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*** Pritarimo procedūra
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***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės ir Direktyva 
2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją
(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012) 0595),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 192 
straipsnio 1 dalį ir 114 straipsnį pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C7-0086/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į … Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

– pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Vystymosi komiteto, Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komiteto, Regioninės plėtros komiteto, Tarptautinės prekybos komiteto ir 
Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A7-0000/2013); 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kai ganyklos ar žemės ūkio paskirties 
žemė, anksčiau naudotos maisto, pašarų ir 
pluošto rinkų reikmėms tenkinti, 
pradedamos naudoti biodegalų gamybai, 
minėtų ne degalų sektorių paklausa vis tiek 
turės būti patenkinta intensyvinant
dabartinę gamybą arba gamybos reikmėms 
pradedant naudoti kitą ne žemės ūkio 
paskirties žemę. Pastarasis atvejis reiškia 
netiesioginį žemės paskirties keitimą, o kai 
tai susiję su dideles anglies atsargas 
turinčios žemės paskirties keitimu, gali 
labai padidėti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas. Todėl direktyvose 
98/70/EB ir 2009/28/EB turėtų būti 
įtrauktos nuostatos dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, atsižvelgiant į tai, kad 
dabartiniai biodegalai daugiausiai 
gaminami iš pasėlių, auginamų žemės ūkio 
paskirties žemėje;

(4) kai ganyklos ar žemės ūkio paskirties 
žemė, anksčiau naudotos maisto, pašarų ir 
pluošto rinkų reikmėms tenkinti, 
pradedamos naudoti biodegalų gamybai, 
minėtų ne degalų sektorių paklausa vis tiek 
turės būti patenkinta. Ši paklausa gali būti 
patenkinama arba intensyvinant gamybą
padidinus žemės ūkio našumą, net jeigu 
dėl to būtų daromas neigiamas poveikis 
aplinkai, įskaitant biologinės įvairovės 
nykimą, vandens trūkumą, dirvožemio 
eroziją ir vandens ir grunto taršą, arba 
gamybos reikmėms pradedant naudoti kitą 
ne žemės ūkio paskirties žemę. Pastarasis 
atvejis reiškia netiesioginį žemės paskirties 
keitimą, o kai tai susiję su dideles anglies 
atsargas turinčios žemės paskirties keitimu, 
gali labai padidėti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas ir biologinės 
įvairovės nykimas tais atvejais, kai tos 
žemės biologinė įvairovė yra didelė. Todėl 
direktyvose 98/70/EB ir 2009/28/EB turėtų 
būti įtrauktos nuostatos dėl netiesioginio 
žemės paskirties keitimo, atsižvelgiant į tai, 
kad dabartiniai biodegalai daugiausiai 
gaminami iš pasėlių, auginamų žemės ūkio 
paskirties žemėje;

Or. fr

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) remiantis valstybių narių pateiktomis 
biodegalų paklausos prognozėmis ir 
numatomu kiekiu, išmetamu dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
naudojant skirtingas biodegalų žaliavas,
tikėtina, kad šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo yra didelis ir kad tuo 
būdu gali būti prarasta visa nauda, susijusi 
su tuo, kad naudojant atskirus biodegalus 
išmetama mažiau šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, ar jos dalis. Taip yra dėl 
to, kad, kaip tikimasi, 2020 m. beveik visi 
biodegalai bus gaminami iš pasėlių, 
auginamų žemėje, kuri galėtų būti 
naudojama maisto ir pašarų rinkų 
reikmėms tenkinti. Siekiant sumažinti tokį 
išmetimą, tikslinga skirti pasėlių grupes, 
tokias kaip aliejiniai augalai, javai, cukrūs 
ir kiti krakmolingi augalai;

(5) remiantis valstybių narių pateiktomis 
biodegalų paklausos prognozėmis ir 
numatomu kiekiu, išmetamu dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
naudojant skirtingas biodegalų žaliavas, 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo yra didelis ir kad tuo 
būdu gali būti prarasta visa nauda, susijusi 
su tuo, kad naudojant atskirus biodegalus 
išmetama mažiau šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, ar jos dalis. Taip yra dėl 
to, kad, kaip tikimasi, 2020 m. beveik visi 
biodegalai bus gaminami iš pasėlių, 
auginamų žemėje, kuri galėtų būti 
naudojama maisto ir pašarų rinkų 
reikmėms tenkinti. Be to, biodegalų 
vartojimo augimas valstybėse narėse yra 
maisto kainų kintamumo veiksnys ir gali 
turėti pasekmių pasaulio aprūpinimui 
maistu. Todėl būtina atsižvelgti į 
netiesioginį žemės paskirties keitimą
siekiant užtikrinti, kad dėl šių išmetamų 
teršalų potencialių šaltinių nebūtų 
pakenkta atsinaujinančiosios energijos ir 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sričių Sąjungos politikos 
tikslams. Siekiant netiesioginį žemės 
paskirties keitimą, tikslinga skirti pasėlių 
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grupes, tokias kaip aliejiniai augalai, javai, 
cukrūs ir kiti krakmolingi augalai;

Or. fr

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) tikėtina, kad iš atsinaujinančių šaltinių 
pagaminti skystieji degalai bus reikalingi 
transporto sektoriui, kad jame būtų galima 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą. Pažangieji biodegalai, pvz., 
gaminami iš atliekų ir dumblių, padeda 
smarkiai sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą, o su jų 
naudojimu susijęs netiesioginio žemės 
paskirties keitimo pavojus yra mažas; be 
to, juos gaminant tiesiogiai 
nekonkuruojama su maisto ir pašarų 
rinkomis dėl žemės ūkio paskirties žemės.
Todėl tikslinga skatinti gaminti daugiau 
tokių pažangiųjų biodegalų, nes šiuo metu 
jie nėra plačiai prieinami rinkoje; iš dalies 
tai lemia konkurencija dėl viešųjų subsidijų 
su įsitvirtinusiomis biodegalų gamybos 
technologijomis, kurios grindžiamos 
maistinėmis kultūromis. Papildomos 
paskatos turėtų būti suteikiamos didinant, 
palyginti su įprastiniais biodegalais, 
pažangiųjų biodegalų dalį siekiant 
Direktyvoje 2009/28/EB transportui 
nustatyto 10 % planinio rodiklio. Todėl 
kuriant atsinaujinančiosios energijos 
politikos sistemą po 2020 m. turėtų būti 
remiami tik pažangieji biodegalai, su 
kuriais susijęs numatomas netiesioginio 
žemės paskirties keitimo poveikis yra 
nedidelis ir kuriuos naudojant labai 
sumažinamas bendras šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas;

(6) tikėtina, kad iš atsinaujinančių šaltinių 
pagaminti skystieji degalai bus reikalingi 
transporto sektoriui, kad jame būtų galima 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą. Pažangieji biodegalai, pvz., 
gaminami iš atliekų ir dumblių, padeda 
smarkiai sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą, o su jų 
naudojimu susijęs netiesioginio žemės 
paskirties keitimo pavojus yra mažas; be 
to, juos gaminant tiesiogiai 
nekonkuruojama su maisto ir pašarų 
rinkomis dėl žemės ūkio paskirties žemės.
Todėl tikslinga skatinti gaminti daugiau 
tokių pažangiųjų biodegalų, nes šiuo metu 
jie nėra plačiai prieinami rinkoje; iš dalies 
tai lemia konkurencija dėl viešųjų subsidijų 
su įsitvirtinusiomis biodegalų gamybos 
technologijomis, kurios grindžiamos 
maistinėmis kultūromis. Papildomos 
paskatos turėtų būti suteikiamos didinant, 
palyginti su įprastiniais biodegalais, 
pažangiųjų biodegalų dalį siekiant 
Direktyvoje 2009/28/EB transportui
nustatyto 10 % planinio rodiklio. Todėl 
kuriant atsinaujinančiosios energijos 
politikos sistemą turėtų būti remiami tik 
pažangieji biodegalai, su kuriais susijęs 
numatomas netiesioginio žemės paskirties 
keitimo poveikis yra nedidelis ir kuriuos 
naudojant labai sumažinamas bendras 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimas;
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Or. fr

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant užtikrinti ilgalaikį biologinių 
pramonės sektorių konkurencingumą, 
pagal 2012 m. Komunikatą „Inovacijos 
vardan tvaraus augimo. Bioekonomika 
Europai“ ir pagal Efektyvaus išteklių 
naudojimo Europos planą, kuriais 
skatinama integruotų ir diversifikuotų 
biologinio produktų perdirbimo įmonių 
statyba Europoje, didesnės paskatos pagal 
Direktyvą 2009/28/EB turėtų būti 
užtikrinamos taip, kad pirmenybė būtų 
teikiama biomasės žaliavų, kurios neturi 
didelės ekonominės vertės ne biodegalų 
gamybos reikmėms, naudojimui;

(7) siekiant užtikrinti ilgalaikį biologinių 
pramonės sektorių konkurencingumą, 
pagal 2012 m. Komunikatą „Inovacijos 
vardan tvaraus augimo. Bioekonomika 
Europai“ ir pagal Efektyvaus išteklių 
naudojimo Europos planą, kuriais 
skatinama integruotų ir diversifikuotų 
biologinio produktų perdirbimo įmonių 
statyba Europoje, didesnės paskatos pagal 
Direktyvą 2009/28/EB turėtų būti 
užtikrinamos taip, kad pirmenybė būtų 
teikiama biomasės žaliavų, kurios neturi 
didelės ekonominės vertės ne biodegalų 
gamybos reikmėms, naudojimui; Taip pat 
labai svarbu užtikrinti, kad Sąjungos 
politika atliekų srityje išliktų darni ir, kad 
atliekoms būtų taikoma Direktyvos 
2008/98/EB 4 straipsnyje nustatyta atliekų 
hierarchija. Neturėtų būti sukuriama 
jokių paskatų, kuriomis galėtų būti 
kenkiama geram šios direktyvos 
įgyvendinimui.

Or. fr

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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maistinių kultūrų, nurodytų Direktyvos 
2009/28/EB VIII priedo A dalyje ir 
Direktyvos 98/70EB V priedo A dalyje, 
gaminamų biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų, kuriuos galima įskaičiuoti 
siekiant Direktyvos 2009/28/EB planinių 
rodiklių, kiekį. Neapribojant bendro tokių 
biodegalų naudojimo reikėtų užtikrinti, 
kad biodegalų ir skystųjų bioproduktų, 
pagamintų iš javų ir kitų krakmolingų 
augalų, cukrų ir aliejinių augalų, kuriuos 
galima įskaičiuoti siekiant Direktyvos 
2009/28/EB planinių rodiklių, dalis 
neviršytų 2011 m. naudotos biodegalų ir 
skystųjų bioproduktų dalies;

Or. fr

Pagrindimas

Pirmosios kartos biodegalų gamybos apribojimas yra pateisinamas, tačiau jis neturi būti 
taikomas visais atvejais ir turi būti įgyvendinamas atsižvelgiant į netiesioginio žemės keitimo 
veiksnį apskaičiuojant sumažinamą išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 3 straipsnio 4 dalies d punktu 
nustatyta 5 % riba neapribojamos 
valstybių narių galimybės pačioms spręsti, 
kaip užtikrinti šią nustatytą įprastų 
biodegalų dalį siekiant bendro 10 % 
planinio rodiklio; Todėl galimybė rinkai 
pateikti biodegalus, pagamintus 
įrenginiuose, kurie veikia iki 2013 m. 
pabaigos, neapribojama. Taigi ši iš dalies 
keičianti direktyva neturi įtakos teisėtiems 
tokių įrenginių operatorių lūkesčiams;

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

Pirmosios kartos biodegalų gamybos apribojimas yra pateisinamas, tačiau jis neturi būti 
taikomas visais atvejais ir turi būti įgyvendinamas atsižvelgiant į netiesioginio žemės keitimo 
veiksnį apskaičiuojant sumažinamą išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Apie numatomą kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
turėtų būti nurodoma ataskaitose apie 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
išmetamą naudojant biodegalus, pagal 
direktyvas 98/70/EB ir 2009/28/EB.
Biodegalams, gaminamiems iš žaliavų, 
kurioms nereikia papildomos žemės (pvz., 
iš atliekų), turėtų būti nustatytas nulinis 
išmetimo veiksnys; . 

(11) Siekiant užtikrinti Sąjungos tikslų 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimo ir biodegalų 
srityse tikslumą ir nuoseklumą, 
apskaičiuojant išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimą, 
būtiną pagal tvarumo kriterijus, 
nustatytus Direktyvose 2009/28/EB ir 
90/70/EB, turėtų būti atsižvelgiama į 
išmetamą teršalų kiekį, susijusį su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu. 
Taip pat būtina į skaičiavimus įtraukti 
išmetamą teršalų kiekį, susijusį su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu, 
vykdomu siekiant Direktyvos 98/70/EB 7a 
straipsnio 2 dalyje nustatyto tikslo, kad 
būtų skatinamas biokuras, darantis mažą 
poveikį, susijusį su netiesioginiu žemės 
paskirties keitimu. Biodegalams, 
gaminamiems iš žaliavų, kurioms nereikia 
papildomos žemės (pvz., iš atliekų), turėtų 
būti nustatytas nulinis išmetimo veiksnys; . 

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į netiesioginio žemės keitimo veiksnį sumažinamo išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio skaičiavimuose leidžiama nediskriminuoti biodegalų, turinčių mažą 
neigiamą poveikį ir skatinti biodegalų, kuriais labiausiai sumažinamas išmetamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis, gamybą.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Siekiant tikslo naudoti 
atsinaujinančiąją energijos transporte 
kuo labiau sumažinant neigiamą poveikį, 
susijusį su netiesioginiu žemės paskirties 
keitimu, turėtų būti skatinama elektros iš 
atsinaujinančių šaltinių gamyba ir 
energijos vartojimo efektyvumas. Todėl 
valstybės narės turėtų stengtis didinti 
energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti 
bendrą energijos suvartojimą transporto 
srityje skatindamos elektrinių transporto 
priemonių skverbimąsi į rinką ir elektros 
iš atsinaujinančių šaltinių naudojimą 
transporto sistemose. Taip pat valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama finansinius 
išteklius, šiuo metu skiriamus visiškai ar 
iš dalies pasiekti savo energijos, 
gaunamos iš biokuro, pagaminto iš jų 
teritorijoje auginamų javų ar kitų daug 
krakmolo ir cukraus turinčių pasėlių, 
aliejinių augalų ir kitų energetinių 
augalų, skirti atsinaujinančiosios 
energijos, visų pirma vėjo, saulės, 
potvynių ir geoterminės energijos, kuri, 
kaip įrodyta, yra atsinaujinanti ir tvari, 
gamybai didinti;

Or. fr

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) Miškai teikia daug su aplinka 
susijusios, ekonominės ir socialinės 
naudos ir žmonijai labai svarbių 
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paslaugų, pvz., biologinės įvairovės ir 
ekosistemų funkcijų išsaugojimas ir 
klimato sistemos apsauga. Vis didėjanti 
miško biomasės, įskaitant medienos ir 
miškininkystės atliekas, paklausa 
plaušienos ir popieriaus gamybai, statybai 
ar šildymui ir elektros gamybai, kartu su 
institucijų neveikimu ir valdymo 
nepakankamumu daugelyje regionų 
toliau kenkia tvariam miškų valdymui ir 
dėl miškų alinimo ir naikinimo kelią 
grėsmę biologinei įvairovei. Analogiška 
padėtis susidariusi ir šlapynių atveju. 
Dabartiniai tvarumo kriterijai nebuvo 
sudaryti siekiant kovoti su šiomis 
grėsmėmis. Neturint tvarumo kriterijų, 
kurie būtų pritaikyti šiems atskiriems 
klausimams, visų pirma miškų alinimo 
klausimams, spręsti, iš esamų miškų, kitos 
miškingos žemės ir šlapynių gaunamos 
žaliavos neturėtų būti naudojamos 
biodegalų ar skystųjų bioproduktų 
gamybai, nebent būtų nustatytas jų 
tvarumas. Kadangi dėl biokuro gamybai 
sodinamų miškų gali atsirasti išlakų, 
susijusių su netiesioginiu žemės paskirties 
keitimu, nustatant tvarumo kriterijus į šią 
riziką taip pat turėtų būti atsižvelgiama; 

Or. fr

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11c) Dėl žemės paskirties pakeitimo 
biodegalų gamybai naudojamiems 
augalams auginti neturi būti perkeliamos 
vietos ir čiabuvių bendruomenės. Taigi 
Sąjungos žemei turėtų būti taikoma 
ypatinga apsauga.

Or. fr
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11d) Turėtų būti įgyvendintos tinkamos 
priemonės, kad būtų apsaugomos jau 
padarytos investicijos. Todėl būtina daliai 
esamos gamybos laikinai netaikyti pagal 
šią direktyvą nustatytų peržiūrėtų 
reikalavimų dėl išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo. Taigi 
ši direktyva neturi įtakos teisėtiems 
atitinkamų įrenginių operatorių 
lūkesčiams;

Or. fr

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11e) Pagal Direktyvas 98/70/EB ir 
2009/28/EB žaliavoms taikoma skirtinga 
tvarka priklausomai nuo to, ar jos 
klasifikuojamos kaip atliekos, liekanos ar 
šalutiniai produktai. Tačiau dėl to, kad 
šiuo metu nesama šių kategorijų 
apibrėžčių, sukuriamas netikrumas, kuris 
gali būti kliūtis efektyviam direktyvų 
taikymui ir laikymuisi. Todėl turėtų būti 
nustatytas nurodomasis žaliavų, 
priskiriamų šioms skirtingoms 
kategorijoms, sąrašas; 

Or. fr
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant sudaryti sąlygas Direktyvą 
2009/28/EB priderinti prie techninės ir 
mokslinės pažangos, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus dėl biodegalų žaliavų, kurios 
keletą kartų skaičiuojamos siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nustatyto planinio 
rodiklio, sąrašo; transporto degalų 
energetinės vertės; biologiškai labai 
įvairios pievos nustatymo kriterijų ir 
arealų; kiekio, išmetamo dėl netiesioginio 
žemės paskirties keitimo, apskaičiavimo 
metodikos ir metodinių principų ir verčių, 
kurie būtini norint įvertinti, ar tenkinami su 
biodegalais ir skystaisiais bioproduktais 
susiję tvarumo kriterijai;

(19) siekiant sudaryti sąlygas Direktyvą 
2009/28/EB priderinti prie techninės ir 
mokslinės pažangos, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus dėl biodegalų žaliavų, kurios 
keletą kartų skaičiuojamos siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nustatyto planinio 
rodiklio, sąrašo; taisyklių dėl atliekų 
hierarchijos laikymosi; transporto degalų 
energetinės vertės; biologiškai labai 
įvairios pievos nustatymo kriterijų ir 
arealų; kiekio, išmetamo dėl netiesioginio 
žemės paskirties keitimo, apskaičiavimo 
metodikos ir metodinių principų ir verčių, 
kurie būtini norint įvertinti, ar tenkinami su 
biodegalais ir skystaisiais bioproduktais 
susiję tvarumo kriterijai;

Or. fr

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Komisija turėtų įvertinti, ar, remiantis 
geriausiais ir naujausiais turimais 
moksliniais duomenimis, šia direktyva 
nustatytomis priemonėmis efektyviai 
ribojamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, ir ieškoma galimybių tą 
poveikį toliau mažinti, tuo tikslu nuo 
2021 m. sausio 1 d. galbūt nustatant
kiekio, išmetamo dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, veiksnius pagal 

(20) Komisija turėtų įvertinti, ar, remiantis 
geriausiais ir naujausiais turimais 
moksliniais duomenimis, šia direktyva 
nustatytomis priemonėmis efektyviai 
ribojamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, ir ieškoma galimybių tą 
poveikį toliau mažinti, tuo tikslu nustatant
priemones, kuriomis pagal tvarumo 
schemą būtų užtikrinamas pažangiųjų 
biodegalų tvarumas;
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tvarumo schemą;

Or. fr

Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. 2 straipsnis papildomas šiuo punktu:
„9a) nemaistinės celiuliozės medžiagos –
nemaistiniai energetiniai augalai, 
auginami žemėje, skirtoje bioenergijos 
gamybai, kaip, pvz., miscanthus, kitų 
energijai gaminti skirtų rūšių žoliniai 
augalai, kai kurios pramoninių sorgų ir 
kanapių veislės, išskyrus daug lignino 
turinčias rūšis, pvz., medžiai.“

Or. fr

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio -1 a punktas (naujas)
Direktyva 98/70/EB
2 straipsnio 9 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. 2 straipsnis papildomas šiuo punktu:
„9b) nemaistinės lignoceliuliozės 
medžiagos – energetiniai augalai, 
auginami tokioje žemėje, kaip, pvz., 
trumpalaikiams atžalynams ir 
trumpalaikei miškininkystei skirta žemė.“

Or. fr
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio -1 b punktas (naujas)
Direktyva 98/70/EB
2 straipsnio 9 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1b. 2 straipsnis papildomas šiuo punktu:
„9c) tiesioginis žemės paskirties keitimas 
– žemės naudojimo pakeitimas tarp iš 
vienos iš šešių Tarpvyriausybinės klimato 
kaitos komisijos žemės dangos kategorijų 
(miško žemės, pievų, šlapžemių, 
gyvenviečių ar kitos žemės) ir septintosios 
daugiamečių pasėlių kategorijos, visų 
pirma apimančios daugiamečius augalus, 
kurių stiebai paprastai nenukertami 
kasmet, pvz., trumpalaikę miškininkystę ir 
palmių aliejų, žemės į kitą.“

Or. fr

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio -1 c punktas (naujas)
Direktyva 98/70/EB
2 straipsnio 9 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1c. 2 straipsnis papildomas šiuo punktu:
„ 9d) iš atsinaujinančių išteklių pagaminti 
nebiologinės kilmės skystieji ir dujiniai 
degalai – kitas nei biodegalai dujinis ir 
skystasis kuras, kurio energijos kiekis 
sukaupiamas iš kitų atsinaujinančių 
energijos šaltinių nei biomasė ir kuris yra 
naudojamas transporte.“

Or. fr
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Pagrindimas

Pranešėjas siūlo išaiškinti atsinaujinančių išteklių pagaminto nebiologinės kilmės skystojo ir 
dujinio kuro, kuriam Komisija numato keturgubą skaičiavimą, statusą. Iš tiesų, taip 
vadinamos „energijos pavertimo į dujas“ ir „energijos pavertimo į skystį“ technologijos 
ateityje vaidins lemiamą vaidmenį mažinant transporto sektoriaus priklausomybę nuo 
iškastinio kuro.

Pakeitimas 20

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Valstybės narės reikalauja, kad 
tiekėjai kuo laipsniškiau mažintų 
patiektų degalų ir energijos būvio ciklo 
metu išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį energijos vienetui 
iki 10 % ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 
31 d., palyginti su 5 dalies b punkte 
nurodytomis pagrindinėmis degalų 
normomis. Mažinama taip:
a) 6 % ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 
31 d. Siekdamos šio sumažinimo, 
valstybės narės reikalauja, kad tiekėjai 
įvykdytų šiuos tarpinius tikslus: 2 % ne 
vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. ir 4 % 
ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.;
b) papildomas orientacinis tikslas – 2 % 
ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.
pagal 9 straipsnio 1 dalies h punktą turi 
būti pasiekas taikant vieną arba abu 
šiuos būdus:
i) tiekiant energiją bet kokios rūšies 
kelių transporto priemonėms, ne keliais 
judančioms mašinoms (įskaitant vidaus 
vandens kelių laivus), žemės ar miškų 
ūkio traktorius arba pramoginius laivus;
ii) naudojant visas technologijas 
(įskaitant anglies dioksido surinkimą ir 
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geologinį saugojimą), kurios gali padėti 
sutrumpinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, išmetamų gaunant energijos 
vienetą iš degalų arba energijos, būvio 
ciklą;
c) papildomas orientacinis tikslas – 2 % 
ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.
pagal 9 straipsnio 1 dalies i punktą, turi 
būti pasiekas naudojant kreditus, 
pirktus pagal Kioto protokolo švarios 
plėtros mechanizmą ir taikant 2003 m. 
spalio 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2003/87/EB, kurioje 
nustatoma šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijos leidimų sistema 
Bendrijoje*, sąlygas siekiant sumažinti 
degalų tiekimo sektoriaus išmetamą 
kiekį.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant kuro tiekėjams sudaryti sąlygas kuo lengviau pasiekti Direktyvoje 98/70/EB dėl kuro 
kokybės numatytą išmetamų dujų sumažinimo 6% tikslą, pageidautina šį tikslą atidėti iki 
2025 m. (vietoj 2020 m.) ir jam pasiekti nustatyti tarpinius tikslus.

Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalis papildoma šia pastraipa:
„Atliekų, liekanų ir šalutinių produktų 
nurodomasis sąrašas pateikiamas V a 
priede.“

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo nauju priedu paaiškinamas įvairių atliekų, liekanų ir šalutinių produktų statusas.
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Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 4 dalis pakeičiama taip:
„4. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalyje 
nurodytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš žaliavų, gautų iš žemės, 
kurioje yra didelių anglies atsargų, 
būtent žemės, kuriai 2008 m. sausio mėn. 
arba vėliau taikytas vienas iš toliau 
nurodytų apibūdinimų, nepriklausomai 
ar šiai žemei tas apibūdinimas taikomas ir 
toliau, ar nebetaikomas:
a) šlapžemės, būtent žemė, nuolat arba 
didelę metų dalį padengta arba 
permirkusi vandeniu, nebent būtų 
įrodyta, kad šių žaliavų gavyba yra 
naudinga biologinei įvairovei;
b) kiti natūraliai atkurti, būtent žemė, 
kurioje daugiau nei pusės hektaro plote 
medžių aukštis didesnis negu penki 
metrai, o medžių lajos danga užima 
daugiau kaip 10 %, arba medžiai gali 
pasiekti tas ribas in situ, kurioje
dominuoja vietinės ar įveistos rūšys arba 
kurioje yra aiškiai matomi žmogaus 
veiklos požymiai, nebent būtų įrodyta, kad 
susijusi miško zona yra valdoma tvariai, 
kad jai būdingas pakankamas augimo 
tempas, reikalingas norint patenkinti 
esamą iš jos gaunamų miško produktų 
naudojimo paklausą ir papildomą 
paklausą siekiant juos naudoti Direktyvos 
2009/28/EB 3 straipsnio 4 dalyje 
nurodytais tikslais, nepadarant žalos nei 
gerai aplinkos būklei, nei jos valdymo 
tvarumui;



PE508.236v01-00 20/66 PR\932900LT.doc

LT

c) pasodinti miškai, t. y., miškai, kuriuose 
dominuoja pasodinti ir (arba) tyčia pasėti 
medžiai, nebent būtų įrodyta, kad susijusi 
miško zona yra valdoma tvariai, kad jai 
būdingas pakankamas augimo tempas, 
reikalingas norint patenkinti esamą iš jos 
gaunamų miško produktų naudojimo 
paklausą ir papildomą paklausą siekiant 
juos naudoti Direktyvos 2009/28/EB 3 
straipsnio 4 dalyje nurodytais tikslais, 
nepadarant žalos nei gerai aplinkos 
būklei, nei jos valdymo tvarumui.“

Or. fr

Pagrindimas

Turėtų būti pritaikyti esami tvarumo kriterijai siekiant užkirsti kelią miškų nykimui, 
atsiradusiam dėl naujos paklausos ir dėl šiuo metu vykdomo miško biomasės naudojimo 
energijos ir produktų gamybai. Be to, miškų apibrėžimai turėtų būti suderinti su naujausia 
tarptautine nomenklatūra (FAO).

Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) įterpiama ši 5a dalis:
„5a. Biokuras ir skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgta dėl 1 dalyje nurodytų 
priežasčių, neturi būti pagaminti iš 
žaliavų, gautų iš sodintų miškų, įskaitant 
trumpalaikius atžalynus ir trumpalaikę 
miškininkystę, kol lignoceliuliozės 
medžiagoms nebus nustatyta numatyta 7d 
straipsnyje numatyta biokuro ir skystųjų 
bioproduktų įtaką šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio skaičiavimuose 
naudojama netiesioginio žemės paskirties 
keitimo konkreti vertė ir kol bus nustatyti 
konkretūs tvarumo kriterijai, skirti miško 
biomasės panaudojimui energetiniais
tikslais, įskaitant biokurą ir skystuosius 
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bioproduktus.“

Or. fr

Pagrindimas

Naujų sodintų miškų (po 2008 m.) atliekoms neturėtų būti suteiktas leidimas, kol į 
apskaičiavimo metodą nebus įtraukta netiesioginio žemės paskirties keitimo konkreti vertė ir 
kol nebus nustatyti tvarumo kriterijai, susiję su miško biomasės, skirtos energijai gaminti, 
naudojimu.

Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) įterpiama ši 1c dalis:
„5b. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais 
tikslais, neturi būti pagaminti iš žaliavų, 
gautų iš žemės ūkio atliekų, išskyrus tuos 
atvejus, jei įrodoma, kad dėl šio išgavimo 
nepablogėja žemės ūkio ir ekosistemų 
funkcijos. Žemės ūkio atliekų kiekis, kuris 
turi likti žemėje dėl ekologinių priežasčių, 
nustatomas remiantis regiono ypatumais 
ir, jei reikia, remiantis biologiniais ir 
geografiniais subregionų ypatumais, taip 
pat atsižvelgiant (bet tuo neapsiribojant) į 
dirvožemio organinių medžiagų sudėtį, 
gebėjimą išlaikyti vandenį ir izoliuoti 
anglį. Į šią dalį neįtraukiamos žaliavos, 
gaminamos iš žemės ūkio atliekų, 
gaunamų augalus perdirbant į maisto 
arba kitus produktus kitur nei auginimo 
vietoje.“

Or. fr

Pagrindimas

Žemės ūkio atliekos įgauna ekologinę ir agronominę vertę, kadangi teikia maistines 
medžiagas, užkerta kelią žemių erozijai ir biologinės įvairovės mažėjimui. Pernelyg didelis 
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žemės ūkio atliekų, gaunamų nuimant derlių (pvz., šiaudai ir stiebai), sumažinimas gali 
pakenkti ekologinėms funkcijoms. Taigi atliekų kiekis, skirtas biokuro gamybai, įvairiuose 
regionuose labai skiriasi.

Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bd) Įterpiama 5c dalis:
„5c. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais 
tikslais, neturi būti pagaminti iš žaliavų, 
gautų iš žemės, nebent būtų laikomasi 
trečiųjų šalių su naudojimu susijusių 
juridinės teisės nuostatų ir nebūtų 
pažeidžiama nuosavybės teisė, taip pat 
dalyvaujant joms atstovaujančios 
institucijos būtų gautas jų laisvas, 
išankstinis ir informuotumu pagrįstas 
sutikimas.“

Or. fr

Pakeitimas 26

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalis pakeičiama taip:
„1. 7a straipsnio ir 7b straipsnio 2 dalies 
tikslais, išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, sumažintas 
naudojant biodegalus ir skystuosius 
bioproduktus, apskaičiuojamas taip:
a) kai gamybos būdui taikoma 
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numatytoji sumažinto išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
vertė yra nustatyta IV priedo A arba B 
dalyje, įtraukiant V priede nurodytas 
vertes, susijusias su netiesioginiu žemės 
paskirties keitimu, o šių biodegalų ar 
skystųjų bioproduktų e1 vertė, 
apskaičiuota pagal V priedo C dalies 7 
punktą, yra lygi nuliui arba mažesnė už 
nulį, naudojant tą numatytąją vertę;
b) naudojant faktinę vertę, apskaičiuotą 
pagal IV priedo C dalyje nustatytą 
metodiką; arba
c) naudojant vertę, apskaičiuotą kaip IV 
priedo C dalies 1 punkte nurodytos 
formulės veiksnių, kai IV priedo D arba 
E dalyje nurodytos numatytosios
išskaidytos vertės gali būti naudojamos 
kai kuriems veiksniams, ir faktinių 
verčių, apskaičiuotų pagal IV priedo C 
dalyje nustatytą metodiką visiems 
kitiems veiksniams, suma, išskyrus eiluc 
vertę, kuriai turėtų būti pritaikytos V 
priede nurodytos vertės.“

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama pakeisti apskaičiavimo metodą, kuriuo siekiama, kad būtų atsižvelgta į 
netiesioginio žemės paskirties keitimo faktorių.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto -a a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
7 d straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-aa) įterpiama ši 1a dalis:
„1a. Komisija pagal 25b straipsnio punktą 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl naudojant iš 
atsinaujinančių išteklių pagamintą 



PE508.236v01-00 24/66 PR\932900LT.doc

LT

nebiologinės kilmės skystąjį ir dujinį kurą 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio apskaičiavimo procedūros 
įtraukimo į IV priedą, kad būtų galima 
patikrinti, ar jais nepažeidžiamos 7b 
straipsnio nuostatos. Šie deleguotieji aktai 
turi būti priimti iki 2015 m. gruodžio 
31 d.“

Or. fr

Pakeitimas 28

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pakeitimas 29

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Komisija, vėliausiai iki 2015 m. gruodžio 
31 d., į V priedą įtraukia vertes, susijusias 
su dėl netiesioginio žemės paskirties 
keitimo išmetamų dujų kiekiu, taikomas 
žaliavoms iš nemaistinių celiuliozės ir 
lignoceliuliozės medžiagų, ir šias vertes 
įtraukia į biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų daromo poveikio šiltnamio 
efektą sukeliančioms dujoms 
apskaičiavimą, kaip numatyta šiame 
straipsnyje.“

Or. fr

Pagrindimas

Biokuro gamyba iš nemaistinių kultūrų, pvz., medžių ir žolių, taip pat paskatina netiesioginį 
žemės paskirties keitimą, į kurį turėtų būti atsižvelgta siekiant išvengti nepagrįstos 
diskriminacijos, susijusios su kitų rūšių žaliavomis.

Pakeitimas 30

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) įterpiama tokia 2a dalis:
„6a. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. tam, kad 
būtų išsaugomos jau padarytos 
investicijos, šios direktyvos V priede 
nurodyto dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo išmetamo teršalų kiekio 
dalis, susijusi su biodegalų, pagamintų iš 
javų ir kitų krakmolingų augalų, cukrų ir 
aliejinių augalų, ar žemėje auginamų kitų 
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rūšių energetinių augalų, naudojimu, 
vartojimu, atitinkančiu 2010 m. 
suvartojimą kiekvienoje valstybėje narėje, 
neįtraukiama į 1 dalyje nurodytus 
apskaičiavimus, tačiau su sąlyga, kad šie 
biodegalai padėtų mažiausiai 45% 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį. Valstybės narės 
nustato šios išimties, taikomos biodegalų 
gamybos įrenginiams. įgyvendinimo 
tvarką, remdamasi šių įrenginių vidutine 
gamyba 2010 – 2012 m. Valstybės narės 
kasmet Komisijai teikia ataskaitą apie šią 
įgyvendinimo tvarką ir biodegalų kiekį, 
kuriam ji taikoma.“

Or. fr

Pagrindimas

Yra tinkama apsaugoti esamas investicijas iš jų gamybai iki 2017 m. netaikyti reikalavimo 
atsižvelgti į netiesioginio žemės paskirties keitimo faktorių, kaip numatyta Direktyvos 
98/70/EB 7d straipsnio 6 dalyje.

Pakeitimas 31

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) įterpiama tokia 6b dalis:
„6b. Nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 2020 
m. gruodžio 31 d. šios direktyvos V priede 
nurodyto dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo išmetamo teršalų kiekio 
dalis, susijusi su biodegalų, pagamintų iš 
javų ir kitų krakmolingų augalų, cukrų ir 
aliejinių augalų, ar žemėje auginamų kitų 
rūšių energetinių augalų, naudojimu, 
vartojimu, atitinkančiu 2008 m. 
suvartojimą, neįtraukiama į 1 dalyje 
nurodytus apskaičiavimus, tačiau su 
sąlyga, kad šie biodegalai padėtų 
mažiausiai 50% sumažinti išmetamą 
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šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 
Tačiau jei atsižvelgiant į V priede 
nurodytą dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo išmetamą teršalų kiekį 
nepatenkinami 7b straipsnio 2 dalyje 
nurodyti tvarumo kriterijai, iš šios žemės 
išgaunamas biodegalų kiekis yra 
netinkamas gauti Direktyvos 2009/28/EB 
17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą 
finansinę paramą.“

Or. fr

Pagrindimas

Pranešėja siūlo pratęsti išimties taikymą iki 2020 m. tuo pat metu panaikinant viešųjų lėšų 
naudojimą žaliavoms, kuriomis nepakankamai sumažinamas išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis.

Pakeitimas 32

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„10a straipsnis „10a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas Įgaliojimų delegavimas
1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.

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

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

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 7a straipsnio 5 dalyje, 7b 
straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje, 7d 
straipsnio 5 dalyje, 7d straipsnio 6 dalyje, 
7d straipsnio 7 dalyje, 8a straipsnio 3 

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

deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl
įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.

4. Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, 
apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija 
nedelsdama vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

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

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

Or. fr

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2009/28/EB
2 straipsnio 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„p) „atliekos“ apibrėžiamos pagal 2008 m. 
lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų 
ir panaikinančios kai kurias direktyvas 3 
straipsnio 1 dalį. Šiai kategorijai 
nepriskiriamos medžiagos, kurios 

„p) atliekos – medžiaga ar objektas, kurio 
turėtojas atsikrato, ketina ar privalo 
atsikratyti, kaip apibrėžta pagal 2008 m. 
lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų 
ir panaikinančios kai kurias direktyvas 3 
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sąmoningai modifikuojamos ar 
užteršiamos, kad atitiktų tą apibrėžtį.

straipsnio 1 dalį, ir kurių statusas turi būti 
nepriklausomai patikrinamas ir 
sertifikuojamas, kad laikomasi tos 
direktyvos 4 straipsnyje nustatytos 
hierarchijos, arba joms taikoma 
palyginama atliekų prevencijos ir 
tvarkymo programa. Šiai kategorijai 
nepriskiriamos medžiagos, kurios 
sąmoningai modifikuojamos ar 
užteršiamos, kad atitiktų tą apibrėžtį.

Or. fr

Pagrindimas

Be to, kad atliekos turi būti apibrėžtos pagal Atliekų pagrindų direktyvą, joms turi būti 
taikoma tos direktyvos 4 straipsnyje nustatyta hierarchija. Be to, ES ir užsienyje būtina atlikti 
nepriklausomą vertinimą ir atitikties sertifikavimą, ypač atsižvelgiant į tai, kad sukčiaujama 
naudojant panaudotą kepimo aliejų.

Pakeitimas 34

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 2 straipsnis papildomas šiuo punktu:
„pa) nemaistinės celiuliozės medžiagos –
nemaistiniai energetiniai augalai, 
auginami žemėje, skirtoje bioenergijos 
gamybai, kaip, pvz., miscanthus, kitų 
energijai gaminti skirtų rūšių žoliniai 
augalai, kai kurios pramoninių sorgų ir 
kanapių veislės, išskyrus daug lignino 
turinčias rūšis, pvz., medžiai.“

Or. fr
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Pakeitimas 35

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. 2 straipsnis papildomas šiuo punktu:
„pb) nemaistinės lignoceliuliozės 
medžiagos – energetiniai augalai, 
auginami tokioje žemėje, kaip, pvz., 
trumpalaikiams atžalynams ir 
trumpalaikei miškininkystei skirta žemė.“

Or. fr

Pakeitimas 36

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. 2 straipsnis papildomas šiuo punktu:
„pc) šalutiniai produktai – žaliavos, 
kurios turi komercinę vertę arba kurias 
galima alternatyviai panaudoti, ir 
medžiagos, kurios sudaro didelę proceso 
dalį pagal ekonominę vertę, arba atvejais, 
kai pagrindinis procesas tyčia 
pakeičiamas, kad būtų gaminamas 
didesnis šios medžiagos kiekis ar geresnių 
kitų savybių ši medžiaga pagrindinio 
produkto gamybos sąskaita.“

Or. fr
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Pakeitimas 37

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. 2 straipsnis papildomas šiuo punktu:
„pd) iš atsinaujinančių išteklių pagaminti 
nebiologinės kilmės skystieji ir dujiniai 
degalai – dujinis ir skystasis kuras, kurio 
energijos kiekis sukaupiamas iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių ir kuris 
yra naudojamas transporte.“

Or. fr

Pagrindimas

Pranešėjas siūlo išaiškinti atsinaujinančių išteklių pagaminto nebiologinės kilmės skystojo ir 
dujinio kuro, kuriam Komisija numato keturgubą skaičiavimą, statusą. Iš tiesų, taip 
vadinamos „energijos pavertimo į dujas“ ir „energijos pavertimo į skystį“ technologijos 
ateityje vaidins lemiamą vaidmenį mažinant transporto sektoriaus priklausomybę nuo 
iškastinio kuro.

Pakeitimas 38

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1e. 2 straipsnis papildomas šiuo punktu:
„pe) iš atsinaujinančių išteklių pagaminti 
degalai – iš atsinaujinančių išteklių 
pagaminti nebiologinės kilmės skystieji ir 
dujiniai degalai.“

Or. fr
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Pakeitimas 39

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1f. 2 straipsnis papildomas šiuo punktu:
„pf) tiesioginis žemės paskirties keitimas –
žemės naudojimo pakeitimas tarp iš 
vienos iš šešių Tarpvyriausybinės klimato 
kaitos komisijos žemės dangos kategorijų 
(miško žemės, pievų, šlapžemių, 
gyvenviečių ar kitos žemės) ir septintosios 
daugiamečių pasėlių kategorijos, visų 
pirma apimančios daugiamečius augalus, 
kurių stiebai paprastai nenukertami 
kasmet, pvz., trumpalaikę miškininkystę ir 
palmių aliejų, žemės į kitą.“

Or. fr

Pakeitimas 40

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 1 dalis papildoma tokia antra 
pastraipa:

Išbraukta.

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

Pagrindimas

Pirmosios kartos biodegalų gamybos apribojimas yra pateisinamas, tačiau jis neturi būti 
taikomas visais atvejais ir turi būti įgyvendinamas atsižvelgiant į netiesioginio žemės keitimo 
veiksnį apskaičiuojant sumažinamą išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Pakeitimas 41

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pagrindimas

Pirmosios kartos biodegalų gamybos apribojimas yra pateisinamas, tačiau jis neturi būti 
taikomas visais atvejais ir turi būti įgyvendinamas atsižvelgiant į netiesioginio žemės keitimo 
veiksnį apskaičiuojant sumažinamą išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio ii punktas
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pagrindimas

Pirmosios kartos biodegalų gamybos apribojimas yra pateisinamas, tačiau jis neturi būti 
taikomas visais atvejais ir turi būti įgyvendinamas atsižvelgiant į netiesioginio žemės keitimo 
veiksnį apskaičiuojant sumažinamą išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Pakeitimas 43

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii a) įterpiamas šis ea punktas: 
„ea) valstybės narės dalį 4 dalyje 
nustatyto tikslo gali įgyvendinti 
padidindamos iš atsinaujinančių šaltinių 
pagamintos energijos suvartojimą, 
atitinkantį pagal 4 straipsnį patvirtintame 
nacionaliniame atsinaujinančių išteklių 
energijos veiksmų plane nustatytą 
papildomą nacionalinių tikslų dalį.“

Or. fr

Pagrindimas

Valstybėms narėms, kurios įgyvendina daugiau nei bendras jų 2020 m. suvartojamos 
atsinaujinančiosios energijos tikslas, sukuriamas lankstumo mechanizmas.

Pakeitimas 44

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) įterpiama ši 4a dalis:
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„4a. siekiant įvykdyti 4 dalyje nustatytą 
tikslą valstybės narės privalo sumažinti 
bendrą energijos suvartojimą transporto 
sektoriuje ir tuo būdu šiame sektoriuje 
mažiausiai 12% padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą palyginti su 
dabartinėmis bendro energijos 
suvartojimo transporto sektoriuje 
prognozėmis 2020 m.“

Or. fr

Pagrindimas

Turėtų būti nustatytas 12% energijos vartojimo efektyvumo padidinimo transporto sektoriuje 
tikslas siekiant sukurti sąveiką su transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio mažinimo 
priemonėmis ir valstybėse narėse skatinti diskusijas dėl transporto politikos.

Pakeitimas 45

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) įterpiama 4 b dalis:
„4b. Siekdamos laikytis 4 dalyje nurodyto 
tikslo, valstybės narės užsitikrina, kad iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
gaunamos ir transporto sektoriuje 
naudojamos elektros energijos dalis 
2020 m. siektų mažiausiai 1,5 % bendro 
energijos sunaudojimo transporto 
sektoriuje.“

Or. fr

Pagrindimas

Pranešėjas siūlo elektros energijai nustatyti smulkesnį 1,5 % tikslą, kad būtų paskatintas iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos elektros panaudojimas transporto sektoriuje . Šis 
tikslas yra įgyvendinamas, kadangi nacionaliniuose valstybių narių planuose 2020 m. jau 
numatytas 1,4 % dydis.
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Pakeitimas 46

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Į 4 straipsnį įterpiama ši 3a dalis:
„3a. Kiekviena valstybė narė, vėliausiai 
[po metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo], 
paskelbia ir praneša Komisijai apie iš 
anksto parengtą dokumentą, kuriame 
nurodomos priemonės, kurių ji ketina 
imtis, siekdama laikytis 3 straipsnio 4 a 
dalyje nurodyto tikslo.“

Or. fr

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 b punktas (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
4 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Į 4 straipsnį įterpiama 3b dalis:
„3b. Kiekviena valstybė narė, vėliausiai 
[po metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo], 
paskelbia ir praneša Komisijai apie iš 
anksto parengtą dokumentą, kuriame 
nurodomos priemonės, kurių ji ketina 
imtis, siekdama laikytis 3 straipsnio 4 b 
dalyje nurodyto tikslo.“

Or. fr
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Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
15 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 15 straipsnio 2 dalies ketvirta 
pastraipa pakeičiama taip:
Kilmės garantija neatlieka jokios 
funkcijos valstybės narės atitikties 3 
straipsnio pirmos dalies reikalavimams 
požiūriu. Kilmės garantijų perdavimas 
kartu ar atskirai su fiziniu energijos 
perdavimu nedaro jokio poveikio 
valstybių narių sprendimui naudoti 
statistinius perdavimus, bendrus 
projektus ar bendras paramos schemas 
laikantis planinių rodiklių arba pagal 5 
straipsnį apskaičiuojant bendrą galutinį 
atsinaujinančių išteklių energijos 
suvartojimą.“

Or. fr

Pagrindimas

Gamintojams turėtų būti prieinama kilmės garantijų sistema norint įrodyti, kad skystas arba 
dujinis kuras, gautas iš atsinaujinančių nebiologinės kilmės energijos išteklių, atitinka 
tvarumo kriterijus, būtent susijusius su iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos 
elektros naudojimu ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimu.

Pakeitimas 49

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalis papildoma šia pastraipa:
„Į IX a priedą įtraukiamas atliekų, 
liekanų ir šalutinių produktų 
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nurodomasis sąrašas.“

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo nauju priedu paaiškinamas įvairių atliekų, liekanų ir šalutinių produktų statusas.

Pakeitimas 50

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 4 dalis pakeičiama taip:
„4. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalies a, b ir c 
punktuose nurodytais tikslais, neturi 
būti pagaminti iš žaliavų, gautų iš žemės, 
kurioje yra didelių anglies atsargų, 
būtent žemės, kuriai 2008 m. sausio mėn. 
arba vėliau taikytas vienas iš toliau 
nurodytų apibūdinimų, kurį šios žemės ir 
toliau taiko arba ne:
a) šlapžemės, būtent žemė, nuolat arba 
didelę metų dalį padengta arba 
permirkusi vandeniu, nebent yra įrodyta, 
kad šių žaliavų gavyba yra naudinga 
biologinei įvairovei;
b) kiti natūraliai atkurti miškai ir 
pasodinti miškai, būtent žemė, kurioje 
daugiau nei pusė hektaro plote medžių 
aukštis didesnis negu penki metrai, o 
medžių lajos danga užima daugiau kaip
10 %, arba medžiai gali pasiekti tas ribas 
in situ, kai dominuoja vietinės arba 
įveistos rūšys ir kai yra aiškiai matomi 
žmogaus veiklos požymiai, nebent būtų 
įrodyta, kad susijusi miško zona yra 
tvariai valdoma, kad jai būdingas 
pakankamas augimo tempas, reikalingas 
norint patenkinti esamą iš jos gaunamų 
miško produktų panaudojimo paklausą ir 
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papildomą paklausą, skirtą naudojimui 3 
straipsnio 4 dalyje nurodytais tikslais, 
nepadarant žalos nei gerai aplinkos 
būklei, nei jos valdymo tvarumui;
c) pasodinti miškai, būtent kai dominuoja 
pasodinti ir (arba) tyčia pasėti medžiai, 
nebent būtų įrodyta, kad susijusi miško 
zona yra tvariai valdoma, kad jai 
būdingas pakankamas augimo tempas, 
reikalingas norint patenkinti esamą iš jos 
gaunamų miško produktų naudojimo 
paklausą ir papildomą paklausą, skirtą 
naudojimui 3 straipsnio 4 dalyje 
nurodytais tikslais, nepadarant žalos nei 
gerai aplinkos būklei, nei jos valdymo 
tvarumui.“

Or. fr

Pagrindimas

Turėtų būti pritaikyti esami tvarumo kriterijai siekiant užkirsti kelią miškų nykimui, 
atsiradusiam dėl naujos paklausos ir dėl šiuo metu vykdomo miško biomasės naudojimo 
energijos ir produktų gamybai. Be to, miškų apibrėžimai turėtų būti suderinti su naujausia 
tarptautine nomenklatūra (FAO).

Pakeitimas 51

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) įterpiama 5 a dalis:
„5a. Biokuras ir skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgta dėl 1 dalies a, b ir c 
punktuose nurodytų priežasčių, nebus 
gaminami iš sodintų miškų, įskaitant 
trumpalaikius atžalynus ir trumpalaikę 
miškininkystę, gautų žaliavų, kol 
lignoceliuliozės medžiagai nebus 
nustatyta netiesioginio žemės paskirties 
keitimo konkreti vertė siekiant 
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apskaičiuoti biokuro ir skystųjų 
bioproduktų įtaką šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiui (kaip numatyta 
19 straipsnyje) ir kol bus nustatyti 
konkretūs tvarumo kriterijai, skirti miško 
biomasės panaudojimui energetiniais 
tikslais, įskaitant biokurą ir skystuosius 
bioproduktus.“

Or. fr

Pagrindimas

Naujų sodintų miškų (po 2008 m.) atliekoms neturėtų būti suteiktas leidimas, kol į 
apskaičiavimo metodą nebus įtraukta netiesioginio žemės paskirties keitimo konkreti vertė ir 
kol nebus nustatyti tvarumo kriterijai, susiję su miško biomasės, skirtos energijai gaminti, 
naudojimu.

Pakeitimas 52

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) įterpiama 5 b dalis:
„5b. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalies a, b ir c 
punktuose nurodytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš žaliavų, gautų iš žemės ūkio 
atliekų, išskyrus tuos atvejus, jei įrodoma, 
kad šis išgavimas nepaskatina žemės ūkio 
ir ekosistemų funkcijų degradacijos.
Žemės ūkio atliekų kiekis, kuris turi likti 
žemėje dėl ekologinių priežasčių, 
nustatomas remiantis regiono ypatumais 
ir, jei reikia, remiantis biologiniais ir 
geografiniais subregionų ypatumais, taip 
pat atsižvelgiant (bet tuo neapsiribojant) į 
žemės organines medžiagas, gebėjimą 
išlaikyti vandenį ir izoliuoti anglį. Į šią 
dalį neįtraukiamos žaliavos, gaminamos iš 
žemės ūkio atliekų, gaunamų augalus 
perdirbant į maisto arba kitus produktus 
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kitur nei auginimo vietoje.“

Or. fr

Pagrindimas

Žemės ūkio atliekos įgauna ekologinę ir agronominę vertę, kadangi teikia maistines 
medžiagas, užkerta kelią žemių erozijai ir biologinės įvairovės mažėjimui. Pernelyg didelis 
žemės ūkio atliekų, gaunamų nuimant derlių (pvz., šiaudai ir stiebai), sumažinimas gali 
pakenkti ekologinėms funkcijoms. Taigi atliekų kiekis, skirtas biokuro gamybai, įvairiuose 
regionuose labai skiriasi.

Pakeitimas 53

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bd) įterpiama 5c dalis:
„5c. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalies a, b ir c 
punktuose nurodytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš žaliavų, gautų iš žemės, 
nebent būtų laikomasi trečiųjų šalių su 
naudojimu susijusių juridinės teisės 
nuostatų ir nebūtų pažeidžiama 
nuosavybės teisė, taip pat būtų gautas jų 
laisvas, išankstinis ir informuotumu 
pagrįstas sutikimas ir dalyvautų joms 
atstovaujančios institucijos.“

Or. fr

Pakeitimas 54

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

6a. 18 straipsnis papildomas 9a dalimi:
„9a. Komisija įgaliojama pagal 25b 
straipsnio nuostatas priimti 
deleguotuosius aktus dėl išsamių 
taisyklių, susijusių su nepriklausomu 
patikrinimu ir atliekų hierarchijos, 
nurodytos Direktyvos 2008/98/ES 4 
straipsnyje, laikymosi sertifikavimu, 
sukūrimo arba dėl panašios atliekų 
prevencijos ir tvarkymo programos 
nustatymo. Šie deleguotieji aktai bus 
priimti iki 2015 m. gruodžio 31 d.“

Or. fr

Pagrindimas

Komisija turėtų nustatyti išsamias taisykles dėl nepriklausomo patikrinimo ir Pagrindų 
direktyvos dėl atliekų 4 straipsnio atitikties sertifikavimo, taip pat ir dėl iš užsienio 
importuojamų atliekų, pvz., panaudoto maistinio aliejaus.

Pakeitimas 55

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalis pakeičiama taip:
„1. 17 straipsnio 2 dalies tikslais, 
sumažintas išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis naudojant 
biodegalus ir skystuosius bioproduktus 
apskaičiuojamas taip:
a) kai gamybos būdui taikoma 
numatytoji sumažinto išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
vertė yra nustatyta V priedo A arba B 
dalyje, įtraukiant vertes, susijusias su 
VIII priede paminėtu netiesioginiu žemės 
paskirties keitimu, o šių biodegalų ar 
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skystųjų bioproduktų el vertė, 
apskaičiuota pagal V priedo C dalies 7 
punktą, yra lygi nuliui arba mažesnė už 
nulį, naudojant tą numatytąją vertę;
b) naudojant faktinę vertę, apskaičiuotą 
pagal V priedo C dalyje nustatytą 
metodiką; arba
c) naudojant vertę, apskaičiuotą kaip V 
priedo C dalies 1 punkte nurodytos 
formulės veiksnių, kai V priedo D arba 
E dalyje nurodytos numatytosios 
išskaidytos vertės gali būti naudojamos 
kai kuriems veiksniams, ir faktinių 
verčių, apskaičiuotų pagal V priedo C 
dalyje nustatytą metodiką visiems 
kitiems veiksniams, suma, išskyrus eiluc 
vertę, kuriai turėtų būti pritaikytos VIII 
priede paminėtos vertės.“

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama pakeisti apskaičiavimo metodą, kuriuo siekiama, kad būtų atsižvelgta į 
netiesioginio žemės paskirties keitimo faktorių.

Pakeitimas 56

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-aa) įterpiama ši 1a dalis:
„1a. Komisija pagal 25b straipsnio punktą 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio, susidarančio naudojant 
nebiologinės kilmės skystąjį ir dujinį 
kurą, pagamintą iš atsinaujinančių 
išteklių, apskaičiavimo procedūros 
įtraukimo į V priedą, kad būtų galima 
patikrinti, ar jais nepažeidžiamos 17 
straipsnio nuostatos. Šie deleguotieji aktai 
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bus priimti iki 2015 m. gruodžio 31 d.“

Or. fr

Pakeitimas 57

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punkto c a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
19 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) 6 dalyje įterpiama ši pastraipa:
„Vėliausiai iki 2015 m. gruodžio 31 d. 
Komisija į VIII priedą įtrauks vertes, 
susijusias su dėl netiesioginio žemės 
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paskirties keitimo išmetamu kiekiu, kurį 
lemia žaliavos iš nemaistinių celiuliozės ir 
lignoceliuliozės medžiagų, ir įtrauks šias 
vertes į biodegalų ir skystųjų bioproduktų 
lemiamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų poveikio apskaičiavimo metodiką, 
kaip numatyta šiame straipsnyje.“

Or. fr

Pagrindimas

Biokuro gamyba iš nemaistinių kultūrų, pvz., medžių ir žolių, taip pat paskatina netiesioginį 
žemės paskirties keitimą, į kurį turėtų būti atsižvelgta siekiant išvengti nepagrįstos 
diskriminacijos, susijusios su kitų rūšių žaliavomis.

Pakeitimas 59

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) įterpiama ši 6a dalis:
„6a. Siekiant apsaugoti jau esamas 
investicijas, iki 2017 m. gruodžio 31 d. į 
šios direktyvos VIII priede nurodytą kiekį, 
išmetamą dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, pagal 1 dalį 
atliekamuose skaičiavimuose 
neatsižvelgiama bendro biodegalų, 
pagamintų iš javų bei kitų krakmolingų 
augalų, cukrų ir aliejinių augalų ar kitų 
žemėje auginamų energetinių augalų, 
suvartoto kiekio dalies atveju, kuri 
atitinka 2010 m. kiekvienoje valstybėje 
narėje užfiksuotą suvartojimo lygį, jei šie 
biodegalai suteikia galimybę sumažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį mažiausiai 45 %. Valstybės 
narės nustato priemones šiai išimčiai 
įgyvendinti biodegalus gaminančiuose 
įrenginiuose, atsižvelgdamos į tų 
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įrenginių vidutinį gamybos lygį 2010–
2012 m. Kiekvienais metais valstybės 
narės praneša Komisijai apie tas 
įgyvendinimo priemones ir biodegalų 
kiekį, kuriam jos taikomos.“

Or. fr

Pagrindimas

Esamos investicijos turėtų būti apsaugotos, o biodegalams, pagamintiems atitinkamuose 
įrenginiuose, iki 2017 m. neturėtų būti taikomi netiesioginio žemės paskirties keitimo veiksnio 
reikalavimai, nustatyti Direktyvos 2009/28/EB 19 straipsnio 6 dalyje.

Pakeitimas 60

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cc) įterpiama ši 6b dalis:
„6b. Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. į šios direktyvos 
VIII priede nurodytą kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
neatsižvelgiama pagal 1 dalį atliekamuose 
skaičiavimuose, bendro biodegalų, 
pagamintų iš javų bei kitų krakmolingų 
augalų, cukrų ir aliejinių augalų ar kitų 
žemėje auginamų energetinių augalų, 
suvartoto kiekio dalies atveju, kuri 
atitinka 2008 m. užfiksuotą suvartojimo 
lygį, jei šie biodegalai suteikia galimybę 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį mažiausiai 50 %. 
Tačiau jei atsižvelgiama į VIII priede 
nurodytą kiekį, išmetamą dėl netiesioginio 
žemės paskirties keitimo, šios žaliavos 
neatitinka tvarumo kriterijų, numatytų 
šios direktyvos 17 straipsnio 2 dalyje, 
pagal 17 straipsnio 1 dalies c punktą iš jų 
pagaminti biodegalai netinkami 
finansinei paramai gauti.“ 
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Or. fr

Pagrindimas

Pranešėjas siūlo taikyti išimtį iki 2020 m., tačiau neskiriant jokio viešojo finansavimo
žaliavoms, kurias naudojant negalima gerokai sumažinti išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio. 

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 9 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
23 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. 23 straipsnyje įterpiama ši 8a dalis:
„8a. Vėliausiai iki 2015 m. gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia ataskaitą apie teigiamą 
ir neigiamą biodegalų, pagamintų iš 
atliekų, likučių ir šalutinių produktų ar 
žaliavų, kurioms išgauti nereikalinga 
žemė, poveikį aplinkai ir ekonomikai. 
Atliekant poveikio aplinkai vertinimus 
atsižvelgiama į išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, biologinę įvairovę, 
vandenį ir dirvožemio derlingumą. 
Atsižvelgiama į galimq naudą ar 
nuostolius naudojantis šiomis žaliavomis 
kitais tikslais, visų pirma produktams 
gaminti. Atliekant poveikio ekonomikai 
vertinimus atsižvelgiama į gamybos 
išlaidas, alternatyviąsias sąnaudas 
naudojantis žaliavomis kitais tikslais ir 
gyvavimo ciklo energetinę grąžą, susijusią 
su investicijomis, kurias galima gauti 
naudojant žaliavas pažangiesiems 
biodegalams ar skystiesiems 
bioproduktams gaminti.“ 

Or. fr

Pagrindimas

Norint, kad galimi investuotojai susidarytų kuo aiškesnę nuomonę, reikia kuo skubiau įvertinti 
naudojimosi šiomis žaliavomis pažangiesiems biodegalams gaminti pagrįstumą ir tvarumą.
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Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2009/28/EB
25 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„25b straipsnis „25b straipsnis
Įgaliojimų delegavimas Įgaliojimų delegavimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal šiame 
straipsnyje nustatytas sąlygas.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal šiame 
straipsnyje nustatytas sąlygas.

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

2. 3 straipsnio 4 dalies d punkte, 5 
straipsnio 5 dalyje, 17 straipsnio 3 dalies c 
punkto trečioje pastraipoje, 18 straipsnio 
9a dalyje ir 19 straipsnio 1a dalyje, 19 
straipsnio 5 dalyje, 19 straipsnio 6 dalyje ir 
19 straipsnio 7 dalyje nurodytas įgaliojimų 
delegavimas Komisijai taikomas neribotą 
laikotarpį nuo [šios direktyvos įsigaliojimo 
data].

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

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 4 
dalies d punkte, 5 straipsnio 5 dalyje, 17 
straipsnio 3 dalies c punkto trečioje 
pastraipoje, 18 straipsnio 9a dalyje ir 19 
straipsnio 1a dalyje,19 straipsnio 5 dalyje, 
19 straipsnio 6 dalyje ir 19 straipsnio 7 
dalyje nurodytą įgaliojimų delegavimą. 
Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas 
tame sprendime nurodyto įgaliojimo 
delegavimas. Sprendimas įsigalioja kitą 
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

4. Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, 
apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

4. Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, 
apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

5. Pagal 3 straipsnio 4 dalies d punktą, 5 
straipsnio 5 dalį, 17 straipsnio 3 dalies c 
punkto trečią pastraipą, 19 straipsnio 5 

5. Pagal 3 straipsnio 4 dalies d punktą, 5 
straipsnio 5 dalį, 17 straipsnio 3 dalies c 
punkto trečią pastraipą, 18 straipsnio 
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dalį, 19 straipsnio 6 dalį ir 19 straipsnio 7 
dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja 
tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius po to, 
kai apie tą aktą pranešama Europos 
Parlamentui ir Tarybai, nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu iki šio laikotarpio 
pabaigos ir Europos Parlamentas, ir Taryba 
pranešė Komisijai, kad jie neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
dviem mėnesiais.“

9a dalį ir 19 straipsnio 1a dalį, 19 
straipsnio 5 dalį, 19 straipsnio 6 dalį ir 19 
straipsnio 7 dalį priimtas deleguotasis aktas 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius po to, kai apie tą aktą pranešama 
Europos Parlamentui ir Tarybai, nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu iki šio 
laikotarpio pabaigos ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba pranešė Komisijai, 
kad jie neprieštaraus. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali 
būti pratęstas dviem mėnesiais.“

Or. fr

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 64

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 = kiekis, išmetamas išgaunant arba 
auginant žaliavas;
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;
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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. fr

Pagrindimas

Pakoreguojama skaičiavimo metodika atsižvelgiant į netiesioginio žemės paskirties keitimo 
veiksnį. 

Pakeitimas 65

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. Su netiesioginiu žemės paskirties 
keitimu susijęs išmetamas kiekis (eiluc) 
apskaičiuojamas pagal V priedą.“

Or. fr

Pagrindimas

Pakoreguojama skaičiavimo metodika atsižvelgiant į netiesioginio žemės paskirties keitimo 
veiksnį. 

Pakeitimas 66

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

(bb) pridedamas šis punktas:
„19b. Kiekis, išmetamas išgaunant arba 
auginant (eec), su tiesioginiu žemės 
paskirties keitimu susijęs išmetamas 
kiekis (el) ir su netiesioginiu žemės 
paskirties keitimu susijęs išmetamas 
kiekis (eiluc) priskiriamas šalutiniams 
produktams atsižvelgiant į jų energetinę 
vertę. Išmetamas kiekis, priskiriamas 
šalutiniams produktams, yra 
pagrindiniams produktams priskiriamo 
išmetamo kiekio papildymas.“

Or. fr

Pakeitimas 67

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) iš žaliavų, kurių gamyba lėmė tiesioginį 
žemės paskirties pakeitimą, t. y. pakeitimą 
iš vienos Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos žemės dangos kategorijos 
(miško žemės, pievų, šlapžemių, 
gyvenviečių ar kitos žemės) žemės į 
pasėlius ar daugiamečius pasėlius. Tokiu
atveju „kiekio, išmetamo dėl tiesioginio 
žemės paskirties keitimo, vertė (el) turėjo 
būti apskaičiuota pagal IV priedo C dalies 
7 punktą.“

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

Or. fr

Pagrindimas

Pagrįsta netiesioginio žemės paskirties keitimo veiksnio nesieti su žaliavomis, dėl kurių 
gamybos įvyko tiesioginis žemės paskirties keitimas, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 
ne visuomet, kai įvyksta tiesioginis žemės paskirties keitimas, nėra neįmanomas ir 
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netiesioginis žemės paskirties keitimas.

Pakeitimas 68

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Pridedamas toks VA priedas:
Va priedas
Atliekos, likučiai ir šalutiniai produktai
A. Orientacinis žemės ūkio kilmės likučių 
sąrašas
a) Šiaudai.
b) Kukurūzo kotai, pelai ir burbuolių 
kotai.
c) Alyvpalmių aliejaus gamyklų nuotekos 
ir tuščios alyvpalmių vaisių kekės.
d) Išspaudos, pvz., sojų išspaudos ir rapsų 
sėklų išspaudos.
e) Vynuogių, alyvuogių ir kitų vaisių 
išspaudos ir nuosėdos.
f) Išspaudos.
g) Riešutų kevalai.
B. Orientacinis miškininkystės likučių 
sąrašas
a) Lapija.
b) Šakos.
c) Rąstgaliai.
d) Lapai.
e) Pjuvenos.
f) Medienos drožlės ir skiedros.
g) Medienos plaušiena.
C. Orientacinis akvakultūros ir 
žuvininkystės likučių sąrašas
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a) Dumbliai.
b) Žuvų žvynai, viduriai ir atliekos.
D. Orientacinis perdirbimo likučių 
sąrašas
a) Neapdorotas glicerinas.
b) Talo alyvos derva.
c) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir 
II kategorijoms pagal 2002 m. spalio 3 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, 
nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms.
E. Orientacinis atliekų sąrašas
a) Naudotas kepimo aliejus.
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 
11 straipsnio 2 dalies a punktą) biomasės 
dalis.
c) Pramoninių atliekų biomasės dalis.
d) Mėšlas ir nuotekų šlamas.
F. Orientacinis atliekų ir likučių, 
laikytinų šalutiniais produktais, sąrašas
a) Žemės ūkio likučiai.
b) Miškininkystės likučiai.
c) Gyvūniniai riebalai, priskiriami 
III kategorijai pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1774/2002.
d) Mėšlas.
(e) Neapdorotas glicerinas.“

Or. fr

Pagrindimas

Šiame naujame priede patikslinamas įvairių atliekų, likučių ir šalutinių produktų, kurie gali 
būti naudojami pažangiųjų biodegalų gamybai, statusas.
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Pakeitimas 69

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 = kiekis, išmetamas išgaunant arba 
auginant žaliavas;
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 
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pat
eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.
Į kiekį, išmetamą gaminant 
mechanizmus ir įrangą, 
neatsižvelgiama.“

Or. fr

Pagrindimas

Pakoreguojama skaičiavimo metodika atsižvelgiant į netiesioginio žemės paskirties keitimo 
veiksnį. 

Pakeitimas 70

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. Su netiesioginiu žemės paskirties 
keitimu susijęs išmetamas kiekis (eiluc) 
apskaičiuojamas pagal VIII priedą.“

Or. fr

Pagrindimas

Pakoreguojama skaičiavimo metodika atsižvelgiant į netiesioginio žemės paskirties keitimo 
veiksnį. 

Pakeitimas 71

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

bb) pridedamas šis punktas:
„19b. Kiekis, išmetamas išgaunant arba 
auginant (eec), su tiesioginiu žemės 
paskirties keitimu susijęs išmetamas 
kiekis (el) ir su netiesioginiu žemės 
paskirties keitimu susijęs išmetamas 
kiekis (eiluc) priskiriamas šalutiniams 
produktams atsižvelgiant į jų energetinę 
vertę. Išmetamas kiekis, priskiriamas 
šalutiniams produktams, yra 
pagrindiniams produktams priskiriamo 
išmetamo kiekio papildymas.“

Or. fr

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 2 punktas
Direktyva 2009/28/EB
VIII priedo B punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) iš žaliavų, kurių gamyba lėmė tiesioginį 
žemės paskirties pakeitimą, t. y. pakeitimą 
iš vienos Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos žemės dangos kategorijos 
(miško žemės, pievų, šlapžemių, 
gyvenviečių ar kitos žemės) žemės į 
pasėlius ar daugiamečius pasėlius. Tokiu
atveju „kiekio, išmetamo dėl tiesioginio 
žemės paskirties keitimo, vertė (el) turėjo 
būti apskaičiuota pagal IV priedo C dalies 
7 punktą.“

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

Or. fr

Pagrindimas

Pagrįsta netiesioginio žemės paskirties keitimo veiksnio nesieti su žaliavomis, dėl kurių 
gamybos įvyko tiesioginis žemės paskirties keitimas, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 
ne visuomet, kai įvyksta tiesioginis žemės paskirties keitimas, nėra neįmanomas ir 



PE508.236v01-00 58/66 PR\932900LT.doc

LT

netiesioginis žemės paskirties keitimas.

Pakeitimas 73

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.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Nereikėtų skatinti alyvpalmių aliejaus šalutinių produktų gamybos.

Pakeitimas 74

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. B dalis.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi nesama tvarumo kriterijų, tai tiesiogiai iš miškininkystės gaunamų šalutinių 
produktų naudojimo nereikėtų skatinti.

Pakeitimas 75

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

d) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

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

Or. fr

Pagrindimas

Laikantis pakopinio naudojimo principo nereikėtų skatinti medienos plaušienos naudojimo 
popieriaus gamybai.

Pakeitimas 76

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Pjuvenos ir medienos drožlės.

Or. fr

Pagrindimas

Pjuvenų ir medienos drožlių energetinė vertė turėtų būti laikoma du kartus (o ne keturis 
kartus) didesne už jų energetinę vertę.

Pakeitimas 77

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
Atliekos, likučiai ir šalutiniai produktai
A. Orientacinis žemės ūkio kilmės likučių 
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sąrašas
a) Šiaudai.
b) Kukurūzo kotai, pelai ir burbuolių 
kotai.
(c) Alyvpalmių aliejaus gamyklų nuotekos 
ir tuščios alyvpalmių vaisių kekės.
d) Išspaudos, pvz., sojų išspaudos ir rapsų 
sėklų išspaudos.
e) Vynuogių, alyvuogių ir kitų vaisių 
išspaudos ir nuosėdos.
f) Išspaudos.
g) Riešutų kevalai.
B. Orientacinis miškininkystės likučių 
sąrašas
a) Lapija.
b) Šakos.
c) Rąstgaliai.
d) Lapai.
e) Pjuvenos.
f) Medienos drožlės ir skiedros.
g) Medienos plaušiena.
C. Orientacinis akvakultūros ir 
žuvininkystės likučių sąrašas
a) Dumbliai.
b) Žuvų žvynai, viduriai ir atliekos.
D. Orientacinis perdirbimo likučių 
sąrašas
a) Neapdorotas glicerinas.
b) Talo alyvos derva.
c) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir 
II kategorijoms pagal 2002 m. spalio 3 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, 
nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms.
E. Orientacinis atliekų sąrašas
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a) Naudotas kepimo aliejus.
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 
11 straipsnio 2 dalies a punktą) biomasės 
dalis.
c) Pramoninių atliekų biomasės dalis.
d) Mėšlas ir nuotekų šlamas.
F. Orientacinis atliekų ir likučių, 
laikytinų šalutiniais produktais, sąrašas
a) Žemės ūkio likučiai.
b) Miškininkystės likučiai.
c) Gyvūniniai riebalai, priskiriami 
III kategorijai pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1774/2002.
d) Mėšlas.
e) Neapdorotas glicerinas.“

Or. fr

Pagrindimas

Šiame naujame priede patikslinamas įvairių atliekų, likučių ir šalutinių produktų, kurie gali 
būti naudojami pažangiųjų biodegalų gamybai, statusas.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Atsinaujinančiųjų energijos išteklių direktyva nustatytas tikslas – pasiekti, kad iki 2020 m. iš 
atsinaujinančiųjų išteklių pagaminta energija sudarytų 20 % bendro ES suvartojamos 
energijos kiekio, o transporto sektoriuje būtų suvartojama 10 % šios rūšies energijos. Be to, 
Degalų kokybės direktyva nustatytas privalomas tikslas – 6 % sumažinti degalų, naudojamų 
kelių transporte ir ne keliais judančiuose mechanizmuose, šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
intensyvumą.

Kalbant apie biodegalų vaidmenį siekiant šių tikslų, abejomis direktyvomis nustatyti tvarumo 
kriterijai, įskaitant minimalų išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo 
lygį, ir pripažįstama būtinybė atsižvelgti į netiesioginį žemės paskirties keitimą. 2008 m. 
Parlamentas aiškiai pareiškė, kad pritaria tam, jog nustatant dėl biodegalų sumažintą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį reikėtų atsižvelgti į netiesioginio žemės paskirties keitimo 
veiksnius. Po derybų su Taryba Komisijai nurodyta sukurti ir į galutinį tekstą įtraukti 
metodiką, kurią taikant būtų atsižvelgiama į netiesioginį žemės paskirties keitimą.

Negalima tiesiogiai stebėti netiesioginio žemės paskirties keitimo poveikio, todėl būtina 
naudoti masto nustatymo modelius. Priklausomai nuo tirtų prielaidų, naudojant skirtingus 
modelius gaunami skirtingi rezultatai, tačiau visi atlikti tyrimai atskleidė, kad netiesioginio 
žemės paskirties keitimo fenomenas iš tikrųjų egzistuoja, o jo mastas skiriasi priklausomai 
nuo naudotos žaliavos, taip pat tai, kad dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo poveikio 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis naudojant biodegalus ir skystuosius 
bioproduktus gali būti daug mažesnis. Visų pirma, visi tyrimai atskleidžia, kad biodyzelinui 
gaminti naudojamos žaliavos lemia didesnį netiesioginio žemės paskirties keitimo poveikį, 
negu etanoliui gaminti naudojamos žaliavos.

Kadangi buvo naudoti skirtingi modeliai, akivaizdu, kad neįmanoma iš skirtingų atliktų 
tyrimų susidaryti padėtį realiai atspindinčio vaizdo. Reikėtų pabrėžti, kad Tarptautinio maisto 
politikos tyrimų instituto (angl. IFPRI) tyrime, kurio informacija remiasi Komisija 
nustatydama vertes, nurodytos mažiausios, lyginant su kitais tyrimais, netiesioginio žemės 
paskirties keitimo vertės, nes prielaidos dėl žemės ūkio veiklos našumo yra per daug 
optimistiškos. IFPRI naudotame modelyje MIRAGE nurodomos mažiausios tiesioginio ir 
netiesioginio žemės paskirties keitimo vidutinės vertės (38,4 gCO2 eq/MJ), o aukščiausia 
vertė yra 107. 2012 m. paskelbtame ADEME-INRA tyrime „Biodegalų lemiamo žemės 
paskirties keitimo poveikio aplinkai kritiška literatūros apžvalga“ (pranc. „Revue critique des 
études évaluant l'effet des changements d'affectation des sols sur les bilans environnementaux 
des biocarburants“) surinkta 49 tyrimų medžiaga šia tema ir sukurtas metamodelis. Pagal šį 
modelį gauta vidutinė netiesioginio žemės paskirties keitimo vertė sudaro 72 gCO2 eq/MJ.

Taip pat reikėtų pabrėžti tai, kad biodegalų paklausa ES daro papildomą spaudimą maisto 
kainoms, todėl tai galėtų mažinti tam tikrų gyventojų grupių galimybes gauti maisto.

Galiausiai, reikia tinkamai atsižvelgti į pirmosios kartos biodegalų gamintojų ligšiolines 
investicijas, kad jie galėtų toliau dirbti pelningai ir išlaikyti darbo vietas.
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KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Komisija pripažįsta netiesioginio žemės paskirties keitimo poveikio reiškinį, tačiau vietoj to, 
kad siūlytų netiesioginio žemės paskirties keitimo veiksnius įtraukti į išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų mažesnio kiekio skaičiavimus, siūlo nustatyti 5 % ribą iš maistinių 
kultūrų gaminamiems biodegalams. Tokia riba yra geras dalykas, tačiau turi vieną didelį 
trūkumą, t. y. neskiriami biodegalai, turintys didelį su netiesioginiu žemės paskirties keitimu 
susijusį poveikį, nuo biodegalų, kurių atveju rezultatai geresni. Siūlydama keisti Degalų 
kokybės direktyvą Komisija nurodo tik reikalavimą pranešti apie dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo išmetamą kiekį, neatsižvelgiant į išmetamą kiekį, susijusį su tikslu 6 % 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Komisija taip pat siekia paspartinti perėjimą prie pažangiųjų biodegalų, gaminamų iš atliekų ir 
likučių, kurie, kaip manoma, nedaro su žemės paskirties keitimu susijusio poveikio. Todėl, 
siekdama sukurti papildomas paskatas potencialiems investuotojams, Komisija nustato 
reikalavimus atitinkančių žaliavų sąrašą, kurioms skaičiuojant taikomas dvigubas arba 
keturgubas daugiklis.

Galiausiai, Komisija siūlo naujuose įrenginiuose pagamintiems biodegalams taikomą 
minimalią išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo ribą pradėti taikyti 
anksčiau, t. y. 2014 m. liepos 1 d., o ne 2018 m. sausio 1 d.

PRANEŠĖJOS POZICIJA

Pranešėja mano, kad padėtis, kai neatsižvelgiama į su netiesioginiu žemės paskirties keitimu 
susijusį poveikį, neatitinka su klimato kaita susijusių Sąjungos tikslų. Išmetamo šiltnamio
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo politikos negalima grįsti nevisapusiškais 
skaičiavimais, tokia politika neturėtų skatinti veiklos, kuri iš tikrųjų didina, o ne mažina 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Labai svarbu teisingai apskaičiuoti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Todėl su netiesioginiu žemės paskirties 
keitimu susijusio išmetamo kiekio veiksnį reikia įtraukti į tvarumo kriterijus ir turi būti 
privaloma atsižvelgti į išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, susijusį su žemės 
anglies sankaupų kitimu, kurį lemia netiesioginis žemės paskirties keitimas.

Mokslinės išvados, kuriomis pagrįsti su netiesioginiu žemės paskirties keitimu susijusio 
poveikio skaičiavimai, turi turėti pakankamai patikimą pagrindą, kad jas būtų galima įtraukti į 
ES teisės aktus. Aplinkybės, kad naudojant visus modelius lieka šiek tiek neaiškumo, 
negalima naudoti kaip pasiteisinimo neigiant problemą ir nesiimant reikiamų veiksmų.

Su netiesioginiu žemės paskirties keitimu susijusių veiksnių įtraukimas į skaičiavimus padės 
užtikrinti, kad ne visi biodegalai bus vertinami vienodai, taip pat bus skatinama gaminti 
biodegalus, kurių veiksnys, susijęs su netiesioginiu žemės paskirties keitimu, yra mažesnis.

Kaip siūlo Komisija, su netiesioginiu žemės paskirties keitimu susijusio veiksnio nereikėtų 
taikyti biodegalų žaliavai, išaugintai naujoje, anksčiau nedirbtoje žemėje (pvz., nederlingoje 
arba nualintoje žemėje).

Ateityje su netiesioginiu žemės paskirties keitimu susijusį veiksnį reikės taikyti nemaistiniams 
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energetiniams augalams, nes jų gamyba lemia tiesioginį arba netiesioginį žemės paskirties 
keitimą.

Tačiau siekiant apsaugoti ligšiolines investicijas pirmosios kartos biodegalų gamybos srityje, 
taip pat darbo vietas, kurias sukuria šis sektorius, nereikėtų su netiesioginiu žemės paskirties 
keitimu susijusio veiksnio taikyti 2012 m. gamybos rezultatams prilygstančiai gamybos 
apimčiai, o tai sudaro apie 5 % tikslo (80 % šio tikslo sudarytų biodyzelino dalis). Pranešėja, 
atsižvelgdama į 2008 m. gamybos rezultatus, taip pat norėtų pasiūlyti pramonei duoti daugiau 
laiko – iki 2020 m., o ne iki 2017 m., kaip planuota iš pradžių.

Bendrai sutariama dėl būtinybės paspartinti perėjimą prie pažangiųjų biodegalų, ir tai yra 
vienas iš Komisijos pasiūlymo tikslų. Labai svarbu, siekiant suteikti saugių ilgalaikių 
investavimo perspektyvų, šiai pramonei aiškiai pranešti, kad Sąjunga skatina pažangiuosius 
biodegalus. Šiuo atveju Komisijos pasiūlytai daugybinio skaičiavimo sistemai pritaria daug 
suinteresuotųjų subjektų.

Visų pirma, ypač svarbu užtikrinti, kad nebūtų daromos tokios klaidos, kokios buvo padarytos 
su pirmosios kartos biodegalais. Remiantis dabartine padėtimi, šiuo metu turima mažai 
patikimos informacijos apie antrosios kartos biodegalų gamybai reikalingų žaliavų 
prieinamumą, jų tvarumą ir konkuruojančius naudojimo būdus. Taip pat būtina užtikrinti, kad 
su biodegalais susiję sprendimai neprieštarautų ES atliekų politikai, todėl pranešėja siūlo į 
tekstą įtraukti naują X priedą. Bendrai, siekiant užtikrinti, kad pažangieji biodegalai nedarytų 
neigiamo poveikio ekonomikai ir aplinkai, šių biodegalų srityje reikia nustatyti tinkamas 
apsaugos priemones ir tvarumo kriterijus.

Ypatingą dėmesį reikia skirti miškų biomasės klausimui. Naujausios mokslinės išvados kelia 
abejonių dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio galimo sumažinimo naudojant 
medieną kaip energijos išteklių (Jungtinio tyrimų centro 2013 m. techninė ataskaita „Miškų 
bioenergijos anglies dioksido kiekio apskaičiavimas“, angl. „Carbon accounting of forest 
bioenergy“). Kadangi nėra kietosios biomasės tvarumo kriterijų, negalima pritarti tam, kad 
žemės paskirtis būtų keičiama iš miškų į energetinių augalų paskirtį. Medieną biodegalų 
gamybai reikėtų naudoti tik tose teritorijose, kuriose miškų augimo rodiklis yra pakankamai 
aukštas, kad būtų galima patenkinti dabartinę ir būsimą paklausą, nekenkiant tvariam miškų 
tvarkymui.

Kad būtų skatinama naudoti iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagamintą elektros energiją 
transporto sektoriuje, pranešėja siūlo elektros energijos srityje nustatyti 1,5 % papildomą 
tikslą. Šis tikslas yra įgyvendinamas, kadangi valstybių narių nacionalinėmis prognozėmis iki 
2020 m. jau numatyta pasiekti 1,4 % lygį.

Pranešėja taip pat siūlo išsiaiškinti atsinaujinančio nebiologinės kilmės skystųjų ir dujinių 
degalų padėtį, kuriems pagal Komisijos pasiūlymą taikomas keturgubas daugiklis. 
Technologijos, kurias naudojant energija naudojama dujoms ar skystiesiems degalams 
gaminti, ateityje vaidins esminį vaidmenį mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro 
transporto sektoriuje.

Siekiant transporto priemonių išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo priemonių 
sąveikos ir paskatinti valstybes nares persvarstyti transporto politiką, transporto sektoriaus 
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srityje reikėtų nustatyti su energijos vartojimo efektyvumu susijusį 12 % tikslą.

Galiausiai, siekiant padėti degalų tiekėjams pasiekti Direktyva 98/70/EB dėl degalų kokybės 
nustatytą tikslą – 6 % sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, šio tikslo 
įgyvendinimo terminą reikėtų pratęsti iki 2025 m. (vietoj 2020 m.).

Pranešėja mano, kad dėl Komisijos pasiūlymo pateikti pasiūlymai padės iki 2020 m. 
įgyvendinti transporto sektoriui nustatytą 10 % tikslą dėl atsinaujinančiosios energijos, 
nedarant žalos su klimato kaita susijusiai Sąjungos politikai ar nesudarant kliūčių siekiant su 
išmetamu šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu susijusių tikslų.
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ANNEXE

LEGISLATIVE FOOTPRINT

The Rapporteur and/or her collaborators met with representatives from the following 
stakeholders during the preparation of this draft report:

Ethanol Europe, Neste Oil, Copa-Cogeca, Représentation Permanente de la France, 
Confederation of European Paper Indutries (CEPI), Transport & Environment (T&E) -
European Environmental Bureau (EEB) - Birdlife, Oxfam - Peuples Solidaires - Réseau 
Action Climat (RAC), Association générale des producteurs de maïs (AGPM) - Association 
générale des producteurs de blé (AGPB) - Confédération Générale des Planteurs de 
Betteraves (CGB), Sofiproteol, European Biodiesel Board (EBB), Représentation Permanente 
de la Grande-Bretagne, Greenpeace, TOTAL, Ambassade du Canada, Ambassade du Brésil, 
Représentation Permanente de la Suède, ePure, IFPRI, Comité Economique et Social 
Européen, Action Aid, Exxon Mobil, Représentation Permanente de l'Irlande, UPM, Client 
Earth, Carlyle/Ensus, Novozymes, UNICA, DONG Danish Energy Association, European 
Panel Federation (EPF) - European Confederation of Woodworking Industries (CEI-Bois), 
Pangea African Bioenergy Association, Scania, WWF, Food Drink Europe, Südzucker, 
Renault-PSA-Renault Trucks, Shell, European Biomass Association (AEBIOM), st1 1st 
Biofuel, Conseil Européen des Fédérations de l'Industrie Chimique (CEFIC), Pannonia 
Ethanol, Arizona Chemical, Représentation Permanente du Danemark, Hart Energy, Carbon 
Recycling International, Solvay, Preem, Europia, Lyondell, Boeing, Confederation of the 
French Pulp, Paper and Broad (COPACEL), GECAM


