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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Parlamentas pripažino, kad kovojant su klimato kaita ir mažinant ES priklausomybę 
nuo išorės energijos šaltinių itin svarbu skatinti naudoti atsinaujinančių išteklių energiją. 
Atsinaujinančios energijos direktyva 2009/28/EB ir Degalų kokybės direktyva 98/70/EB 
konkrečiai to siekiama nustatant atsinaujinančių išteklių energijos vartojimo planinius 
rodiklius, dėl kurių padidėjo biodegalų paklausa. Vis dėlto pagrindiniam minėtų dviejų 
direktyvų tikslui gali būti pakenkta dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo (angl. ILUC) 
poveikio, dėl kurio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo nauda, susijusi su 
atskirų rūšių biodegalų naudojimu, palyginti su iškastiniu kuru, kurį biodegalai keičia, gali 
būti niekinė.
Šia nuomone pripažįstama netiesioginio žemės paskirties keitimo veiksnio svarba, siekiant 
užtikrinti faktinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo sumažėjimą, taip pat 
pripažįstama, kad siekiant šio tikslo svarbu skatinti vartoti pažangiuosius biodegalus, su 
kuriais susietas žemės paskirties keitimo poveikis. Kita vertus, šia nuomone siekiama 
apsaugoti išteklius, kuriuos Sąjungos pramonės sektorius jau investavo į įprastinius 
biodegalus, atsižvelgdamas į ES teikiamas paskatas.
Šioje nuomonėje nesigilinama į netiesioginio žemės paskirties keitimo poveikio 
apskaičiavimo techninius aspektus, nors šis apskaičiavimas pasirodė esąs prieštaringas. Joje 
susitelkiama tik ties Komisijos pasiūlymo aspektais, susijusiais su prekyba. Šiuo požiūriu 
nuomonėje apžvelgiami Komisijos siūlomi įprastinių ir pažangiųjų biodegalų vartojimo 
planiniai rodikliai, kurių reikės laikytis iki 2020 m. gruodžio 31 d. 
Siūloma siekiant 10 % planinio rodiklio, kurį kiekviena valstybė narė turės pasiekti transporte 
suvartojamos atsinaujinančių išteklių energijos srityje 2020 m., padidinti įprastinių biodegalų 
dalį nuo 5 % iki maždaug 7,5 %, o likusius 2,5 % turėtų sudaryti pažangieji biodegalai. 
Nustatant šiuos rodiklius atsižvelgiama į planuojamus Sąjungos įprastinių biodegalų gamybos 
pajėgumus iki 2020 m. ir su tuo susijusį poreikį apsaugoti esamas investicijas į šį sektorių; tai 
ypač reikalinga atsižvelgiant į didelį nedarbą ir ekonomikos krizę, kurią šiuo metu patiriame; 
kita vertus, atsižvelgiama ir į ribotus dabartinius Sąjungos pramonės pažangiųjų biodegalų 
gamybos pajėgumus, dėl kurių nerealu, kad būtų pasiektas Komisijos siūlomas 5 % rodiklis. 
Nustačius kvotos dalį etanoliui pagal įprastinių biodegalų galutinio suvartojimo rodiklį, 
pasiūlymu taip pat pripažįstamas didesnis jo veiksmingumas aplinkosaugos požiūriu, 
palyginti su biodyzelinais. 5 % riba, nustatyta įprastiniams biodegalams, turėtų įsigalioti nuo 
2021 m. sausio 1 d., taigi Sąjungos pramonė turės galimybių atitinkamai pakoreguoti jo 
gamyba iki to termino. Siekiant skatinti investicijas į pažangiuosius biodegalus, nuomonėje 
pabrėžiama, kad, papildomai atsižvelgus į apskaičiuotą netiesioginio žemės paskirties keitimo 
poveikį, paskatos dėl biodegalų, kurie nepadeda smarkiai sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo ir kurie gaminami iš augalų, naudojamų maistui ir pašarams, 
neturėtų būti teikiamos nuo 2021 m. sausio 1 d.
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PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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 nustatant 
atskirą bent 2,5 % pažangiųjų biodegalų
planinį rodiklį, sudarantį transportui 
nustatyto atsinaujinančių išteklių 
energijos suvartojimo 10 % planinio 
rodiklio dalį, kaip įtvirtinta Direktyvoje 
2009/28/EB. Todėl kuriant 
atsinaujinančiosios energijos politikos 
sistemą po 2020 m. turėtų būti remiami 
biodegalai, su kuriais susijęs numatomas 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
poveikis yra nedidelis ir kuriuos naudojant 
labai sumažinamas bendras šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimas. Pagal 
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šią sistemą 2,5 % pažangiųjų biodegalų 
planinis rodiklis turėtų būti padidintas iki 
5 % nuo 2021 m. sausio 1 d. Vis dėlto 
siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir 
sukčiavimo, susijusio su pažangiųjų 
biodegalų gamyba, ir šių, ir įprastinių 
biodegalų gamyba turėtų atitikti tiesiogiai 
susijusius tvarumo kriterijus, nustatytus 
įprastiniams biodegalams;

Or. en

Pagrindimas

The target of 2,5% for advanced biofuels within the overall target of 10% for consumption of 
energy from renewable sources in transport represents a threshold that can realistically be 
met by the Union industry production. As a matter of fact the advanced biofuels will be 
commercialised by the Union industry not before 2019.

In addition, investments made by the Union industry in conventional biofuels need to be 
protected. The Union production capacity is actually above 5% and imports would also need 
to be taken into account. To establish a level playing field with conventional biofuels and to 
minimize market distortion and frauds related to the production of advanced biofuels also the 
latter need to comply with all the relevant sustainability requirements.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Komisija turėtų imtis tinkamų 
priemonių siekdama užtikrinti sąžiningą 
trečiųjų šalių, eksportuojančių į Sąjungą 
biodegalus, konkurenciją, kaip 
reikalaujama pagal Sąjungos taisykles dėl 
prekybos apsaugos priemonių;

Or. en

Pagrindimas

Biodegalų rinka patiria trečiųjų šalių nesąžiningą veiklą (pavyzdžiui, 2013 m. vasario 18 d. 
ES nustatė antidempingo muitus bioetanolio importui iš JAV, o 2012 m. rugpjūčio 29 d. 
Komisija pradėjo antidempingo tyrimus dėl biodyzelino importo iš Argentinos ir Indonezijos). 
Taigi svarbu pabrėžti, kad būtina užtikrinti sąžiningą konkurenciją biodegalų rinkoje.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) atsižvelgiant į tai, kad etanolis labai 
padeda siekti tikslo sumažinti visų pirma 
kelių transporto išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, būtina 
nustatyti transportui specialų planinį 
rodiklį, kad bent 3 % jo sunaudojamo 
bendro įprastinių biodegalų kiekio 
sudarytų etanolis;

Or. en

Pagrindimas

Besivystantis mokslas patvirtina, kad etanolis labai padeda mažinti kelių transporto išmetamo 
anglies dvideginio kiekį. Taigi siekiant, kad biodyzelinas nebūtų praktiškai vieninteliai visą 
kvotą sudarantys įprastiniai biodegalai, būtina nustatyti specialią šios kvotos dalį etanoliui.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) 3 straipsnio 4 dalies d punktu 
nustatyta 7,5 % riba sudaromos galimybės 
valstybėms narėms laikytis bendro 10 % 
planinio rodiklio, neužkertant visapusiškų 
galimybių rinkai pateikti biodegalus, 
pagamintus įrenginiuose, kurie veikia iki 
2013 m. pabaigos. Taigi ši iš dalies 
keičianti direktyva neturi įtakos teisėtiems 
tokių įrenginių operatorių lūkesčiams;

Or. en
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Pagrindimas

7,5 % riba įprastiniams biodegalams netrukdo rinkai pateikti biodegalų, pagamintų 
įrenginiuose, kurie veikia iki 2013 m. pabaigos. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. truksiantis 
pereinamasis laikotarpis, per kurį vietoj 5 % bus taikoma 7,5 % riba, labiau pagrįstas visų 
operatorių atžvilgiu.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kiekio, išmetamo dėl žemės paskirties 
keitimo, veiksnių apskaičiavimo metodiką, 
pateiktą atitinkamai direktyvų 2009/28/EB 
ir 98/70/EB VIII ir V prieduose, Komisija 
turėtų peržiūrėti atsižvelgdama į 
prisiderinimą prie mokslo ir technikos 
pažangos. Tuo tikslu, jei tai pagrįsta 
naujausiais turimais moksliniais
duomenimis, Komisija turėtų įvertinti 
galimybę persvarstyti siūlomus pasėlių 
grupių netiesioginio žemės paskirties 
keitimo veiksnius, taip pat nustatyti 
veiksnius tolesnio išskaidymo lygmenimis 
ir įtraukti papildomas vertes, jei rinkai būtų 
pateikiamos naujos biodegalų žaliavos;

(12) kiekio, išmetamo dėl žemės paskirties 
keitimo, veiksnių apskaičiavimo metodiką, 
pateiktą atitinkamai direktyvų 2009/28/EB 
ir 98/70/EB VIII ir V prieduose, Komisija 
turėtų peržiūrėti atsižvelgdama į 
prisiderinimą prie mokslo ir technikos 
pažangos. Tuo tikslu, jei tai pagrįsta 
remiantis naujausiais turimais 
duomenimis, pagrįstais patikimiausiu 
moksliniu modeliu, Komisija turėtų 
įvertinti galimybę persvarstyti siūlomus 
pasėlių grupių netiesioginio žemės 
paskirties keitimo veiksnius, taip pat 
nustatyti veiksnius tolesnio išskaidymo 
lygmenimis ir įtraukti papildomas vertes, 
jei rinkai būtų pateikiamos naujos 
biodegalų žaliavos;

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad netiesioginio žemės paskirties keitimo poveikio įverčiai būtų skaičiuojami 
naudojantis pačiu patikimiausiu moksliniu modeliu.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 c punkto -i papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-i). 4 dalies pirma pastraipa pakeičiama 
taip: 
(4) Kiekviena valstybė narė užtikrina, 
kad 2020 m. jos atsinaujinančių išteklių 
energijos dalis, sunaudojama visų rūšių 
transporte, sudarytų bent 10 % tos 
valstybės narės transporto sektoriaus 
galutinio energijos suvartojimo ir kad, 
atsižvelgiant į tai, jog etanolis labai 
padeda siekti tikslo sumažinti visų pirma 
kelių transporto išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, būtina, kad 
bent 3 % kelių transporto sunaudojamo 
bendro įprastinių biodegalų kiekio 
sudarytų etanolis.

Or. en

Pagrindimas

Besivystantis mokslas patvirtina, kad etanolis labai padeda mažinti kelių transporto išmetamo 
anglies dvideginio kiekį. Taigi siekiant, kad biodyzelinas nebūtų praktiškai vieninteliai visą 
kvotą sudarantys įprastiniai biodegalai, būtina nustatyti specialią šios kvotos dalį etanoliui.

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) apskaičiuojant biodegalus skaitiklyje, iš
žaliavų, išvardytų IX priedo A ir B dalyse,
pagamintų biodegalų energijos dalis yra 
bent 2,5 % galutinio transporto sektoriuje 
2020 m. suvartojamo energijos kiekio.
Tačiau nuo 2021 m. sausio 1 d. iš žaliavų, 
išvardytų IX priedo A ir B dalyse, 
pagamintų biodegalų energijos dalis yra 
bent 5 % galutinio transporto sektoriuje 
suvartojamo energijos kiekio.
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Or. en

Pagrindimas

2,5 % planinis rodiklis pažangiesiems biodegalams siekiant transportui nustatyto 
atsinaujinančių išteklių energijos suvartojimo bendro 10 % planinio rodiklio, yra slenkstinis 
rodiklis, kurį realiai gali atitikti Sąjungos pramonės gamyba. Iš tiesų pažangiuosius 
biodegalus Sąjungos pramonė pavers pelno šaltiniu ne anksčiau kaip 2019 m.

Be to, būtina apsaugoti Sąjungos pramonės investicijas į įprastinius biodegalus. Faktiniai 
Sąjungos gamybos pajėgumai siekia daugiau nei 5 %, todėl reikėtų atsižvelgti ir į importą.

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalies antra pastraipa išbraukiama;

Or. en

Pagrindimas

Pažangiųjų biodegalų atveju taikomos tokios pačios paskatos kaip ir įprastinių biodegalų 
atveju, taigi siekiant sudaryti vienodas sąlygas, jei tinkama, pažangiesiems biodegalams 
turėtų būti taikomi tokie patys reikalavimai. Siekiant užtikrinti schemos vykdymą, kontrolė 
turi būti griežta ir taikoma visiems biodegalams.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

gamyba susijusį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo. 
Prireikus prie ataskaitos pridedamas 
teisinis pasiūlymas, pagrįstas geriausiais 
turimais duomenimis, gautais remiantis 
patikimiausiu moksliniu modeliu, 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. Jei šis teisėkūros 
pasiūlymas būtų priimtas, jis neįsigaliotų 
iki 2021 m. sausio 1 d. Papildomai 
atsižvelgus į apskaičiuotą netiesioginio 
žemės paskirties keitimo poveikį, paskatos 
dėl biodegalų, kurie nepadeda smarkiai 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo ir kurie gaminami iš 
augalų, naudojamų maistui ir pašarams, 
nebus teikiamos nuo 2021 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad netiesioginio žemės paskirties keitimo poveikio įverčiai būtų skaičiuojami 
naudojantis pačiu patikimiausiu moksliniu modeliu, nes netiesioginio žemės paskirties keitimo 
poveikio koeficientas įtraukiamas į tvarumo kriterijus. Nuo 2021 m. sausio 1 d., pasibaigus 
pramonės pereinamajam laikotarpiui, įprastinių biodegalų gamyba neturėtų būti skatinama 
pažangiųjų biodegalų gamybos rėmimo sąskaita. Tai siūloma siekiant išvengti kainų 
iškraipymo pasaulinėje maisto rinkoje, taip pat siekiant skatinti vartoti tvaresnius biodegalus.

Pakeitimas 10

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

d) Šiaudai. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į poveikį, kurį pažangiųjų biodegalų gamyba iš šiaudų neabejotinai darys šios 
plačiai žemės ūkyje naudojamos žaliavos kainai, dvigubas skaičiavimas atrodo labiau 
tinkamas. Žr. taip pat IX priedo B dalies pakeitimą.

Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Šiaudai.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į poveikį, kurį pažangiųjų biodegalų gamyba iš šiaudų neabejotinai darys šios 
plačiai žemės ūkyje naudojamos žaliavos kainai, dvigubas skaičiavimas atrodo labiau 
tinkamas. Žr. taip pat IX priedo A dalies pakeitimą.


