nuosėdos.
– Riešutų kevalai.
– Pelai.
– Burbuolių kotai.
– Žievės, šakos, lapai, pjuvenos ir 
medienos drožlės.
– Nemaistinės celiuliozės medžiagos.
– Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.“

Or. en

Pagrindimas

Dumbliai ir atsinaujinantis nebiologinės kilmės skystasis ir dujinis kuras, nurodytas IX priedo 
A dalyje, taip pat elektrinėse transporto priemonėse naudojama atsinaujinančioji elektros 
energija ir anglies dioksido surinkimas ir panaudojimas (pvz., naudojant pramoninių atliekų 
dujas mikrobinės fermentacijos būdu gaminant skystąjį ar dujinį kurą) turėtų būti laikomi 
keturis kartus didesniais už jų energetinę vertę siekiant 3 % pažangiųjų transporto energijos 
išteklių tikslo. Naudoto kepimo aliejaus ir gyvulinių riebalų naudojimui kitos paskatos 
nereikalingos, išskyrus bendrą tikslą, nustatytą Degalų kokybės direktyvoje ir Atsinaujinančių 
išteklių energijos direktyvoje.


