
AM\933726LT.doc PE510.481v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

2012/0288(COD)

8.5.2013

PAKEITIMAI
38 - 294

Nuomonės projektas
Alejo Vidal-Quadras
(PE508.012v01-00)

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
(COM(2012) 0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))



PE510.481v01-00 2/182 AM\933726LT.doc

LT

AM_Com_LegOpinion



AM\933726LT.doc 3/182 PE510.481v01-00

LT

Pakeitimas 38
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš 
dalies keičiančios bei vėliau 
panaikinančios Direktyvas 2001/777/EB ir 
2003/30/EB9 3 straipsnio 4 dalyje 
reikalaujama, kad valstybės narės 
užtikrintų, kad 2020 m. jų atsinaujinančių 
išteklių energijos dalis, sunaudojama visų 
rūšių transporte, sudarytų bent 10 % tų 
valstybių narių transporto sektoriaus 
galutinio energijos suvartojimo. Biodegalų 
maišymas – vienas iš metodų, kuriais 
valstybės narės gali naudotis šiam tikslui 
pasiekti; manoma, kad jis bus svarbiausias;

(1) Pagal Direktyvos 2009/28/EB dėl 
skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių 
energiją, iš dalies keičiančios bei vėliau 
panaikinančios Direktyvas 2001/777/EB ir 
2003/30/EB 3 straipsnio 4 dalį kiekviena 
valstybė narė gali užtikrinti, kad 2020 m. 
jų atsinaujinančių išteklių energijos dalis, 
sunaudojama visų rūšių transporte, 
sudarytų bent 10 % tų valstybių narių 
transporto sektoriaus galutinio energijos 
suvartojimo. Biodegalų maišymas – vienas 
iš metodų, kuriais valstybės narės gali 
naudotis šiam tikslui pasiekti; manoma, 
kad jis bus svarbiausias;

Or. nl

Pakeitimas 39
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš 
dalies keičiančios bei vėliau 
panaikinančios Direktyvas 2001/777/EB ir 
2003/30/EB9 3 straipsnio 4 dalyje 
reikalaujama, kad valstybės narės 
užtikrintų, kad 2020 m. jų atsinaujinančių 
išteklių energijos dalis, sunaudojama visų 
rūšių transporte, sudarytų bent 10 % tų 
valstybių narių transporto sektoriaus 
galutinio energijos suvartojimo. Biodegalų 

(1) Direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš 
dalies keičiančios bei vėliau 
panaikinančios Direktyvas 2001/777/EB ir 
2003/30/EB 3 straipsnio 4 dalyje 
reikalaujama, kad valstybės narės 
užtikrintų, kad 2020 m. jų atsinaujinančių 
išteklių energijos dalis, sunaudojama visų 
rūšių transporte, sudarytų bent 10 % tų 
valstybių narių transporto sektoriaus 
galutinio energijos suvartojimo. Būtina 
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maišymas – vienas iš metodų, kuriais 
valstybės narės gali naudotis šiam tikslui 
pasiekti; manoma, kad jis bus 
svarbiausias;

sumažinti transporto sektoriuje 
suvartojamą energijos kiekį, nes gali būti 
vis sunkiau tvariai laikytis privalomo 
atsinaujinančių išteklių energijos dalies 
procentinio rodiklio, jei bendras energijos 
poreikis transporto sektoriuje ir toliau 
augs. Kiti metodai, kuriais valstybės narės 
gali naudotis šiam tikslui pasiekti, yra 
elektros iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių naudojimas, pavyzdžiui, 
biodegalų, kurių netiesioginio žemės 
paskirties keitimo veiksnys yra nulinis 
arba žemas, maišymas;

Or. en

Pagrindimas

Poreikis sumažinti bendrą transporto sektoriuje suvartojamos energijos kiekį ir padidinti 
energijos efektyvumą šiame sektoriuje, kad būtų pasiektas 10 proc. tikslas, jau buvo pabrėžtas 
esamoje direktyvoje dėl atsinaujinančių energijos šaltinių. Šiuo pakeitimu jis pakartojamas ir 
be to, paminima elektros iš atsinaujinančių šaltinių naudojimo svarba ir pažangieji 
biodegalai, jei Sąjunga ir valstybės narės nori tvariai siekti šio su transporto sektoriumi 
susijusio tikslo.

Pakeitimasfgh40
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš 
dalies keičiančios bei vėliau 
panaikinančios Direktyvas 2001/777/EB ir 
2003/30/EB9 3 straipsnio 4 dalyje 
reikalaujama, kad valstybės narės 
užtikrintų, kad 2020 m. jų atsinaujinančių 
išteklių energijos dalis, sunaudojama visų 
rūšių transporte, sudarytų bent 10 % tų 
valstybių narių transporto sektoriaus 
galutinio energijos suvartojimo. Biodegalų 
maišymas – vienas iš metodų, kuriais 
valstybės narės gali naudotis šiam tikslui 

(1) Direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš 
dalies keičiančios bei vėliau 
panaikinančios Direktyvas 2001/777/EB ir 
2003/30/EB9 3 straipsnio 4 dalyje 
reikalaujama, kad valstybės narės 
užtikrintų, kad 2020 m. jų atsinaujinančių 
išteklių energijos dalis, sunaudojama visų 
rūšių transporte, sudarytų bent 10 % tų 
valstybių narių transporto sektoriaus 
galutinio energijos suvartojimo. Biodegalų 
maišymas – vienas iš metodų, kuriais 
valstybės narės gali naudotis šiam tikslui 
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pasiekti; manoma, kad jis bus svarbiausias; pasiekti; manoma, kad jis bus svarbiausias.
Numatoma, kad Europos degalų rinka ir 
toliau bus labai priklausoma nuo 
dyzelino, ir tai yra pagrindinė šios rinkos 
ypatybė. Siekiant spręsti šios didelės 
priklausomybės klausimą, reikėtų skatinti 
Europos Sąjungoje gaminti daugiau 
pažangiųjų biodegalų; 

Or. fr

Pagrindimas

ES biodegalų maišymo skatinimo politikos tikslai turėtų atspindėti specifinį Europos degalų 
rinkos pobūdį, t.y. tai, kad ji labai priklausoma nuo dyzelinių degalų. Kuro gamyklos iš visų
jėgų stengiasi patenkinti dyzelino poreikį, nors tiekimas Europoje yra struktūriškai 
neadekvatus. Taigi pažangieji biodegalai yra viena iš priemonių, kaip sumažinti importą ir 
sustiprinti energijos tiekimo saugumą ES.

Pakeitimas 41
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) atsižvelgiant į Sąjungos tikslą toliau 
mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą ir į tai, kad kelių transporte 
naudojami degalai smarkiai prisideda prie 
tokio dujų išmetimo, Direktyvos 98/70/EB 
dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) 
kokybės, iš dalies keičiančios Tarybos 
direktyvą 93/12/EEB10 7a straipsnio 2 
dalyje reikalaujama, kad tiekėjai mažintų 
patiektų kuro ir energijos būvio ciklo metu 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį energijos vienetui („šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų intensyvumą“) bent 6 % 
ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d., kai 
degalai Sąjungoje naudojami kelių 
transporto priemonėse, ne keliais 
judančiose mašinose, žemės ar miškų ūkio 
traktoriuose arba pramoginiuose laivuose, 

(2) atsižvelgiant į Sąjungos tikslą toliau 
mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą ir į tai, kad kelių transporte 
naudojami degalai smarkiai prisideda prie 
tokio dujų išmetimo, Direktyvos 98/70/EB 
dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) 
kokybės, iš dalies keičiančios Tarybos 
direktyvą 93/12/EEB10 7a straipsnio 2 
dalyje reikalaujama, kad tiekėjai mažintų 
patiektų kuro ir energijos būvio ciklo metu 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį energijos vienetui („šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų intensyvumą“) bent 6 % 
ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d., kai 
degalai Sąjungoje naudojami kelių 
transporto priemonėse, ne keliais 
judančiose mašinose, žemės ar miškų ūkio 
traktoriuose arba pramoginiuose laivuose, 
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kai jie ne jūroje. Biodegalų maišymas –
vienas iš metodų, kuriais gali naudotis 
iškastinio kuro tiekėjai, siekdami sumažinti 
tiekiamų iškastinio kuro šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų intensyvumą;

kai jie ne jūroje. Biodegalų, neišskiriančių 
į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų arba jų išskiriančių nedaug, ir kitų 
degalų, gautų iš neišvengiamų atliekinių 
dujų, maišymas –  vienas iš metodų, 
kuriais gali naudotis iškastinio kuro 
tiekėjai, siekdami sumažinti tiekiamų 
iškastinio kuro šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų intensyvumą; Siekiant užtikrinti 
investicijų į šiuos pažangiuosius 
transporto degalus saugumą, tiekėjai 
turėtų užtikrinti, kad būtų tinkamai 
atsižvelgta į visų degalų netiesioginį 
poveikį ir kad būtų įtraukti visi reikšmingi 
išmetalų šaltiniai, įskaitant netiesioginį 
biodegalų išmetamą dujų kiekį;

Or. en

Pakeitimas 42
Laurence J.A.J. Stassen

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 

Išbraukta.
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gaminami iš pasėlių, auginamų žemės 
ūkio paskirties žemėje;

Or. nl

Pakeitimas 43
Marita Ulvskog

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 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.
Jei daromas pasėlių palyginimas per visą 
jų gyvavimo ciklą, cukrinių ir 
krakmolinių augalų išmetamas dujų 
kiekis yra daug mažesnis nei aliejinių 
augalų. Siekiant kuo veiksmingiau 
užtikrinti naudą aplinkai, reikia siekti 
apriboti biodegalus ir gamybą, kurie turi 
kenksmingiausią poveikį. Todėl svarbu 
pirmiausia imtis priemonių prieš 
netiesioginį žemės paskirties keitimą 
aliejinių augalų auginimo tikslais;
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Or. sv

Pakeitimas 44
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 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;

Or. en

Pakeitimas 45
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kai ganyklos ar žemės ūkio paskirties 
žemė, anksčiau naudotos maisto, pašarų ir 

(4) kai ganyklos ar žemės ūkio paskirties 
žemė, anksčiau naudotos maisto, pašarų ir 
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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;

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 miškingose 
vietovėse arba žemės ūkio paskirties 
žemėje;

Or. fr

Pakeitimas 46
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) siekiant sumažinti transporto degalų 
išmetamą anglies dioksido kiekį, JAV 
federaliniu lygmeniu ir Kalifornijos 
valstija jau nustatė mažai anglies dioksido 
išmetančių degalų standartus, t. y. JAV 
federalinį atsinaujinančių degalų 
standartą (US-RFS2) ir Kalifornijos 
mažai anglies dioksido išmetančių degalų 
standartą (CA-LCFS). Į juos abu 
įtrauktas su netiesioginiu žemės paskirties 
keitimu susijęs išmetamas dujų kiekis. 
Taigi tikimasi, kad ir pagal US-RFS2, ir 
pagal CA-LCFS iš krakmolo gaminamas 
etanolis vyraus ankstyvuose programos 
įgyvendinimo etapuose, o pažangieji 
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biodegalai bus pradėti plačiau naudoti 
vėliau. Tokie degalai kaip suskystintos 
naftos dujos (SND), gamtinės dujos, 
vandeninis ir elektra, išgaunama iš 
iškastinio kuro, taip pat suteiks galimybę 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 
dyzelinu ir benzinu, ir padės įgyvendinti 
Kalifornijos LCFS, taip pat ES Kuro 
kokybės direktyvoje numatytus tikslus. 
Kaip ir Kalifornijoje, steigiamos ekspertų 
darbo grupės netiesioginės žemės 
paskirties keitimo veiksniams peržiūrėti 
remiantis naujausiais moksliniais 
duomenimis, jos skelbia patikslintas 
vertes, kurios vėliau bus naudojamos 
atitikties tikslais; darbo grupių veikloje 
dalyvauja suinteresuotieji subjektai; 

Or. en

Pagrindimas

Netiesioginės žemės paskirties keitimo veiksnio vertinimas yra nusistovėjęs procesas kai 
kuriose šalyse ar pagrindiniuose pasaulio ekonominiuose regionuose, pvz., Kalifornijoje.

Pakeitimas 47
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) pagal Direktyvos 2009/28/EB 19 
straipsnio 7 dalį ir Direktyvos 98/70/EB 
7d straipsnio 6 dalį reikalaujama, kad 
būtų atsižvelgiama į netiesioginės žemės 
paskirties keitimo poveikį išmetamam 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui 
ir kad būtų imtasi atitinkamų priemonių 
tam poveikiui sumažinti, kartu deramai 
paisant poreikio apsaugoti jau padarytas 
investicijas;

Or. en
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Pakeitimas 48
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) pagal Direktyvos 2009/28/EB 19 
straipsnio 7 dalį ir Direktyvos 98/70/EB 
7d straipsnio 6 dalį reikalaujama, kad 
būtų atsižvelgiama į netiesioginės žemės 
paskirties keitimo poveikį išmetamam 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui 
ir kad būtų imtasi atitinkamų priemonių 
tam poveikiui sumažinti, kartu deramai 
paisant poreikio apsaugoti jau padarytas 
investicijas;

Or. en

Pakeitimas 49
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) be to, nereikėtų pamiršti, kad 
biodegalų gamyba iš lauko kultūrų ES 
padeda mažinti augalinės kilmės baltymų 
trūkumą Europos Sąjungoje;

Or. nl

Pakeitimas 50
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
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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;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Komisija pripažįsta, kad dar nėra pakankamai mokslinių duomenų apie žemės paskirties 
keitimą ir apie netiesiogines jo pasekmes. Todėl dar per anksti spėlioti apie biodegalų 
poveikį.

Pakeitimas 51
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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, 

Išbraukta.



AM\933726LT.doc 13/182 PE510.481v01-00

LT

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;

Or. en

Pakeitimas 52
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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 

(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, iš žemės ūkio kultūrų gaminami 
biodegalai gauna didelę viešąją paramą 
(10 mlrd. EUR per metus) ir todėl 2020 m. 
beveik visi biodegalai bus gaminami iš 
pasėlių, auginamų žemėje, kuri galėtų būti 
naudojama maisto ir pašarų rinkų 
reikmėms tenkinti. Todėl reikėtų 
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ir kiti krakmolingi augalai; atsižvelgti į netiesioginį žemės paskirties 
keitimą, kad būtų neleista šiems 
galimiems dujų išmetimo šaltiniams 
pakenkti pastangoms siekti Sąjungos 
atsinaujinančios energijos ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimo rodiklių.
Siekiant sumažinti netiesioginį žemės 
paskirties keitimą, tikslinga skirti pasėlių 
grupes, tokias kaip aliejiniai augalai, javai, 
cukrūs ir kiti krakmolingi augalai;

Or. en

Pakeitimas 53
Giles Chichester

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, 
kyla rizika, kad šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo gali 
būti 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.

Or. en
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Pakeitimas 54
Jens Rohde

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, 
esama rizikos, kad šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo gali 
būti didelis. Siekiant sumažinti tokį 
išmetimą, tikslinga skirti pasėlių grupes ir 
juos diferencijuoti pagal regionus;

Or. en

Pagrindimas

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
that does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.

Pakeitimas 55
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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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, 
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. Siekiant 
išvengti šios rizikos vidutiniu ir ilguoju 
laikotarpiu, turėtų būti skatinami naujų 
rūšių pažangiųjų biodegalų, kurie 
tiesiogiai nekonkuruoja su maisto 
pasėliais, pavyzdžiui, lignoceliuliozės 
likučiai, kurie yra viena iš retų biomasės 
formų ir kurių pasiūla valstybėse narėse 
yra didelė, moksliniai tyrimai ir 
technologijų plėtra;

Or. fr

Pagrindimas

Įvairių pasėlių tipų atskyrimas yra ne savaiminis tikslas, bet priemonė tikslui siekti. Todėl 
reikėtų paminėti, kad, jei tai yra priemonė tikslui siekti, tokiu būdu turėtų būti skatinami 
moksliniai tyrimai ir plėtra technologijų, kurios nekonkuruoja su maisto pasėliais, srityje. 
Lignoceliuliozės likučiai yra daugiausiai žadanti mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 
kryptis ir inovacijų Europos biotechnologijų srityje raktas, kuris sudarys sąlygos pažangiųjų 
biodegalų gamybai.
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Pakeitimas 56
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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, 
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. Prie to reikėtų 
pridėti galimą neigiamą poveikį maisto 
produktų kainoms ir maisto produktų 
tiekimo saugumui;

Or. it

Pakeitimas 57
Alejo Vidal-Quadras

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 

(6) tikėtina, kad iš atsinaujinančių šaltinių 
pagaminti skystieji degalai bus reikalingi 
transporto sektoriui, kad jame būtų galima 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
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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;

išmetimą. Pažangieji biodegalai, pvz., 
gaminami iš atliekų, likučių, dumblių ir 
biologinio skaidymo veikiant bakterijoms 
metodu, 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. 
Papildomos paskatos turėtų būti 
suteikiamos didinant, palyginti su 
įprastiniais biodegalais, pažangiųjų 
biodegalų dalį siekiant Direktyvoje 
2009/28/EB transportui nustatyto 10 % 
planinio rodiklio. Nustačius palaipsniui 
vis ambicingesnius privalomus tikslus 
pažangiesiems biodegalams, bus duotas 
aiškus paramos joms signalas Sąjungos 
lygmeniu. Todėl kuriant 
atsinaujinančiosios energijos politikos 
sistemą po 2020 m. turėtų būti ypač
remiami pažangieji biodegalai, su kuriais 
susijęs numatomas netiesioginio žemės 
paskirties keitimo poveikis yra nedidelis ir 
kuriuos naudojant labai sumažinamas 
bendras šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimas;

Or. en

Pakeitimas 58
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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 

(6) tikėtina, kad iš atsinaujinančių šaltinių 
pagaminti skystieji degalai bus reikalingi 
transporto sektoriui, kad jame būtų galima 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
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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;

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.
Papildomos paskatos turėtų būti 
suteikiamos nustatant privalomą 
pažangiųjų biodegalų rodiklį, sudarantį 
dalį Direktyvoje 2009/28/EB transportui 
nustatyto 10 % planinio rodiklio, palyginti 
su įprastiniais biodegalais. 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; Be to, taikant 
atsinaujinančiais ištekliais pagrįstą 
energetikos sistemą, elektrinės transporto 
priemonės gali būti anglies dioksido 
neišmetančiu transportu. Direktyvos 
2009/28/EB 3 straipsnio 4 dalies c punkte 
elektrinėms transporto priemonėms 
suteiktas 2,5 koeficientas. Elektrinės 
transporto priemonės turėtų išlaikyti savo 
santykinį privalumą ir papildomos 
paskatos turėtų būti suteikiamos didinant, 
palyginti su įprastiniais ir pažangiaisiais
biodegalais, elektrinių transporto 
priemonių dalį siekiant Direktyvoje 
2009/28/EB transportui nustatyto 10 % 
planinio rodiklio. Todėl kuriant 
atsinaujinančiosios energijos politikos 
sistemą po 2020 m. turėtų būti ypač
remiamos elektrinės transporto priemonės 
ir pažangieji biodegalai, su kuriais susijęs 
numatomas netiesioginio žemės paskirties 
keitimo poveikis yra nedidelis ir kuriuos 
naudojant labai sumažinamas bendras 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
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išmetimas;

Or. en

Pakeitimas 59
Angelika Niebler

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 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. Įprastiniai 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, pvz., 
gaminamų iš celiuliozės žaliavų ir 
dumblių, nes jie gali padėti smarkiai 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, ir rizika, kad 
reikės keisti netiesioginiu žemės paskirtį, 
yra nedidelė. Papildomos paskatos turėtų 
būti suteikiamos Direktyvoje 2009/28/EB 
pažangiesiems biodegalams transporto 
sektoriuje nustatant atskirą ne mažesnį kaip 
2% rodiklį. Todėl kuriant 
atsinaujinančiosios energijos politikos 
sistemą po 2020 m. turėtų būti remiami tik 
biodegalai, kuriuos naudojant labai 
sumažinamas bendras šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas; Siekiant 
išvengti rinkos iškraipymų ir paskatų 
sukčiavimui, pažangieji biodegalai turėtų 
atitikti tuos pačius tvarumo kriterijus, 
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kaip ir kiti biodegalai;

Or. de

Pagrindimas

Dvigubas skaičiavimas nepatenkina didesnio našumo ir technologiškai pažangesnių 
biodegalų naudojimo lūkesčių. Privalomas šių degalų 2% planinis rodiklis nustato rinkai 
aiškų tikslą ir paskatas naudoti technologiškai pažangius biodegalus. Siekiant sudaryti 
vienodas sąlygas įprastiniams ir pažangiesiems biodegalams ir sumažinti rinkos iškraipymus, 
pažangieji biodegalai taip pat privalo atitikti tvarumo kriterijus.

Pakeitimas 60
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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 

(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, 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 kai kurių 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. 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 
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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;

naudojant labai sumažinamas bendras 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimas;

Or. en

Pakeitimas 61
Edit Herczog

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 

(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.
Pagrįsta maksimaliai išnaudoti atliekas 
kaip žaliavas ir dėl šios priežasties 
pageidautina, kad būtų teikiama daugiau 
paramos iš atliekų gautoms žaliavoms, ir 
reikėtų atsižvelgti į galimybę įtraukti ir 
kitų rūšių atliekas ir naudoti naujas 
technologijas. Todėl tikslinga skatinti 
gaminti daugiau tokių pažangiųjų 
biodegalų, su sąlyga, kartu bus parengta 
išsami 2020 m. planinių rodiklių 
įgyvendinamumo peržiūra ir kad tai 
nenulems dar didesnės ES valstybių narių 
priklausomybės nuo energijos nešiklių ir 
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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;

žaliavų iš užsienio šaltinių;

Or. hu

Pakeitimas 62
Giles Chichester

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 

(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. 
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 
pažangieji biodegalai, su kuriais susijęs 
numatomas netiesioginio žemės paskirties 
keitimo poveikis yra nedidelis ir kuriuos 
naudojant labai sumažinamas bendras 
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kuriais susijęs numatomas netiesioginio 
žemės paskirties keitimo poveikis yra 
nedidelis ir kuriuos naudojant labai 
sumažinamas bendras šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas;

šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimas;

Or. en

Pakeitimas 63
Maria Da Graça Carvalho

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 

(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 
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nedidelis ir kuriuos naudojant labai 
sumažinamas bendras šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas;

nedidelis ir kuriuos naudojant labai 
sumažinamas bendras šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas. Vis dėlto, 
pažangiesiems biodegalams turėtų būti 
taikomi tokie pat tvarumo kriterijai ir 
atsekamumo reikalavimai kaip ir 
įprastiems biodegalams;

Or. en

Pakeitimas 64
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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 

(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 rengti išsamias 
studijas ir mokslinius tyrimus, kuriais 
siekiama užtikrinti galimą teigiamą tokių
pažangiųjų biodegalų gamybą, 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 
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kuriais susijęs numatomas netiesioginio 
žemės paskirties keitimo poveikis yra 
nedidelis ir kuriuos naudojant labai 
sumažinamas bendras šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas;

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;

Or. it

Pakeitimas 65
Gaston Franco

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 

(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, likučių 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 
maišymui skirtų biodegalų, pagamintų 
naudojant maistines kultūras, procentas 
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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;

iki 2020 m. turėtų sudaryti ne daugiau 
kaip 5% iš 10 % atsinaujinančių išteklių 
energijos galutinio suvartojamo kiekio 
transporto sektoriuje rodiklio. 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. Tuo tikslu, 
vykdant Europos biodegalų politiką, 
turėtų būti skatinami visi novatoriški 
konversijos metodai;

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant paaiškinti tikslus, būtų naudinga nurodyti 5% planinį rodiklį, kurį Komisija paminėjo 
šiame pasiūlyme dėl peržiūros, ir jį įtraukti į Europos politikos sistemą iki 2020 m. Taip pat 
būtų naudinga pabrėžti, kad inovacijos liks pagrindiniu prioritetu po 2020 m., kad būtų 
užtikrintos dabar padarytų investicijų perspektyvos.

Pakeitimas 66
Evžen Tošenovský

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 

(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, mikroorganizmų 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 
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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;

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;

Or. en

Pakeitimas 67
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 

(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 ir nėra su jų 
naudojimu susijusio netiesioginio žemės 
paskirties keitimo pavojaus; be to, juos 
gaminant tiesiogiai nekonkuruojama su 
maisto ir pašarų rinkomis dėl žemės ūkio 
paskirties žemės. Todėl, atlikus išankstinį 
mokslinį jų privalumų ir tikrojo tvarumo 
įvertinimą, tikslinga skatinti gaminti 
daugiau tokių pažangiųjų biodegalų, nes 
šiuo metu jie nėra plačiai prieinami 
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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;

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, kurie atitinka 
tvarumo kriterijus, kuriuos gaminant 
nekonkuruojama su maisto rinka dėl 
žemės, vandens ir kitų išteklių, kurie 
neturi numatomo netiesioginio žemės 
paskirties keitimo poveikio ir kuriuos 
naudojant labai sumažinamas bendras 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimas;

Or. en

Pakeitimas 68
Jens Rohde

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 

(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 
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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;

tokių pažangiųjų biodegalų, nes šiuo metu 
jie nėra plačiai prieinami rinkoje. 
Papildomos paskatos turėtų būti 
suteikiamos Direktyvoje 2009/28/EB 
pažangiesiems biodegalams transporto 
sektoriuje nustatant atskirą 2,5% rodiklį. 
Todėl kuriant atsinaujinančiosios energijos 
politikos sistemą po 2020 m. turėtų būti 
ypač remiami biodegalai, su kuriais susijęs 
numatomas netiesioginio žemės paskirties 
keitimo poveikis yra nedidelis ir kuriuos 
naudojant labai sumažinamas bendras 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimas; Vis dėlto, siekiant išvengti 
rinkos iškraipymų ir paskatų sukčiavimui, 
pažangieji biodegalai turėtų atitikti tuos 
pačius tvarumo kriterijus, kaip ir kiti 
biodegalai;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu taikoma dvigubo skaičiavimo priemonė nepadėjo, kaip tikėtasi, padidinti gamybos 
kiekio ir pažangiųjų biodegalų naudojimo. Nustačius privalomą 2,5% planinį rodiklį 
pažangiesiems biodegalams, rinka turės aiškų tikslą ir paskatas naudoti pažangiuosius 
biodegalus, kurių numatomas išmetamas dujų kiekis yra nedidelis. Vis dėlto, siekiant sudaryti 
vienodas sąlygas įprastiniams ir pažangiesiems biodegalams ir sumažinti rinkos iškraipymus 
ir sukčiavimus, pažangieji biodegalai taip pat privalo atitikti visus tvarumo kriterijus

Pakeitimas 69
Niki Tzavela

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 

(6) tikėtina, kad iš atsinaujinančių šaltinių 
pagaminti skystieji degalai bus reikalingi 
transporto sektoriui, kad jame būtų galima 
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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;

sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą. Pažangieji biodegalai, pvz., 
gaminami iš atliekų, likučių, dumblių ir 
biologinio skaidymo veikiant bakterijoms 
metodu, 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;

Or. en

Pagrindimas

Biologinis skaidymas veikiant bakterijoms yra nauja technologija, kuri pažabojo didelį 
biologiškai skaidžios pramoninių atliekų dalies potencialą gaminant pažangiuosius 
biodegalus, kurių su netiesioginiu žemės paskirties keitimu susijęs poveikis yra nedidelis ir 
kuriais nesikišama į maisto tiekimo grandinę. Atsižvelgiant į pasiūlymo dėl netiesioginės 
žemės paskirties keitimo tikslus skatinti pažangiųjų biodegalų naudojimą, šiuo pakeitimu bus 
remiamas didelis šios technologijos potencialas ir bus sudarytos sąlygos sparčiam jų 
panaudojimui Europoje.

Pakeitimas 70
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
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Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 tradiciniais biodegalais, 
pažangiųjų biodegalų dalį siekiant 
Direktyvoje 2009/28/EB transportui 
nustatyto 10 % planinio rodiklio, 
pažangiesiems biodegalams nustatant 
atskirą 2 % planinį rodiklį;

Or. en

Pakeitimas 71
Sabine Wils
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) nors biodegalai ir skystieji 
bioproduktai, pagaminti iš atliekų ir 
likučių, suteikia galimybių labai 
sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir turi nedidelį 
neigiamą poveikį aplinkai, socialinį ir 
ekonominį poveikį, reikėtų atlikti 
išsamesnį jų prieinamumo, naudos ir 
rizikos vertinimą, siekiant, be kita ko, 
pateikti informacijos rengiant politikos 
programą po 2020 m. Tuo pat metu, reikia 
išsamesnės informacijos apie įprastinių ir 
pažangiųjų biodegalų privalumus 
energetinio saugumo požiūriu, ypač jei 
jiems gaminti tiesiogiai arba netiesiogiai 
naudojamas iškastinis kuras. Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai pateikti 
ataskaitą ir, jei reikia, teikti su šiais 
klausimais susijusius pasiūlymus Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Ataskaitoje turėtų 
būti atsižvelgiama į aplinkosaugines, 
socialines ir ekonomines žaliavų 
naudojimo kitais nei biodegalų ir skystųjų 
produktų gamybos tikslais pakaitines 
sąnaudas, siekiant užtikrinti, kad 
ataskaitoje atsispindėtų bendri teigiami ir 
neigiami padariniai;

Or. en

Pakeitimas 72
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Komisija turėtų atsiminti, kad IX 
priede išdėstytų koeficientų vertė nėra 
tinkama visiems produktams ir kad turėtų 
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būti rengiamos papildomos diskusijos 
siekiant išvengti teisinio netikrumo;

Or. fr

Pakeitimas 73
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir 
paskatų sukčiavimui, pažangieji 
biodegalai turėtų atitikti tuos pačius 
tvarumo kriterijus, kaip ir kiti biodegalai;

Or. nl

Pakeitimas 74
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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“11 ir pagal Efektyvaus išteklių 
naudojimo Europos planą12, 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“11 ir pagal Efektyvaus išteklių 
naudojimo Europos planą12, 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 
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politika atliekų srityje išliktų nuosekli ir, 
kad atliekoms būtų taikoma Direktyvos 
2008/98/EB 4 straipsnyje nustatyta atliekų 
hierarchija. Neturėtų būti sukuriama 
jokių paskatų, kuriomis galėtų būti 
kenkiama tinkamam šios direktyvos 
įgyvendinimui;

Or. en

Pakeitimas 75
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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“11 ir pagal Efektyvaus išteklių 
naudojimo Europos planą12, 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“11 ir pagal Efektyvaus išteklių 
naudojimo Europos planą12, 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.
Lignoceliuliozės likučiai yra viena iš retų 
biomasės formų, kurių pasiūla Europoje 
yra didelė. Nustačius papildomą 
lignoceliuliozės biodegalų maišymo 
planinį rodiklį, investuotojams suteikiama 
galimybė planuoti, kaip išnaudoti jų 
potencialą;

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant pasiekti tampriai susijusių tikslų pagerinti valstybių narių energetinį saugumą ir 
kartu padėti sumažinti dyzelino importą gaminant pažangiuosius biodegalus ir paskatinti 
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investicijas į vienos iš retų formų biomasės, turinčios potencialą Europoje, panaudojimą, 
turėtų būti nustatytas papildomas lignoceliuliozės biodegalų maišymo planinis rodiklis.

Pakeitimas 76
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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“11 ir pagal Efektyvaus išteklių 
naudojimo Europos planą12, 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“11 ir pagal Efektyvaus išteklių 
naudojimo Europos planą12, 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, kurių atveju atliekos 
naudojamos energijai gaminti tik 
laikantis atliekų hierarchijos, kurios, 
siekiant apsaugoti teises į žemę ir maistą, 
nekonkuruoja dėl žemės ir vandens 
naudojimo ir kurios nesumažina dirvos 
organinių medžiagų, dėl ko būtų daromas 
neigiamas poveikis vietinei ekosiste1mai,
naudojimu;

Or. en

Pakeitimas 77
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant užtikrinti ilgalaikį biologinių 
pramonės sektorių konkurencingumą, 
pagal 2012 m. Komunikatą „Inovacijos 
vardan tvaraus augimo. Bioekonomika 
Europai“11 ir pagal Efektyvaus išteklių 
naudojimo Europos planą12, 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. 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 
arba kurių poveikis aplinkai nėra toks, 
kad būtų pakenkta vietos ekosistemoms 
atimant žemę ir vandenį, reikalingą 
maistinėms kultūroms auginti, 
naudojimui;

Or. it

Pakeitimas 78
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

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“11 ir pagal Efektyvaus išteklių 
naudojimo Europos planą12, 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 

(7) siekiant užtikrinti ilgalaikį biologinių 
pramonės sektorių konkurencingumą, 
pagal 2012 m. Komunikatą „Inovacijos 
vardan tvaraus augimo. 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, 
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didelės ekonominės vertės ne biodegalų 
gamybos reikmėms, naudojimui;

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 
arba kurių atveju atliekos naudojamos 
energijai gaminti tik laikantis atliekų 
hierarchijos, naudojimui;

Or. en

Pakeitimas 79
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) biomasės išteklių naudojimas apima 
dideles pakaitines sąnaudas, susijusias su 
ekosistemos funkcijų išeikvojimu arba 
praradimu. Valstybės narės turėtų 
susilaikyti nuo žaliavų panaudojimo 
energijos tikslais subsidijavimo ir 
įpareigojimo, kai nukrypimas nuo esamų 
jų naudojimo būdų turėtų neigiamos 
įtakos biologinei įvairovei, dirvai ir 
bendrai anglies dioksido pusiausvyrai. 
Strategijoje taip pat turėtų būti užtikrintas 
kaskadinis biomasės naudojimas, 
numatant apsaugos priemones, kad didelę 
pridėtinę vertę visuomenei teikiantys 
ištekliai nebūtų pasitelkti nedidelės vertės 
energijai gaminti;

Or. en

Pagrindimas

Nemažai esamų naudojimo būdų lemia tai, kad mediena, pvz., medienos plokštės, lieka tvirtu 
aplinkos komponentu, o neįprastas žaliavų panaudojimas energijai gaminti gali lemto 
bendros neigiamos anglies dioksido pusiausvyros riziką. Skatinimas naudoti lignoceliuliozės 
medžiagas turėtų būti lydimas apsaugos priemonių, kad, pavyzdžiui, kad popieriaus 
plaušienos pramonė nepritrūktų žaliavų ir jai neprireiktų aukštesnės klasės medienos ir taip 
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žaliavos būtų atitrauktos nuo kitų pramonės šakų arba būtų daromas spaudimas didinti 
derlių.

Pakeitimas 80
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) naujuose įrenginiuose pagamintiems 
biodegalams ir skystiesiems bioproduktams 
taikomas minimalaus išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo 
slenkstis turėtų būti padidintas nuo 2014 m. 
liepos 1 d., siekiant užtikrinti geresnį jų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
bendrą balansą, taip pat skatinti atsisakyti 
tolesnių investicijų į įrenginius, kurių 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo rodikliai yra nepakankami. 
Toks padidinimas padėtų užtikrinti 
investicijų į biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų gamybos pajėgumus apsaugą 
pagal 19 straipsnio 6 dalies antrą pastraipą;

(8) naujuose įrenginiuose pagamintiems 
biodegalams ir skystiesiems bioproduktams 
taikomas minimalaus išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo 
slenkstis turėtų būti padidintas nuo 2014 m. 
liepos 1 d., siekiant užtikrinti geresnį jų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
bendrą balansą, taip pat skatinti tolesnes 
investicijas į įrenginius, kurių šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo 
rodikliai yra efektyvesni. Nustatyta 50% 
riba padėtų užtikrinti investicijų į 
biodegalų ir skystųjų bioproduktų gamybos 
pajėgumus apsaugą pagal 19 straipsnio 6 
dalies antrą pastraipą;

Or. fr

Pagrindimas

Nustatyta 50% riba turėtų paskatinti mokslinius tyrimus ir investicijas į novatoriškus 
pažangiųjų biodegalų gamybos būdus ir remti jų industrializaciją. Nustačius 50 % ribą, kaip 
aukščiausią procentinį rodiklį, kuris būtų taikomas įrenginiams, pradėjusiems veikti iki 2014 
m. liepos 1 d., būtų sudarytos vienodos sąlygos, galinčios paskatinti investuotojus imtis 
rizikos ir investuoti į pažangiuosius biodegalus gaminančius įrenginius.

Pakeitimas 81
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) naujuose įrenginiuose pagamintiems 
biodegalams ir skystiesiems 
bioproduktams taikomas minimalaus
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimo slenkstis turėtų 
būti padidintas nuo 2014 m. liepos 1 d., 
siekiant užtikrinti geresnį jų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio bendrą 
balansą, taip pat skatinti atsisakyti tolesnių 
investicijų į įrenginius, kurių šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo 
rodikliai yra nepakankami. Toks
padidinimas padėtų užtikrinti investicijų į 
biodegalų ir skystųjų bioproduktų gamybos 
pajėgumus apsaugą pagal 19 straipsnio 6 
dalies antrą pastraipą;

(8) visuose veikiančiuose įrenginiuose
pagamintų biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų bendras išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis turėtų būti
palaipsniui mažinamas, siekiant užtikrinti 
geresnį jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio bendrą balansą, taip pat skatinti 
atsisakyti tolesnių investicijų į įrenginius, 
kurių šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio mažinimo rodikliai yra 
nepakankami. Toks sumažinimas padėtų 
užtikrinti investicijų į biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų gamybos pajėgumus apsaugą 
pagal 19 straipsnio 6 dalies antrą pastraipą;

Or. en

Pakeitimas 82
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) naujuose įrenginiuose pagamintiems 
biodegalams ir skystiesiems bioproduktams 
taikomas minimalaus išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo 
slenkstis turėtų būti padidintas nuo 2014 m. 
liepos 1 d., siekiant užtikrinti geresnį jų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
bendrą balansą, taip pat skatinti atsisakyti 
tolesnių investicijų į įrenginius, kurių 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo rodikliai yra nepakankami. Toks 
padidinimas padėtų užtikrinti investicijų į 
biodegalų ir skystųjų bioproduktų gamybos 
pajėgumus apsaugą pagal 19 straipsnio 6 
dalies antrą pastraipą;

(8) visuose veikiančiuose įrenginiuose 
pagamintiems biodegalams ir skystiesiems 
bioproduktams taikomas minimalaus 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimo slenkstis turėtų 
būti padidintas nuo 2014 m. liepos 1 d., 
siekiant užtikrinti geresnį jų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio bendrą 
balansą, taip pat skatinti atsisakyti tolesnių 
investicijų į įrenginius, kurių šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo 
rodikliai yra nepakankami. Toks 
padidinimas padėtų užtikrinti investicijų į 
biodegalų ir skystųjų bioproduktų gamybos 
pajėgumus apsaugą pagal 19 straipsnio 6 
dalies antrą pastraipą;
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Or. en

Pakeitimas 83
Angelika Niebler

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 
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;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Apribojus įprastinius biodegalus nebus pasirengta perėjimui prie pažangiųjų biodegalų. 
Svarbiau vykdyti tinkamus šių biodegalų mokslinius tyrimus ir juos plėtoti siekiant užtikrinti 
veiksmingą ir sąnaudas padengiantį pažangiųjų biodegalų skatinimą. Kad būtų galima pereiti 
prie pažangiųjų biodegalų, itin svarbu sukurti paskatų už esamų biodegalų gamyklų 
pertvarkymą užuot jas uždarius.

Pakeitimas 84
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner
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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 
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;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 85
Giles Chichester

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 
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 

(9) siekiant pasirengti perėjimui prie 
pažangiųjų biodegalų ir sumažinti bendrą 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
poveikį iki 2020 m., tikslinga nustatyti su 
pažangiaisiais biodegalais susijusius 
privalomus planinius rodiklius pagal 
grafiką, kuris užtikrintų investuotojams 
nuspėjamumą ir stabilumą;
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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. en

Pakeitimas 86
Marita Ulvskog

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 
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;

(9) siekiant pasirengti perėjimui prie 
pažangiųjų biodegalų ir sumažinti bendrą 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
poveikį iki 2020 m., tikslinga apriboti iš 
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. Toks apribojimas 
pirmiausia turėtų būti taikomas 
biodegalams, kurie turi didžiausią 
neigiamą poveikį aplinkai ir klimatui. 
Neapribojant bendro tokių biodegalų 
naudojimo reikėtų užtikrinti, kad biodegalų 
ir skystųjų bioproduktų, pagamintų iš 
aliejinių augalų, kuriuos galima įskaičiuoti 
siekiant Direktyvos 2009/28/EB planinių 
rodiklių, dalis neviršytų 2011 m. naudotos 
biodegalų ir skystųjų bioproduktų dalies;

Or. sv

Pagrindimas

Kadangi dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo apskaičiuotas išmetamų teršalų kiekis yra 
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12 gCO2eq/MJ, kai žemė skirta javams bei kitiems krakmolingiems augalams auginti, ir 
13 12 gCO2eq/MJ, kai auginami cukrūs, palyginus su 55 12 gCO2eq/MJ, kai žemė skirta 
aliejiniams augalams auginti, tikslinga pirmiausia apriboti javų, turinčių didžiausią poveikį 
aplinkai, naudojimą.

Pakeitimas 87
Jens Rohde

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 
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;

(9) siekiant pasirengti perėjimui prie 
pažangiųjų biodegalų ir sumažinti bendrą 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
poveikį iki 2020 m., tikslinga apriboti iš 
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 būtų 
apribota nustatant 7,5 % aukščiausią 
tokių biodegalų ir skystųjų bioproduktų
ribą;

Or. en

Pagrindimas

Limiting the use of conventional biofuels can prepare the transition to advanced biofuels. 
However, current investments in production of biofuels need to be protected in order to 
stimulate a good transition towards advanced biofuels. Furthermore, the contribution of 
biproducts and protein from conventional biofuels production to the European livestock and 
food production must be recognised. The alternative could be increased import of protein 
from other parts of the world. The cap on 7.5% on conventional biofuels will protect the 
existing production capacity and ensure existing deliveries of protein from within Europe.
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Pakeitimas 88
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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 
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;

(9) siekiant pasirengti perėjimui prie 
pažangiųjų biodegalų ir sumažinti bendrą 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
poveikį iki 2020 m., tikslinga apriboti iš 
maistinių kultūrų, nurodytų Direktyvos 
2009/28/EB VIII priedo A dalyje ir 
Direktyvos 98/70EB V priedo A dalyje, 
gaminamų biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų 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 į 
Direktyvoje 2009/28/EB transportui 
nustatytą 10 proc. planinį rodiklį, dalis
būtų ribojama;

Or. en

Pakeitimas 89
Britta Thomsen

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 
maistinių kultūrų, nurodytų Direktyvos 

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

energetinių augalų, nurodytų Direktyvos 
2009/28/EB VIII priedo A dalyje ir 
Direktyvos 98/70/EB V priedo A dalyje, 
gaminamų biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų, kuriuos galima įskaičiuoti 
siekiant Direktyvos 2009/28/EB ir 
Direktyvos 98/70/EB planinių rodiklių, 
kiekį. Neapribojant bendro tokių biodegalų 
naudojimo reikėtų užtikrinti, kad biodegalų 
ir skystųjų bioproduktų, pagamintų iš javų 
ir kitų krakmolingų augalų, cukrų, aliejinių 
augalų ir kitų žemėje auginamų 
energetinių augalų, kuriuos galima 
įskaičiuoti siekiant Direktyvos 2009/28/EB
ir Direktyvos 98/70/EB planinių rodiklių, 
dalis neviršytų 2011 m. naudotos biodegalų 
ir skystųjų bioproduktų dalies; Be to, 
tikslinga nustatyti su pažangiaisiais 
biodegalais susijusius privalomus 
planinius rodiklius, kurie būtų palaipsniui 
įvedami nuo 2016 m. iki 2020 m.; tai 
investuotojams užtikrintų nuspėjamumą ir 
stabilumą;

Or. en

Pakeitimas 90
Sabine Wils

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 
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 

(9) siekiant pasirengti perėjimui prie 
pažangiųjų biodegalų, išvengti tolesnio 
biodegalų ir skystųjų bioproduktų 
paklausos poveikio maisto rinkai ir
sumažinti bendrą netiesioginio žemės 
paskirties keitimo poveikį iki 2020 m., 
tikslinga apriboti iš maistinių kultūrų, 
nurodytų Direktyvos 2009/28/EB VIII 
priedo A dalyje ir Direktyvos 98/70/EB V 
priedo A dalyje, gaminamų biodegalų ir 
skystųjų bioproduktų, kuriuos galima 
įskaičiuoti siekiant šių direktyvų planinių 
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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;

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 arba pagal ją 
gaunant valstybės paramą, dalis neviršytų 
2011 m. naudotos biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų dalies. Dėl tų pačių priežasčių 
ir siekiant išvengti nevienodų sąlygų 
sudarymo iš tokį pat poveikį poveikį 
turinčių žaliavų gaminamiems 
biodegalams ir skystiesiems 
bioproduktams, būtų tinkama taikyti 
tokias pat sąlygas ir biodegalams bei 
skystiesiems bioproduktams, 
gaminamiems iš nemaistinės celiuliozės 
ar lignoceliuliozės medžiagų, jei jos 
auginamos žemėje, nedarant įtakos iš 
atliekų ar likučių gaminamiems 
produktams;

Or. en

Pakeitimas 91
Edit Herczog

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 
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, 

(9) siekiant pasirengti perėjimui prie 
pažangiųjų biodegalų ir sumažinti bendrą 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
poveikį iki 2020 m., tikslinga nustatyti su 
pažangiaisiais biodegalais susijusius 
privalomus planinius rodiklius, kurių 
būtų siekiama pagal aiškias, veiksmingas, 
iš anksto žinomas taisykles; dėl jų 
neturėtų būti per anksti uždaromos 
veikiančios gamybos įmonės, nes tai 
sukeltų didelius nuostolius Europai;
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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. hu

Pakeitimas 92
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 
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;

(9) siekiant pasirengti perėjimui prie 
pažangiųjų biodegalų ir sumažinti bendrą 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
poveikį iki 2020 m., tikslinga apriboti iš 
maistinių kultūrų ir energetinių augalų, 
nurodytų Direktyvos 2009/28/EB VIII 
priedo A dalyje ir Direktyvos 98/70/EB V 
priedo A dalyje, gaminamų biodegalų ir 
skystųjų bioproduktų, kuriuos galima 
įskaičiuoti siekiant Direktyvos 2009/28/EB
ir Direktyvos 98/70/EB planinių rodiklių, 
kiekį. Reikėtų užtikrinti, kad biodegalų ir 
skystųjų bioproduktų, pagamintų iš javų ir 
kitų krakmolingų augalų, cukrų ir aliejinių 
augalų, taip pat iš energetinių augalų,
kuriuos galima įskaičiuoti siekiant
Direktyvos 2009/28/EB ir Direktyvos 
98/70/EB planinių rodiklių, dalis neviršytų 
2011 m. naudotos biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų dalies. Po 2020 m. iš žemėje 
išaugintų žaliavų pagamintų biodegalų 
energijos dalies palaipsniui atsisakoma;

Or. en

Pagrindimas

Įprastinių biodegalų ir skystų bioproduktų limitas turėtų būti taikomas ir maistinėms 
kultūroms, ir energetiniams augalams (nemaistinėms kultūroms), nes jie visi auginami 
naudojant žemę ir vandenį, tačiau žemė ir vanduo turėtų būti naudojami tik maistinėms 
kultūroms ir pašariniams augalams auginti. Be to, kad šis apribojimas būtų veiksmingai 
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pasiektas įprastinių biodegalų atveju, reikia atsižvelgti ir į Direktyvos 2009/28/EB, ir į 
Direktyvos 98/70/EB planinius rodiklius. Strategijoje po 2020 m. turėtų būti palaipsniui 
atsisakoma iš žemėje išaugintų maistinių kultūrų ir energetinių augalų pagamintų biodegalų 
energijos dalies.

Pakeitimas 93
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) atsižvelgiant į tai, kad esamas ES 
įrengtasis etanolio gamybos pajėgumas 
sudaro 6 proc. 2020 m. tikėtinos benzino 
rinkos, ir į tai, kad yra teisėtas poreikis 
apsaugoti esamas investicijas į įprastinių 
biodegalų gamybos pajėgumus, kurios 
buvo daromos gera valia, taip pat tai, kad 
reikia pradėti komercializuoti etanolį, 
pagamintą iš lignoceliuliozės, reikėtų 
nustatyti planinį rodiklį, kad 2020 m. iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagaminti biodegalai sudarytų bent 
10 proc. galutinio suvartojamo energijos 
kiekio benzino sektoriuje, iš jų 8 proc. 
turėtų būti pagaminti iš cukrų ir 
krakmolingų augalų;

Or. en

Pagrindimas

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.
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Pakeitimas 94
Giles Chichester

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. en

Pakeitimas 95
Maria Da Graça Carvalho

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. en
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Pakeitimas 96
András Gyürk, Alajos Mészáros

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. en

Pakeitimas 97
Angelika Niebler

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. de
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Pagrindimas

Kadangi 3 straipsnio 4 dalyje nurodytas 5 proc. planinis rodiklis turėtų būti išbrauktas, ši 
konstatuojamoji dalis nereikalinga. Nustačius 5 proc. pirmosios kartos biodegalų planinį 
rodiklį nebus apsisaugota nuo importo iš trečiųjų šalių, kuriose miškai ir viržynės paverčiami 
dirbama žeme. Tačiau toks požiūris darys žalą Europos žemės ūkiui. Be to, esama rizikos, kad 
2020 m. nebus pasiekta atsinaujinančių išteklių energijos, suvartojamos transporto sektoriuje, 
10 proc. dalies tikslo.

Pakeitimas 98
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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. en

Pakeitimas 99
Marita Ulvskog

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 

(10) 3 straipsnio 4 dalies d punktu 
nustatyta 4 % riba neapribojamos valstybių 
narių galimybės pačioms spręsti, kaip 
užtikrinti šią nustatytą įprastų biodegalų 
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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;

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;

Or. sv

Pakeitimas 100
Catherine Trautmann

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 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 ir nekenkia jokioms jau 
padarytoms investicijoms;

Or. fr

Pakeitimas 101
Kent Johansson

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 

(10) 3 straipsnio 4 dalies d punktu 
nustatyta 3 % riba neapribojamos valstybių 
narių galimybės pačioms spręsti, kaip 
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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;

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;

Or. en

Pakeitimas 102
Jens Rohde

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 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;

Or. en

Pakeitimas 103
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 3 straipsnio 4 dalies d punktu 
nustatyta 5 % riba neapribojamos valstybių 

(10) 3 straipsnio 4 dalies d punktu 
nustatyta riba neapribojamos valstybių 
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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;

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;

Or. en

Pakeitimas 104
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) būtina teikti paskatas, siekiant 
skatinti elektros energijos iš 
atsinaujinančiųjų šaltinių panaudojimą 
transporto sektoriuje. Be to, būtina 
skatinti energijos sunaudojimo 
efektyvumą ir jos taupymą transporto 
sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 105
Giles Chichester

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. 

Išbraukta.
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Biodegalams, gaminamiems iš žaliavų, 
kurioms nereikia papildomos žemės (pvz., 
iš atliekų), turėtų būti nustatytas nulinis 
išmetimo veiksnys; .

Or. en

Pakeitimas 106
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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) 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.
Tačiau siekiant užtikrinti ES tikslų 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimo ir biodegalų 
srityse pagrįstumą ir išsamumą, 
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 į skaičiavimus būtina įtraukti 
išmetamą teršalų kiekį, susijusį su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu, 
vykdomu siekiant 7a straipsnio 2 dalyje 
nustatyto tikslo, kad būtų siūlomos 
paskatos gaminti biokurą, darantį 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. en
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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.

Pakeitimas 107
Britta Thomsen

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, kad ES tikslai 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekio sumažinimo ir biodegalų srityse 
būtų veiksmingai pasiekti, apskaičiuojant 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimą, būtiną pagal 
tvarumo kriterijus, nustatytus Direktyvose 
90/70/EB ir 2009/28/EB, turėtų būti 
atsižvelgiama į išmetamą teršalų kiekį,
susijusį su netiesioginiu žemės paskirties 
keitimu. Biodegalams, gaminamiems iš 
žaliavų, kurioms nereikia papildomos 
žemės (pvz., iš atliekų), turėtų būti 
nustatytas nulinis išmetimo veiksnys;

Or. en

Pakeitimas 108
Jens Rohde

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, 

(11) šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio, išmetamo dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo gaminant biodegalus,
naudojami skaičiavimo metodai duoda 
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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; .

labai skirtingus, ribotus ir neaiškius 
rezultatus. Vadinasi, dujų kiekio, 
išmetamo dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, modeliavimo rezultatai 
vis dar nepakankamai tikslūs, kad juos 
būtų galima įtraukti į teisės aktus;

Or. en

Pagrindimas

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainties of the current indirect land-use change calculations. 
Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to calculate the 
emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results must be 
differentiated by crop and region.

Pakeitimas 109
Sabine Wils

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) Direktyvos 98/70/EB 7d straipsnio 
6 dalyje ir Direktyvos 2009/28/EB 
19 straipsnio 6 dalyje nurodoma, kad būtų 
kiek įmanoma sumažinta netiesioginio 
žemės paskirties keitimo atvejų nustatant 
konkrečią anglies atsargų kitimo 
išmetamo kiekio metodiką, kuri užtikrintų 
atitiktį šiltnamio efektą sukeliančių dujų
mažinimo reikalavimui, nustatytam 
Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 
2 dalyje ir Direktyvos 2009/28/EB 
17 straipsnio 2 dalyje. Todėl šiose 
direktyvose taikomos biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų daromo poveikio šiltnamio 
efektą sukeliančioms dujoms 
apskaičiavimo taisyklės turėtų apimti 
veiksnius, atspindinčius gaminant įvairių 
rūšių biodegalus ir skystuosius 



AM\933726LT.doc 59/182 PE510.481v01-00

LT

bioproduktus išmetamus kiekius,
susijusius su netiesioginiu žemės 
paskirties keitimu. Pagal Direktyvos
98/70/EB 7d straipsnio 6 dalį ir Direktyvos
2009/28/EB 19 straipsnio 6 dalį turėtų būti
nustatytos tinkamos apsaugos priemonės 
investicijoms, kurios buvo padarytos prieš 
įsigaliojant šiai direktyvai;

Or. en

Pakeitimas 110
Fiona Hall

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) numatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
turėtų būti įtraukiamas skaičiuojant
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;

Or. en

Pakeitimas 111
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

(11) biodegalams, gaminamiems iš žaliavų, 
kurioms nereikia papildomos žemės (pvz., 
iš atliekų arba padidėjus derlingumui), 
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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; .

turėtų būti nustatytas nulinis išmetimo 
veiksnys;

Or. en

Pakeitimas 112
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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, kad ES tikslai 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekio sumažinimo ir biodegalų srityse 
būtų veiksmingai pasiekti, apskaičiuojant 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimą, būtiną pagal 
tvarumo kriterijus, nustatytus Direktyvose 
2009/28/EB ir 98/70/EB, turėtų būti 
atsižvelgiama į išmetamą teršalų kiekį,
susijusį su netiesioginiu žemės paskirties 
keitimu. Taip pat į skaičiavimus būtina 
įtraukti išmetamą teršalų kiekį, susijusį su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu, 
vykdomu siekiant 7a straipsnio 2 dalyje 
nustatyto tikslo, kad būtų siūlomos 
paskatos gaminti biokurą, darantį mažą 
poveikį, susijusį su netiesioginiu žemės 
paskirties keitimu. Biodegalams, 
gaminamiems iš žaliavų, kurioms nereikia 
papildomos žemės (pvz., iš atliekų ir 
liekanų), turėtų būti nustatytas nulinis 
išmetimo veiksnys, jei jie atitinka 
nustatytus tvarumo standartus;

Or. en



AM\933726LT.doc 61/182 PE510.481v01-00

LT

Pakeitimas 113
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Patrizia Toia, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) dėl žemės naudojimo biodegalų 
gamybai naudojamiems augalams auginti 
neturi būti perkeliamos vietos ir čiabuvių 
bendruomenės. Dėl šios priežasties tik tie 
biodegalai ir skystieji bioproduktai, 
kuriuos gaminant nepažeidžiamos vietos 
ir čiabuvių bendruomenių teisės, turėtų 
būti laikomi tvariais;

Or. en

Pakeitimas 114
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) šios metodikos persvarstymas ir 
pritaikymas turėtų būti vykdomas 
atsižvelgiant į tai, kad įmonės jau padarė 
didmenines investicijas, remdamosi 
galiojančiais teisės aktais;

Or. fr

Pakeitimas 115
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kiekio, išmetamo dėl žemės paskirties Išbraukta.
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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;

Or. de

Pagrindimas

Šiuo metu nėra tvirto, pagrįsto mokslinio pagrindo, kuriuo remiantis būtų galima pateisinti šį 
metodą ir jo taikymą. Be to, toks požiūris prieštarauja reikalingam teisiniam tikrumui.

Pakeitimas 116
Giles Chichester

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 

Išbraukta.
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žaliavos;

Or. en

Pakeitimas 117
András Gyürk, Alajos Mészáros

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;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 118
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

Išbraukta.
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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;

Or. en

Pakeitimas 119
Jens Rohde

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) Komisija turėtų periodiškai 
persvarstyti rinkoje esančių pažangiųjų 
biodegalų sąrašą, kuris pateikiamas 
IX priede, atsižvelgdama į bendrą, 
specialistų patikrintą techninę ir mokslinę 
pažangą, ir reguliariai informuoti apie 
modelių, naudojamų siekiant įvertinti 
teršalų kiekį, susijusį su netiesioginiu
žemės paskirties keitimu, kūrimą;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi būtina toliau plėtoti, apjungti ir tinkamai įvertinti modelius, naudojamus siekiant 
įvertinti teršalų kiekį, susijusį su netiesioginiu žemės paskirties keitimu, Komisija turėtų 
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informuoti apie techninės ir mokslinės pažangos poveikį įvairiems modeliams.

Pakeitimas 120
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Direktyvos 2009/28/EB 19 straipsnio 
8 dalyje ir Direktyvos 98/70/EB 7d 
straipsnio 8 dalyje pateiktos nuostatos, 
kuriomis skatinama gaminti biodegalus 
labai nualintoje ir labai užterštoje žemėje, 
yra tarpinė priemonė švelninant
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
padarinius. Dabartinės formos nuostatos 
nebeatitinka poreikių, todėl jos turi būti 
suderintos su šioje direktyvoje pateiktu 
požiūriu, kad visi veiksmai, kuriais 
siekiama mažinti teršalų išmetimą dėl
netiesioginio žemės paskirties keitimo,
būtų nuoseklūs;

(13) Direktyvos  2009/28/EB 19 straipsnio 
8 dalyje ir Direktyvos 98/70/EB 7d 
straipsnio 8 dalyje pateiktos nuostatos, 
kuriomis skatinama gaminti biodegalus 
labai nualintoje ir labai užterštoje žemėje, 
yra priemonė, švelninanti netiesioginio 
žemės paskirties keitimo padarinius.
Komisija turėtų įvertinti kitas
netiesioginio žemės paskirties keitimo
poveikio švelninimo priemones,
pavyzdžiui, šalutinių produktų naudojimą, 
didesnį derlingumą, gamybos 
veiksmingumą ir gamybą pažeistoje, 
apleistoje ar nenaudojamoje žemėje, 
siekdama įtraukti šias priemones į 
direktyvas kaip skatinimo priemonę arba 
įtraukdama jas į netiesioginio žemės 
paskirties keitimo modelius, kaip jau 
nustatyta Direktyvos 98/70/EB IV priedo 
C dalies 7 punkte ir Direktyvos 
2009/28/EB V priedo C dalies 7 punkte, 
biomasei, išgaunamai iš atgaivintos 
nualintos žemės;

Or. en

Pakeitimas 121
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Direktyvos 2009/28/EB 19 straipsnio 
8 dalyje ir Direktyvos 98/70/EB 7d 
straipsnio 8 dalyje pateiktos nuostatos, 
kuriomis skatinama gaminti biodegalus 
labai nualintoje ir labai užterštoje žemėje, 
yra tarpinė priemonė švelninant 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
padarinius. Dabartinės formos nuostatos 
nebeatitinka poreikių, todėl jos turi būti 
suderintos su šioje direktyvoje pateiktu 
požiūriu, kad visi veiksmai, kuriais 
siekiama mažinti teršalų išmetimą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
būtų nuoseklūs;

(13) Direktyvos 2009/28/EB 19 straipsnio 
8 dalyje ir Direktyvos 98/70/EB 7d 
straipsnio 8 dalyje pateiktos nuostatos, 
kuriomis skatinama gaminti biodegalus 
labai nualintoje ir labai užterštoje žemėje, 
yra tarpinė priemonė švelninant 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
padarinius. Dabartinės formos nuostatos 
nebeatitinka poreikių, todėl jos turi būti 
suderintos su šioje direktyvoje pateiktu 
požiūriu, kad visi veiksmai, kuriais 
siekiama mažinti teršalų išmetimą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
būtų nuoseklūs. Tačiau parama turėtų būti 
teikiama tuo atveju, kai žemė naudojama 
biodegalams gaminti skirtų augalų 
auginimui, jei dėl to nereikia netiesiogiai 
keisti žemės paskirties;

Or. fr

Pakeitimas 122
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) siekiant užsibrėžto tikslo naudoti 
atsinaujinančiąją energiją transporto 
sektoriuje kuo labiau mažinant neigiamą 
poveikį, susijusį su netiesioginiu žemės 
paskirties keitimu, turėtų būti skatinama 
elektros iš atsinaujinančiųjų šaltinių 
gamyba, perėjimas prie kitų transporto 
rūšių, dažnesnis naudojimasis viešuoju 
transportu ir energijos vartojimo 
efektyvumas. Todėl vadovaudamosi 
Baltąja transporto knyga valstybės narės 
turėtų stengtis didinti energijos vartojimo 
efektyvumą ir mažinti bendrą energijos 



AM\933726LT.doc 67/182 PE510.481v01-00

LT

suvartojimą transporto srityje 
skatindamos elektrinių transporto 
priemonių skverbimąsi į rinką ir elektros 
iš atsinaujinančių šaltinių naudojimą 
transporto sistemose;

Or. en

Pakeitimas 123
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant užtikrinti vienodas šios 
direktyvos įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai. Šie įgaliojimai 
turėtų būti įgyvendinami pagal 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 124
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant sudaryti sąlygas Direktyvą 
98/70/EB priderinti prie techninės ir 
mokslinės pažangos, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 

(18) siekiant sudaryti sąlygas Direktyvą 
98/70/EB priderinti prie techninės ir 
mokslinės pažangos, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
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priimti aktus dėl išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio stebėjimo ir 
mažinimo mechanizmo; metodinių 
principų ir verčių, kurios būtinos norint 
įvertinti, ar tenkinami su biodegalais susiję 
tvarumo kriterijai; kriterijų ir arealų, 
siekiant nustatyti labai įvairias pievas; 
būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio 
apskaičiavimo ir atsiskaitymo apie jį 
metodikos; kiekio, išmetamo dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
apskaičiavimo metodikos; metalų priedų 
degaluose leidžiamo lygio; leidžiamų 
analitinių metodų, susijusių su degalų 
specifikacijomis, ir benzino, kurio sudėtyje 
yra bioetanolio, leidžiamo garų slėgio 
nuokrypio;

priimti aktus dėl išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio stebėjimo ir 
mažinimo mechanizmo; metodinių 
principų ir verčių, kurios būtinos norint 
įvertinti, ar tenkinami su biodegalais susiję 
tvarumo kriterijai; kriterijų ir arealų, 
siekiant nustatyti labai įvairias pievas; 
būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio 
apskaičiavimo ir atsiskaitymo apie jį 
metodikos; metalų priedų degaluose 
leidžiamo lygio; leidžiamų analitinių 
metodų, susijusių su degalų 
specifikacijomis, ir benzino, kurio sudėtyje 
yra bioetanolio, leidžiamo garų slėgio 
nuokrypio;

Or. en

Pakeitimas 125
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant sudaryti sąlygas Direktyvą 
98/70/EB priderinti prie techninės ir 
mokslinės pažangos, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus dėl išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio stebėjimo ir 
mažinimo mechanizmo; metodinių 
principų ir verčių, kurios būtinos norint 
įvertinti, ar tenkinami su biodegalais susiję 
tvarumo kriterijai; kriterijų ir arealų, 
siekiant nustatyti labai įvairias pievas; 
būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio 
apskaičiavimo ir atsiskaitymo apie jį 
metodikos; kiekio, išmetamo dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 

(18) siekiant sudaryti sąlygas Direktyvą 
98/70/EB priderinti prie techninės ir 
mokslinės pažangos, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus dėl išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio stebėjimo ir 
mažinimo mechanizmo; metodinių 
principų ir verčių, kurios būtinos norint 
įvertinti, ar tenkinami su biodegalais susiję 
tvarumo kriterijai; kriterijų ir arealų, 
siekiant nustatyti labai įvairias pievas; 
būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio 
apskaičiavimo ir atsiskaitymo apie jį 
metodikos; metalų priedų degaluose 
leidžiamo lygio; leidžiamų analitinių 
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apskaičiavimo metodikos; metalų priedų 
degaluose leidžiamo lygio; leidžiamų 
analitinių metodų, susijusių su degalų 
specifikacijomis, ir benzino, kurio sudėtyje 
yra bioetanolio, leidžiamo garų slėgio 
nuokrypio;

metodų, susijusių su degalų 
specifikacijomis, ir benzino, kurio sudėtyje 
yra bioetanolio, leidžiamo garų slėgio 
nuokrypio;

Or. en

Pakeitimas 126
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant sudaryti sąlygas Direktyvą 
98/70/EB priderinti prie techninės ir 
mokslinės pažangos, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus dėl išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio stebėjimo ir 
mažinimo mechanizmo; metodinių 
principų ir verčių, kurios būtinos norint 
įvertinti, ar tenkinami su biodegalais susiję 
tvarumo kriterijai; kriterijų ir arealų,
siekiant nustatyti labai įvairias pievas; 
būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio 
apskaičiavimo ir atsiskaitymo apie jį 
metodikos; kiekio, išmetamo dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
apskaičiavimo metodikos; metalų priedų 
degaluose leidžiamo lygio; leidžiamų 
analitinių metodų, susijusių su degalų 
specifikacijomis, ir benzino, kurio sudėtyje 
yra bioetanolio, leidžiamo garų slėgio 
nuokrypio;

(18) siekiant sudaryti sąlygas Direktyvą 
98/70/EB priderinti prie techninės ir 
mokslinės pažangos, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus dėl išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio stebėjimo ir 
mažinimo mechanizmo; metodinių 
principų ir verčių, kurios būtinos norint 
įvertinti, ar tenkinami su biodegalais susiję 
tvarumo kriterijai; kriterijų ir arealų, 
siekiant nustatyti labai įvairias pievas; 
būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio 
apskaičiavimo ir atsiskaitymo apie jį 
metodikos; metalų priedų degaluose 
leidžiamo lygio; leidžiamų analitinių 
metodų, susijusių su degalų 
specifikacijomis, ir benzino, kurio sudėtyje 
yra bioetanolio, leidžiamo garų slėgio 
nuokrypio;

Or. en
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Pakeitimas 127
Giles Chichester

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 pažangiųjų biodegalų
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;

Or. en

Pakeitimas 128
Jens Rohde

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 

(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 pažangiųjų biodegalų 
sąrašo; transporto degalų energetinės 
vertės; biologiškai labai įvairios pievos 
nustatymo kriterijų ir arealų ir metodinių 
principų ir verčių, kurie būtini norint 
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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;

įvertinti, ar tenkinami su biodegalais ir 
skystaisiais bioproduktais susiję tvarumo 
kriterijai;

Or. en

Pakeitimas 129
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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. en
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Pakeitimas 130
Bendt Bendtsen

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 pažangiųjų biodegalų
sarašo; 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. da

Pakeitimas 131
Fiona Hall

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 

(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 pažangiųjų biodegalų, 
kurie apskaičiuojami siekiant 3 straipsnio 
4 dalyje nustatyto papildomo planinio 
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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;

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;

Or. en

Pakeitimas 132
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 transporto degalų 
energetinės vertės; biologiškai labai 
įvairios pievos nustatymo kriterijų ir arealų 
ir metodinių principų ir verčių, kurie būtini 
norint įvertinti, ar tenkinami su biodegalais 
ir skystaisiais bioproduktais susiję tvarumo 
kriterijai;

Or. en
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Pakeitimas 133
Laurence J.A.J. Stassen

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 tvarumo schemą;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 134
Giles Chichester

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 tvarumo 
schemą;

(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 galbūt 
nustatant kiekio, išmetamo dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
veiksnius pagal tvarumo schemą, su 
sąlyga, kad naudojami modeliai bus tvirti 
ir patikimi, kad būtų galima kiekvienam 
naudojamam augalų tipui suteikti 
konkrečią netiesioginio žemės paskirties 
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keitimo išmetamųjų teršalų vertę;

Or. en

Pakeitimas 135
Jens Rohde

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 
tvarumo schemą;

(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;

Or. en

Pakeitimas 136
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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 

(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;
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2021 m. sausio 1 d. galbūt nustatant 
kiekio, išmetamo dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, veiksnius pagal 
tvarumo schemą;

Or. en

Pagrindimas

Į tvarumo schemą bus įtraukti kiekio, išmetamo dėl netiesioginio žemės paskirties veikimo, 
veiksniai, kai įsigalios ši direktyva.

Pakeitimas 137
Gaston Franco

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 tvarumo 
schemą;

(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 tvarumo 
schemą. Komisija turi atlikti atitinkamus 
tyrimus, siekdama įvertinti šios Direktyvos 
dėl biomasę naudojančių sektorių 
įgyvendinimo sąlygų poveikį.

Or. fr

Pakeitimas 138
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis
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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 
tvarumo schemą;

(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; Komisija taip pat 
turėtų peržiūrėti švelninimo priemones, 
pvz., šalutinių produktų naudojimą, 
didesnį derlingumą, gamybos 
veiksmingumą ir augalų auginimą 
užleistoje žemėje.

Or. en

Pakeitimas 139
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 
tvarumo schemą;

(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;

Or. en
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Pakeitimas 140
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

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 
tvarumo schemą;

(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 reikėtų 
įtraukti tvarumo kriterijus, kurių reikia 
laikytis pažangių biodegalų atveju;

Or. en

Pakeitimas 141
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 
tvarumo schemą;

(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 reikėtų 
įtraukti tvarumo kriterijus, kurių reikia 
laikytis skatinant pažangiųjų biodegalų 
naudojimą;

Or. en
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Pakeitimas 142
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi dėl direktyvos taikymo, taip 
pat ir su ekspertais. Ruošdama ir 
rengdama deleguotuosius teisės aktus 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų tuo pačiu metu laiku ir 
tinkamai persiųsti Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 143
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi dėl direktyvos taikymo, taip 
pat ir su ekspertais. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius teisės aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
tuo pačiu metu laiku ir tinkamai persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

(21)  ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai
konsultuotųsi dėl direktyvos taikymo, taip 
pat ir su ekspertais ir suinteresuotomis 
šalimis, įskaitant susijusius pramonės 
sektorius. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius teisės aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
tuo pačiu metu laiku ir tinkamai persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. de
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Pakeitimas 144
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi dėl direktyvos taikymo, taip 
pat ir su ekspertais. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius teisės aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
tuo pačiu metu laiku ir tinkamai persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

(21) ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi dėl direktyvos taikymo, taip 
pat ir su ekspertais, miškininkystės ir 
žemės ūkio šakų sektoriais. Ruošdama ir 
rengdama deleguotuosius teisės aktus 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų tuo pačiu metu laiku ir 
tinkamai persiųsti Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

Or. fr

Pakeitimas 145
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. straipsnis iš dalies keičiamas taip: 1. straipsnis iš dalies keičiamas taip:

-a) 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:
a) 6% iki 2020 m. gruodžio 31 d. 
Siekdamos šio sumažinimo, valstybės 
narės reikalauja, kad tiekėjai įvykdytų 
šiuos tarpinius tikslus: 2 % ne vėliau kaip 
2016 m. gruodžio 31 d. ir 4 % ne vėliau 
kaip 2018 m gruodžio 31 d.;

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad pagal Kuro kokybės direktyvą nustatyti savanoriški tikslai nepaskatino 
rinkoje naugoti mažai anglies dvideginio į aplinką išskiriančių degalų, šiuo pakeitimu 
siūloma perkelti Kuro kokybės direktyvos tarpinius 2 ir 4 proc. tikslus atitinkamai iš 2014 m.  
ir 2017 m. į 2016 m. ir 2018 m. padarant juos privalomus degalų tiekėjams.

Pakeitimas 146
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 2 dalyje po c punkto įterpiamas šis 
punktas:
„Valstybės narės, siekdamos laikytis 
Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio a ir b 
punktuose nurodyto planinio rodiklio, turi 
užtikrinti, kad didžiausia bendra 
biodegalų ir skystųjų bioproduktų, 
pagamintų iš žemėje auginamų javų bei 
kitų krakmolingų augalų, cukrų ir 
aliejinių augalų bei kitų energetinių 
augalų dalis yra ne didesnė nei energijos 
kiekis, atitinkantis didžiausią 
Direktyvos 2009/28/EB 3 straipsnio 4 
dalies d punkte nustatytą energijos dalį.“

Or. en

Pakeitimas 147
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto -a papunktis (naujas)
2008/70/EC
7a straipsnio 2 dalies paskutinė pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 2 dalyje po c punkto įterpiamas šis 
punktas:
„Valstybės narės užtikrina, kad didžiausia 
biodegalų, pagamintų iš javų bei kitų 
krakmolingų augalų, cukrų ir aliejinių 
augalų arba specialiai tam skirtų 
energetinių augalų dalis siekiant laikytis 
planinio rodiklio, nurodyto pirmoje 
dalyje, būtų ne didesnė nei energijos 
kiekis, atitinkantis 5 % (numatoma dalis 
2011 m. pabaigoje) galutinio transporto 
sektoriuje 2020 m. suvartojamo energijos 
kiekio.“

Or. en

Pakeitimas 148
Giles Chichester

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 149
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 150
Jens Rohde

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production.It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region. Reporting on the values would therefore be 
premature and risk making the basis for faulty and regretful decisions.

Pakeitimas 151
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Taip pat degalų tiekėjai yra įpareigoti 
valstybių narių nurodytoms institucijoms 
pranešti apie pažangą, padarytą siekiant 
privalomų 3% numatytos 10 % tikslinės 
atsinaujinančių išteklių energijos, 
sunaudojamos iki 2020 m. kiekvienos 
valstybės narės transporto sektoriuje. 
Tiekėjai dokumentais pagrindžia, kad 
biodegalai pagaminti iš žaliavų, išvardintų 
IX priedo A dalyje, ir iš atsinaujinančių 
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išteklių pagamintų nebiologinės kilmės 
skystųjų ir dujinių degalų. Valstybės 
narės šiuos duomenis perduoda Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 152
Catherine Trautmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 153
Bendt Bendtsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Iki kiekvienų metų kovo 31 d. degalų 
tiekėjai informuoja valstybės narės paskirtą 
instituciją apie biodegalų gamybos būdą, 

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

kiekį ir būvio ciklo metu išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
energijos vienetui; Valstybės narės šiuos 
duomenis perduoda Komisijai.

Or. da

Pakeitimas 154
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 5 dalies pirmos pastraipos įžanginiai 
žodžiai pakeičiami taip:

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 155
Sabine Wils

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

-a) 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Nepaisant to, ar žaliavos buvo 
išaugintos Bendrijos teritorijoje, ar už jos 
ribų, į energiją iš biodegalų 7a straipsnio 
tikslais atsižvelgiama tik tuo atveju, jei jie 
atitinka šio straipsnio 2–6c dalyse 
nustatytus tvarumo kriterijus.
Biodegalai, pagaminti iš javų ir kitų 
krakmolingų augalų, cukrų ir aliejinių 
augalų, nemaistinių celiuliozės ir 
lignoceliuliozės medžiagų, kitų nei atliekų 
ar likučių, į kuriuos atsižvelgiama 7a 
straipsnyje nurodytais tikslais, neturėtų 
viršyti energijos kiekio, nurodyto Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją 
3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje.“

Or. en

Pakeitimas 156
Jens Rohde

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalyje išbraukiama antra pastraipa.

Or. en

Pagrindimas

Rišliame tvarumo reglamente reikalaujama, kad pažangiesiems degalams privalo būti taikomi 
tie patys tvarumo kriterijai kaip ir įprastiems degalams. Siekiant, kad tvarumo schemos būtų 
patikimos,  kontrolė turi būti griežta ir taikoma visiems biodegalams. Priėmus Komisijos 
pasiūlymą iš netvarių žaliavų pagamintų biodegalų naudojimas būtų ypač skatinamas. 
Išimtys, susijusios su tvarumo reikalavimais tam tikroms atliekoms ir medžiagų likučiams, 
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lemtų tai, kad, pavyzdžiui, atitinkami biodegalai iš naudoto alyvpalmių aliejaus būtų 
subsidijuojami net tuo atveju, jei alyvpalmių aliejus pagamintas atogrąžų miškuose, kurie 
buvo kertami neteisėtai. Tas pats yra taikoma panaudoto maistinio aliejaus, pagaminto 
netvariais būdais, atveju. Šiais atvejais teritorijos, kurioms būdinga didelė biologinė įvairovė, 
atogražų miškai, pelkynai ir durpingos žemės, nebus apsaugotos.

Pakeitimas 157
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

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

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

Be to, išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, gautas iš 
panaudotų V priedo A dalyje išvardytų 
biodegalų, pagal 7d straipsnio pirmą dalį 
turėtų būti apskaičiuojamas tik kiekiui ne 
didesniam už 5 proc. visos kuro 
rezervuaruose saugomos energijos. Jei 
viršijama 5 proc. riba, šiltnamio efektą 



AM\933726LT.doc 89/182 PE510.481v01-00

LT

sukeliančių dujų kiekio sumažinimas 
tokiems biodegalams yra lygus iškastinio 
kuro šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio vidutiniam gyvavimo ciklui.
Biodegalams, pagamintiems iš 
Direktyvos 2009/28/EB IX priedo A dalyje 
išvardytų žaliavų, taikomas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas 
apskaičiuojamas pagal 7d straipsnio 1 
dalį, o jų indėlis skaičiuojant visų 
sukauptų degalų vidutinį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų intensyvumą turėtų būti 
dauginamas iš keturių.

Biodegalams, pagamintiems iš IX priedo 
B dalyje išvardytų žaliavų, taikomas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimas apskaičiuojamas pagal 7d 
straipsnio 1 dalį, o jų indėlis skaičiuojant 
visų sukauptų degalų vidutinį šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų intensyvumą 
turėtų būti dauginamas iš dviejų.
Skystiems arba dujiniams degalams, 
gautiems iš atsinaujinančių nebiologinės 
kilmės energijos išteklių, taikomas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimas apskaičiuojamas pagal 7d 
straipsnio 1 dalį, o jų indėlis skaičiuojant 
visų sukauptų degalų vidutinį šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų intensyvumą 
turėtų būti dauginamas iš keturių.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos dėl atsinaujinančios energijos ir Kuro kokybės direktyvos nuostatos, įskaitant 
galimą politinį atsaką į netiesioginį žemės paskirties keitimą, turi būti nuoseklios ir 
suderintos. Be to, į įprastinių degalų mažesnį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio naudą 
siekiant 6 proc. mažinimo tikslo turi būti atsižvelgta tik iki 5 proc. jų kvotos sukauptų degalų 
rezervuaruose, o antros kartos biodegalų pranašumas turi būti dauginamas iš 4 ir iš dviejų.

Pakeitimas 158
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto a papunktis
Direktyva 98/70/EB
7 b straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio
suma dėl biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų naudojimo, į kurį 
atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais tikslais,
turi sudaryti mažiausiai 60 % ir neviršyti 
42 gCO2ekv./MJ.

Or. en

Pagrindimas

Išmetamųjų dujų ribinis kiekis, išreikštas santykinai (%), kaip ir kiekis, kurį siūlo Komisija, 
nėra pakankama garantija investuotojams, nes, laikui bėgant, pagrindinės normos gali 
keistis. Vietoj to, kad būtų nustatytas didžiausias leistinas išmetamųjų dujų kiekis 
absoliutiniais skaičiais, kaip siūloma šiuo pakeitimu, suteikiama daugiau tikrumo investicijų, 
ties kuriomis pramonė galėtų norėti susikoncentruoti, rūšiai. 42 gCO2ekv./MJ dydis, kuris čia 
naudojamas, atitinka išmetamųjų dujų kiekio sumažinimą, sudarantį maždaug 50 %.

Pakeitimas 159
Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 160
Gaston Franco

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

60 % kiekis pernelyg didelis ir dėl šio reikalavimo nebus skatinami moksliniai tyrimai ir 
investicijos į novatoriškas pažangiųjų biodegalų gamybos priemones, dėl to taip pat mažės jų 
industrializavimo potencialas ir bus nutolta nuo tikslo skatinti didesnį pažangiųjų biodegalų 
įsiskverbimą į rinką.

Pakeitimas 161
Kathleen Van Brempt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

kiekio sumažinimas dėl biodegalų 
naudojimo, į kurį atsižvelgiama 1 dalyje 
nurodytais tikslais, sudaro mažiausiai 
60 %. Laikoma, kad įrenginys 
eksploatuojamas, jei faktinė biodegalų 
gamyba jau vykdoma.

Or. en

Pakeitimas 162
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio sumažinimas dėl biodegalų, 
pagamintų įrenginiuose, kurių 
eksploatavimas pradedamas po 2018 m.
liepos 1 d., naudojimo, į kurį atsižvelgiama 
1 dalyje nurodytais tikslais, sudaro 
mažiausiai 60 %. Laikoma, kad įrenginys 
eksploatuojamas, jei faktinė biodegalų 
gamyba jau vykdoma.

Or. ro

Pakeitimas 163
Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 164
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Dėl biodegalų ir skystųjų biodegalų, 
pagamintų įrenginiuose, kurie jau buvo 
eksploatuojami 2014 m. liepos 1 d. ar 
anksčiau, naudojimo, į kurį atsižvelgiama 1 
dalyje nurodytais tikslais, tiesiogiai ir 
netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio suma iki 2016 m. 
gruodžio 31 d. turi būti ne didesnė nei 
54 gCO2ekv./MJ, o nuo 2017 m. sausio 
1 d. – 42 gCO2ekv./MJ. Įrenginys 
eksploatuojamas, jei faktinė biodegalų 
arba skystųjų bioproduktų gamyba jau 
vykdoma.

Or. en

Pagrindimas

Nustačius didžiausią leistiną išmetamųjų dujų kiekį absoliutiniais skaičiais, kaip siūloma šiuo 
pakeitimu, atsiranda daugiau tikrumo investicijų, ties kuriomis pramonė galėtų norėti 
susikoncentruoti, rūšiai. 54 gCO2ekv./MJ ir42 gCO2ekv./MJ dydžiai, kurie čia naudojami, 
atitinka išmetamųjų dujų kiekio sumažinimą, sudarantį maždaug 35 % ir 50 %. Nėra 
priežasčių nukelti 50% reikalavimą vieneriems metams, t. y. į 2017 m., kaip siūlo Komisija.
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Pakeitimas 165
Kathleen Van Brempt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Dėl biodegalų, pagamintų įrenginiuose, 
kurie jau buvo eksploatuojami 2013 m. 
gruodžio 31 d. ar anksčiau, naudojimo, į 
kurį atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais 
tikslais, išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis iki 2017 m. 
gruodžio 31 d. sumažinamas bent 45 %, o 
nuo 2018 m. sausio 1 d. ir toliau – bent 
60 %.

Or. en

Pakeitimas 166
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 3 dalies antra pastraipa pakeičiama 
taip:

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 167
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
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Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 3 dalies antra pastraipa pakeičiama 
taip:

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 168
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Įterpiama ši 4a dalis:
„4. Į biodegalus ir skystuosius 
bioproduktus iš šalių arba regionų, 
kuriuose išmetamųjų dujų kiekis dėl 
žemės paskirties keitimo siekia daugiau 
nei 35 % išmetamųjų dujų kiekio, 
susidarančio dėl iškastinio kuro 
naudojimo (30 g CO2ekv. / MJ), kai kiekis 
apskaičiuotas visai šaliai arba regionui, 
pagal IV priedo C dalies 7 punktą 
neatsižvelgiama 1 dalyje nurodytais 
tikslais.“

Or. en
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Pakeitimas 169
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) įterpiama 5a dalis:
Biodegalai ir skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais 
tikslais, neturi būti pagaminti iš atliekų, 
išskyrus tuos atvejus, jei atlikus 
nepriklausomą vertinimą ir sertifikavimą 
patvirtinta, kad šios atliekos atitinka 
Direktyvoje 2008/98/EB pateiktą 
hierarchiją, ir būtent reikalavimus dėl 
prevencijos, pasirengimo vėl naudoti ir 
perdirbimo prieš panaudojant jas 
energijai išgauti.

Or. en

Pakeitimas 170
Fiona Hall

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įterpiama 5a dalis:
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„5a. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalies a, b ir c 
punktuose nurodytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš žaliavų, gautų iš atliekų, 
išskyrus tuos atvejus, jei atlikus 
nepriklausomą vertinimą patvirtinta, kad 
šios atliekos atitinka atitikties Direktyvos 
2008/98/EB 4 straipsnyje pateiktą 
hierarchiją, būtent reikalavimus dėl 
prevencijos, parengimo vėl naudoti ir 
perdirbimo prieš panaudojant jas 
energijai išgauti.
Tuo tikslu Komisijai pagal 25 straipsnio b 
punktą suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomas 
nepriklausomo patikrinimo ir 
sertifikavimo pobūdis. Ši tvarka 
patvirtinama iki [2016 m. sausio 1 d.].“

Or. en

Pagrindimas

Atliekoms turėtų būti taikoma atliekų hierarchija, nustatyta Atliekų pagrindų direktyvos 4 
straipsnyje (reikalavimai dėl prevencijos, pasirengimo vėl naudoti ir perdirbimo prieš tai, kai 
atliekas galima panaudoti energijai išgauti) ir, siekiant sukčiavimo prevencijos, joms turi būti 
taikomas nepriklausomas atitikties reikalavimams tikrinimas ir sertifikavimas.

Pakeitimas 171
Jens Rohde

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įterpiama 5a dalis: 
„5a. Į žaliavas, naudojamas biodegalams 
ir skystiesiems bioproduktams gaminti, 
neturėtų būti atsižvelgta dėl 7 a straipsnio 
2 dalies a, b ir c punktuose nurodytų 
priežasčių, jei žaliavų pagaminimo metais 
iš esmės pakeistas žemės naudojimas, 
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kuriam taikomos 4 ir 5 dalių nuostatos.“

Or. en

Pagrindimas

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measure will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
7c paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.

Pakeitimas 172
Kathleen Van Brempt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įterpiama 5a dalis:
„5a. Biokuras ir skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgta dėl 1 dalyje nurodytų 
priežasčių, turėtų būti gaminami iš 
žaliavų, pagamintų taikant tinkamą ir 
tvarią žemėtvarkos praktiką, pagal kurią 
išlaikomos arba padidinamos ekosistemų 
anglies atsargos, apsaugoma biologinė 
įvairovė, saugomas dirvos derlingumas ir 
dirvožemio organinė anglis; vengiama 
dirvos erozijos, skatinamas vandens 
išteklių išsaugojimas, daromas minimalus 
poveikis vandens ištekliams, kokybei, 
maistingųjų medžiagų kiekio ir mineralų 
pusiausvyrai.“

Or. en
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Pakeitimas 173
Ivo Belet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 7 dalyje antros dalies pirmas sakinys 
keičiamas taip: 
„Komisija kas du metus teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitas dėl 
didesnės biodegalų paklausos poveikio 
socialiniam tvarumui Bendrijoje bei 
trečiosiose šalyse, dėl biodegalų gamybos 
indėlio mažinant augalinių baltymų stygių 
ES ir dėl Bendrijos biodegalų politikos 
poveikio galimybei, visų pirma 
besivystančių šalių gyventojams, įsigyti 
maisto produktų prieinamomis kainomis,
ir dėl platesnių vystymosi klausimų.“

Or. nl

Pakeitimas 174
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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, biodegalų būvio ciklo metu 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
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dujų kiekis apskaičiuojamas taip:
a) kai gamybos būdui taikoma numatytoji 
sumažinto išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio vertė yra 
nustatyta IV priedo A arba B dalyje, o šių 
biodegalų ar skystųjų bioproduktų EL 
vertė, apskaičiuota pagal IV priedo C 
dalies 7 punktą, yra lygi nuliui arba 
mažesnė už nulį, ir kai numatomas kiekis, 
išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, yra lygus nuliui pagal 
V priedo B dalį, naudojant tą numatytąją 
vertę;
b) naudojant faktinę vertę, apskaičiuotą 
pagal IV priedo C dalyje nustatytą 
metodiką, pridedant V priede nustatytą 
numatomą kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo;

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

Or. en

Pagrindimas

Pakoreguojama skaičiavimo metodika atsižvelgiant į netiesioginio žemės paskirties keitimo 
apskaičiavimus pagal naujai pasiūlytą Kuro kokybės direktyvos V priedą.

Pakeitimas 175
Sabine Wils

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

-a) 1 dalis pakeičiama taip:
„1. 7a straipsnio ir 7b straipsnio 2 dalies 
tikslais, biodegalų būvio ciklo metu 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis apskaičiuojamas taip:
a) kai gamybos būdui taikoma numatytoji 
sumažinto išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio vertė yra 
nustatyta IV priedo A arba B dalyje, o šių 
biodegalų ar skystųjų bioproduktų EL 
vertė, apskaičiuota pagal V priedo C 
dalies 7 punktą, yra lygi nuliui arba 
mažesnė už nulį, naudojant tą numatytąją 
vertę; su netiesioginiu žemės paskirties 
keitimu susijusio išmetamųjų dujų kiekio 
vertė, kaip nustatyta V priede, pridedama 
prie minėtos numatytosios vertės;
b) naudojant faktinę vertę, apskaičiuotą 
pagal IV priedo C dalyje nustatytą 
metodiką; su netiesioginiu žemės 
paskirties keitimu susijusio išmetamųjų 
dujų kiekio vertė, kaip nustatyta V priede, 
pridedama prie minėtos faktinės vertės; 
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. en
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Pakeitimas 176
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 177
Giles Chichester

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 178
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 179
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

Išbraukta.
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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.

Or. en

Pakeitimas 180
Gaston Franco

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.“

Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami 
įgaliojimai 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, jei jas naudojant 
valstybėse narėse skatinami su 
inovatyviomis technologijomis susiję 
moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra 
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ir atsižvelgiama į poreikį didinti dyzelino 
tipo degalų tiekimo saugumą.“

Or. fr

Pagrindimas

Deleguotieji aktai gali būti pateisinami siekiami pritaikyti V priedą atsižvelgiant į techninę ir 
mokslinę pažangą. Vis dėlto siekiant, kad nebūtų netikrumo, dėl kurio galėtų būti atgrasoma 
nuo investicijų, reikėtų pabrėžti, kad atitinkamomis priemonėmis bus visada siekiama skatinti 
MTTP valstybėse narėse ir užtikrinti, kad būtų tenkinami rinkos poreikiai.

Pakeitimas 181
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Iki 2014 m. gruodžio 31 d., o vėliau kas 
dvejus metus Komisija pateikia technikos 
ir mokslo pažangos, susijusios su pasėlių 
grupės netiesioginio žemės paskirties 
keitimo verčių vertinimu, ataskaitą. 
Prireikus prie ataskaitos pridedamas 
pasiūlymas dėl VIII priedo priderinimo 
prie geriausių turimų mokslinių įrodymų, 
kad būtų galima persvarstyti siūlomas 
pasėlių grupės netiesioginio žemės 
paskirties keitimo vertes, nustatyti naujas 
vertes tolesnio išskaidymo lygmenimis
(t. y. žaliavų lygmeniu); įtraukti
papildomas vertes, jei naujos biodegalų 
žaliavos tinkamai pateikiamos rinkai, ir 
nustatyti žaliavų iš nemaistinių celiuliozės 
ir lignoceliuliozės medžiagų veiksnius.“

Or. en

Pakeitimas 182
Fiona Hall
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 98/70/EB
7 d straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą užtikrinama, kad į šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų, 
susidarančių dėl žemės paskirties keitimo, kiekį būtų atsižvelgiama sprendžiant dėl atitikties 
Direktyvoje 98/70/EB nustatytiems šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo kriterijams.

Pakeitimas 183
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 7 dalies pirma pastraipa pakeičiama 
taip:

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 184
Andrzej Grzyb

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 7 dalies pirma pastraipa pakeičiama 
taip:

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 185
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija prireikus taip pat pateikia 
pasiūlymą dėl IV priedo priderinimo prie
geriausių turimų mokslinių įrodymų, be 
kita ko, papildant jį kitų biodegalų 
gamybos būdų, kai naudojamos tos pačios 
ar kitos žaliavos, vertėmis ir pakeičiant C 
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pakeičiant C dalyje nustatytą metodiką. dalyje nustatytą metodiką.

Or. en

Pakeitimas 186
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 187
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 188
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 98/70/EB
10 a straipsnio (naujo) 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 189
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 190
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 191
András Gyürk, Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 98/70/EB
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. 11 straipsnio 4 dalis išbraukiama. Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 192
Gaston Franco

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 2k straipsnis iš dalies keičiamas taip:
k) paramos schema – valstybės narės arba 
valstybių narių grupės taikoma priemonė, 
schema ar mechanizmas, kuriuo 
skatinama naudoti atsinaujinančiųjų 
išteklių energiją: mažinamos tokios 
energijos sąnaudos, didinama kaina, už 
kurią ją galima parduoti, arba nustatomas 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
įpareigojimas ar kitomis priemonėmis 
didinama tokios energijos pirkimo 
apimtis; tai yra, be kita ko, parama 
investicijoms, neapmokestinimas ar 
mokesčių sumažinimas, mokesčių 
grąžinimas, paramos schemos 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
įpareigojimams vykdyti, įskaitant 
schemas, pagal kurias naudojamasi 
žaliaisiais sertifikatais, ir tiesioginio kainų 
rėmimo schemos, įskaitant fiksuotus 
supirkimo tarifus ir priemokų mokėjimus; 
paramos schemos neturi iškreipti kitų 
gamybos sektorių, kuriose tradiciškai 
naudojamos tos pačios žaliavos, žaliavų 
rinkų.

Or. fr
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Pakeitimas 193
Marita Ulvskog

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 2 straipsnyje įterpiamas oa punktas 
(naujas):
„oa) pažangieji biodegalai – biologinė 
medžiaga, kurios atitinkami alternatyvūs 
panaudojimo būdai susiję su dideliu 
išmetamo metano ar azoto oksido kiekiu, 
nepagaminant naudingos energijos, kaip 
apibrėžta IX priede. Komisijai pagal 25 
straipsnio b punktą suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus siekiant 
priderinti šią apibrėžtį prie mokslo ir 
techninės pažangos.“

Or. sv

Pagrindimas

Siekiama sukurti paskatų rinkai, kad būtų remiami pažangieji biodegalai.

Pakeitimas 194
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto 1 papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio o a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„oa) pažangiosios biodegalų technologijos 
– technologijos, kurias taikant biodegalai 
paprastai gaminami iš pramoninių 
maistui ar pašarams neskirtų žaliavų (t. y. 
kviečių šiaudų, komunalinių atliekų), 
nemaistinių augalų (t. y. žolinių augalų, 
miscanthus) ir dumblių. Dauguma 
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technologijų yra bandymų stadijoje arba 
vyksta technologinis jų kūrimo procesas.“

Or. en

Pakeitimas 195
Giles Chichester

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 1 dalis papildoma tokia antra 
pastraipa:

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 196
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų spręsti, kokiame ekonomikos sektoriuje jos norėtų veikti, kad pasiektų 
Atsinaujinančiųjų energijos išteklių direktyvoje nustatytą bendrą tikslą.

Pakeitimas 197
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 1 dalis papildoma tokia antra 
pastraipa:

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 198
Gaston Franco
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto b papunktis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Biodegalai turi sverto poveikį biotechnologijų ir augalinės chemijos srityse. Dėl to turi būti 
skatinami visų su tuo susijusių sričių, turinčių didelį potencialą, taip pat fermentacijos 
pramonės MTTP.

Pakeitimas 199
Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„Siekiant laikytis pirmoje pastraipoje 
nurodyto planinio rodiklio, didžiausia 
bendra biodegalų ir skystųjų bioproduktų, 
pagamintų iš javų bei kitų krakmolingų
augalų, cukrų ir aliejinių augalų, taip pat iš 
nemaistinių celiuliozės ir lignoceliuliozės 
medžiagų, kurios nėra atliekos ar likučiai,
dalis yra ne didesnė nei energijos kiekis, 
atitinkantis didžiausią 3 straipsnio 4 dalies 
d punkte nustatytą dalį.“
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Or. en

Pakeitimas 200
Marita Ulvskog

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„Siekiant laikytis pirmoje pastraipoje 
nurodyto planinio rodiklio, didžiausia 
bendra biodegalų ir skystųjų bioproduktų, 
pagamintų iš aliejinių augalų, dalis yra ne 
didesnė nei 4 % iš 10 %, nustatytų 3 
straipsnio 4 dalies d punkte.“

Or. sv

Pagrindimas

Jei riba bus taikoma mažesniam augalų kiekiui, ji bus sumažinta.

Pakeitimas 201
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 202
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant veiksmingai pasiekti šį apribojimą maistinių augalų ir energetinių augalų atveju, 
reikia atsižvelgti ir į Direktyvos 2009/28/EB, ir į Direktyvos 98/70/EB planinius rodiklius. Šis 
apribojimas turėtų užtikrinti, kad neigiamas degalų ir maisto konflikto poveikis nebebus 
skatinamas ES tikslais ir subsidijomis.

Pakeitimas 203
Fiona Hall

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 1 dalis papildoma šia trečia pastraipa:
„Ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. 
Komisija deleguotaisiais aktais nustato 
taisykles dėl nuo 3 straipsnio 4 dalies d 
punkto nuostatų nukrypti leidžiančių 
nuostatų, taikomų iš tam tikrų javų ir kitų 
krakmolingų augalų, cukrų ir aliejinių 
augalų pagamintiems biodegalams, kurių 
gamybos procese taikoma pakankamai 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
poveikio švelninimo priemonių, kuriomis 
kompensuojami netiesioginio žemės 
paskirties keitimo veiksniai. Šios 
švelninimo priemonės gali apimti 
šalutinių produktų naudojimą ir gamybos 
veiksmingumą, jei jos atitinka šios 
direktyvos 17 straipsnio 2 dalyje 
nustatytus kriterijus.“

Or. en

Pagrindimas

Taikant tokias švelninimo priemones kaip šalutinių produktų naudojimas, pirmos kartos iš 
maistinių augalų pagamintų biodegalų atveju galima sumažinti dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo išmetamą dujų kiekį ir pasiekti Direktyvoje 2009/28/EB nustatytus tikslus.
Išimčių tokiems tvariems biodegalams taikymo taisykles turėtų nustatyti Komisija.

Pakeitimas 204
Kent Johansson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 1 dalis papildoma šia trečia pastraipa:
„Ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. 
Komisija deleguotaisiais aktais nustato 
taisykles dėl nuo 3 straipsnio 4 dalies d 
punkto nuostatų nukrypti leidžiančių 
nuostatų, taikomų iš tam tikrų javų ir kitų 
krakmolingų augalų, cukrų ir aliejinių 
augalų pagamintiems biodegalams, kurių 
gamybos procese taikoma pakankamai 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
poveikio švelninimo priemonių, tokių kaip 
šalutinių produktų naudojimas, gamybos 
veiksmingumas ir augalų auginimas 
užleistoje žemėje, jei jos atitinka šios 
direktyvos 17 straipsnio 2 dalyje 
nustatytus kriterijus.“

Or. en

Pagrindimas

Taikant tokias švelninimo priemones kaip šalutinių produktų naudojimas, pirmos kartos iš 
maistinių augalų pagamintų biodegalų atveju galima sumažinti dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo išmetamą dujų kiekį ir pasiekti Direktyvoje 2009/28/EB nustatytus tikslus.
Išimčių tokiems tvariems biodegalams taikymo taisykles turėtų nustatyti Komisija.

Pakeitimas 205
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto b a papunktis (naujas)
2009/28/EG
3 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 1 dalis papildoma šia trečia pastraipa:
2020 m. iš pažangiųjų biodegalų 
pagaminta energija turi sudaryti 
mažiausiai 3 % galutinio transporto 



AM\933726LT.doc 121/182 PE510.481v01-00

LT

sektoriuje suvartojamo energijos kiekio.“

Or. sv

Pagrindimas

Siekdami sukurti paskatas rinkai pereiti prie pažangiųjų biodegalų, turėtume nustatyti tvirtą 
tikslą, kad būtų skatinama tvari biodegalų strategija Europoje.

Pakeitimas 206
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio -i papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-i) po pirmos pastraipos įterpiamos šios 
pastraipos:
„2020 m. iš pažangiųjų biodegalų 
pagaminta energija turi sudaryti 
mažiausiai 3 % galutinio transporto 
sektoriuje suvartojamo energijos kiekio.
2025 m. iš pažangiųjų biodegalų 
pagaminta energija turi sudaryti 
mažiausiai 5 % galutinio transporto 
sektoriuje suvartojamo energijos kiekio.“

Or. da

Pagrindimas

Pakeičiamas pranešėjo A. Vidal-Quadraso pakeitimas – po Komisijos pasiūlymo 2 straipsnio 
2 punkto c papunkčio pirmos pastraipos įterpiamas -i punktas.

Pakeitimas 207
Jens Rohde

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

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

Or. en

Pakeitimas 208
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio -i papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-i) po pirmos pastraipos įterpiama ši 
nauja pastraipa:
„Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
2020 m. jos atsinaujinančių išteklių 
elektros energijos dalis, sunaudojama visų 
rūšių transporte, sudarytų bent 2 % tos 
valstybės narės transporto sektoriaus 
galutinio energijos suvartojimo.“

Or. en

Pakeitimas 209
Maria Da Graça Carvalho
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio -i papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio o a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-i) Po pirmos pastraipos įterpiama ši 
pastraipa:
„2020 m. pažangiųjų biodegalų energijos 
dalis turi sudaryti mažiausiai 2 % 
galutinio transporto sektoriuje 
suvartojamo energijos kiekio.“

Or. en

Pakeitimas 210
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-i) a punktas pakeičiamas taip:
„a) pirmos pastraipos tikslais vardiklis 
lygus 80 % viso 2010 m. transporto 
sektoriuje suvartoto kiekio; įskaičiuojami 
tik benzinas, dyzelinas, biodegalai, 
sunaudoti kelių ir geležinkelių transporto 
sektoriuje, ir elektros energija;“

Or. en

Pakeitimas 211
Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„taip pat atsižvelgiama į energijos kiekį, 
atitinkančios energijos vartojimo 
efektyvumo ir energijos taupymo 
priemones, kurių imasi valstybės narės; ši 
įtrauka taikoma nepažeidžiant 17 straipsnio 
1 a punkto ir 3 straipsnio 4 dalies d punkto 
nuostatų;“

Or. en

Pakeitimas 212
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i papunktis
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. en

Pakeitimas 213
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i a punktas (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) c punktas pakeičiamas taip:
„c) a ir b punktų tikslais apskaičiuodamos 
elektros energijos, kuri gaminama iš 
atsinaujinančiųjų išteklių ir naudojama
visų rūšių elektrinėse kelių transporto 
priemonėse, dalį valstybės narės gali 
pasirinkti elektros energijos iš 
atsinaujinančių energijos išteklių dalies 
Bendrijoje vidurkį arba jų pačių 
pagamintos elektros energijos iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalį, 
nustatytą prieš dvejus metus iki 
nagrinėjamų metų. Be to, apskaičiuojant 
visų rūšių elektrinių transporto priemonių 
sunaudotos elektros energijos iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių kiekį, 
laikoma, kad tas sunaudotas kiekis yra 5 
kartus didesnis nei faktinės elektros 
energijos iš atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių sąnaudos.“

Or. en

Pagrindimas

Elektros iš atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas visų rūšių elektrinėse transporto 
priemonėse gali prisidėti siekiant tvaresnio transporto sektoriaus. Elektrinių transporto 
priemonių naudojimas galėtų padėti spręsti transporto sektoriaus problemas, nes šios 
transporto priemonės daug veiksmingiau naudoja energiją, nei degimo variklius turinčios 
transporto priemonės. Kartu elektrinės transporto priemonės gali vaidinti svarbų vaidmenį 
kituose atsinaujinančių energijos šaltinių sektoriuose, nes galbūt jose bus galima kaupti 
elektros energiją.

Pakeitimas 214
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio i a punktas (naujas)
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2009/28/EC
3 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) c punktas pakeičiamas taip:
„c) apskaičiuojant elektrinių kelių 
transporto priemonių sunaudotos elektros 
energijos iš atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių kiekį, laikoma, kad tas sunaudotas 
kiekis yra 5 kartus didesnis nei faktinės 
elektros energijos iš atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių sąnaudos.“

Or. en

Pakeitimas 215
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio ii papunktis
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 
2020 m. suvartojamo energijos kiekio.“

Or. en

Pakeitimas 216
András Gyürk, Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio ii papunktis
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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 
2020 m. suvartojamo energijos kiekio.“

Or. en

Pakeitimas 217
Angelika Niebler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) apskaičiuojant biodegalus skaitiklyje

i) 2020 m. iš žaliavų, išvardytų IX priede, 
pagamintų biodegalų energijos dalis yra
bent 2 % galutinio transporto sektoriuje 
2020 m. suvartojamo energijos kiekio ir

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

Or. de
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Pagrindimas

Nustačius 5 % ribą pirmos kartos biodegalams, kiltų rizika, kad Direktyvoje 2009/28/EB 
nustatytas tikslas, kad 2020 m. iš atsinaujinančių išteklių gaunamos elektros energijos dalis 
sudarytų bent 10 % tos valstybės narės transporto sektoriaus galutinio energijos suvartojimo 
2020 m., nebūtų pasiektas. Pažangieji biodegalai dar kuriami ir nebus tinkami parduoti 
rinkoje šį dešimtmetį. Taigi reikia nustatyti atskirą 2 % taisyklę.

Pakeitimas 218
Jens Rohde

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) apskaičiuojant biodegalus skaitiklyje, iš 
javų bei kitų krakmolingų augalų, cukrų ir 
aliejinių augalų pagamintų biodegalų 
energijos dalis yra ne didesnė nei 7,5 %
(numatoma dalis 2011 m. pabaigoje) 
galutinio transporto sektoriuje 2020 m. 
suvartojamo energijos kiekio.“ 2020 m. iš 
javų ir kitų krakmolingų augalų 
pagamintos energijos dalis turi sudaryti 
8 % benzino sektoriaus galutinio 
energijos suvartojimo.“

Or. en

Pagrindimas

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.
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Pakeitimas 219
Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) apskaičiuojant biodegalus skaitiklyje, iš 
javų bei kitų krakmolingų augalų, cukrų,
aliejinių augalų, taip pat iš nemaistinių 
celiuliozės ir lignoceliuliozės medžiagų, 
kurios nėra atliekos ar likučiai, pagamintų 
biodegalų energijos dalis yra ne didesnė 
nei 4 % (numatoma dalis 2011 m. 
pabaigoje) galutinio transporto sektoriuje 
2020 m. suvartojamo energijos kiekio.“

Or. en

Pakeitimas 220
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio ii papunktis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies 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
augalinio aliejaus ir iš cukraus gaminamo 
etanolio, javų ar kitų krakmolingų augalų 
pagamintų biodegalų energijos dalis yra ne 
didesnė nei 5 % (numatoma dalis 2011 m. 
pabaigoje) galutinio transporto sektoriuje 
2020 m. suvartojamo energijos kiekio.“

Or. fr
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 221
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant įveikti maistui ir degalams skirtų augalų konkurenciją, atsirandančią dėl biodegalų 
politikos, ir sumažinti poveikį žemės ir vandens naudojimui, reikėtų taikyti 5 % ribą ne tik iš 
maistinių augalų gaminamiems įprastiniams biodegalams, į šią dalį turėtų būti įskaičiuojami 
ir specialūs energetiniai (nemaistiniai) augalai. Siekiant veiksmingai apriboti biodegalų ir 
skystųjų produktų, pagamintų iš žemėje išaugintų žaliavų, vartojimą, neturėtų būti teikiamos 
jokios subsidijos ir jokia finansinė parama jų gamybai, viršijančiai šiame pasiūlyme nustatytą 
ribą.

Pakeitimas 222
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nors pradiniame Komisijos pasiūlyme nenumatoma iki 2020 m. riboti pirmosios kartos 
biodegalų, todėl investuotuojams nesuteikiama teisinga paskata, šiuo pakeitimu siekiama 
skatinti inovacijas ir aiškiai nustatyti, kad iš maistinių augalų gaminami biodegalai turi būti 
palaipsniui pakeisti kitomis transporto sektoriaus priemonėmis ir degalais. Taigi, iš maistinių 
augalų gaminamų biodegalų naudojimas turėtų palaipsniui būti mažinamas nuo šiuo metu 
transporto sektoriuje naudojamos 4,7 % dalies (2010 m. duomenys) iki 3 % 2020 m.

Pakeitimas 223
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio ii papunktis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies 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 
aliejinių augalų pagamintų biodegalų 
energijos dalis yra ne didesnė nei 3 %
(numatoma dalis 2011 m. pabaigoje) 
galutinio transporto sektoriuje 2020 m. 
suvartojamo energijos kiekio.

Or. en
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Pagrindimas

As recognised by the impact assessment accompanying the ILUC-proposals, it is difficult to 
estimate the exact size of the emissions resulting from indirect land use change. However, one 
conclusion seems more stable than the others: there is an obvious difference between 
bioethanol and biodiesel when it comes to ILUC-emissions. ILUC-emissions and direct 
emissions from biodiesel are generally higher than for bioethanol which means that the use of 
bioethanol reduces emissions from the transport sector significantly compared to biodiesel. 
This difference should be reflected in the in the current revision of the directives.

Pakeitimas 224
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 225
Britta Thomsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) apskaičiuojant biodegalus skaitiklyje, iš 
javų bei kitų krakmolingų augalų, cukrų ir 
aliejinių augalų pagamintų biodegalų 

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

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

Biodegalų ir skystųjų bioproduktų 
energija neturi viršyti dalies, nustatytos 
šiame straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 226
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio ii papunktis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies 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 
aliejinių augalų pagamintų biodegalų 
energijos dalis yra ne didesnė nei 4 %
(numatoma dalis 2011 m. pabaigoje) 
galutinio transporto sektoriuje 2020 m. 
suvartojamo energijos kiekio.

Or. sv

Pagrindimas

Etanolis neįskaičiuojamas į šią ribotą 5 % dalį.

Pakeitimas 227
Jens Rohde

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) pridedamas toks da punktas:
„da) iš žaliavų, išvardytų IX priede, 
pagamintų biodegalų energijos dalis yra 
ne mažesnė nei 2,5 % galutinio transporto 
sektoriuje 2020 m. suvartojamo energijos 
kiekio, o iš augalų pagamintų biodegalų 
energijos dalis yra ne didesnė nei 7,5 % 
galutinio 2020 m. suvartojamo energijos 
kiekio benzino ir dyzelino sektoriuose.“

Or. en

Pakeitimas 228
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) įterpiamas toks da punktas:
„da) valstybės narės po 2020 m. išlaiko iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
pagamintos energijos dalį bent jau tokią, 
kokia nurodyta pirmoje pastraipoje.“

Or. en

Pakeitimas 229
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

ca) įterpiama 4a dalis:
„4a) kad būtų pasiektas tikslas, nustatytas 
šio straipsnio 4 dalyje, kiekviena valstybė 
narė sumažina energijos suvartojimą bent 
15 %, palyginti su kelių transporto 
sektoriuje 2008 m. suvartotu energijos 
kiekiu.
Kiekviena valstybė narė, vėliausiai po 
metų nuo šios direktyvos priėmimo [po 
metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo] 
paskelbia ir praneša Komisijai apie iš 
anksto parengtą dokumentą, kuriame 
nurodomos priemonės ir veiksmai, kurių 
reikia imtis siekiant laikytis šios dalies 
nuostatų.“

Or. en

Pakeitimas 230
Sabine Wils

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:
„4a. vėliausiai [po metų nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo] Komisija pateikia 
rekomendacijas dėl papildomų priemonių, 
kurių valstybė narė gali imtis, siekdama 
remti ir skatinti energijos naudojimo 
efektyvumą ir energijos taupymą 
transporto sektoriuje. Šiose 
rekomendacijose pateikiamas apytikriai 
apskaičiuotas energijos, kurią galima 
sutaupyti įgyvendinant kiekvieną iš šių 
priemonių, kiekis. Į energijos kiekį, 
atitinkantį valstybių narių įgyvendintas 
priemones, atsižvelgiama siekiant atlikti 
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skaičiavimus, nurodytus b punkte.“

Or. en

Pakeitimas 231
Kathleen Van Brempt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) įterpiama ši 4a dalis:
„4a) valstybės narės gali visiškai ar iš 
dalies pasiekti savo energijos, gaunamos 
iš biokuro, pagaminto iš žemėje auginamų 
javų ar kitų daug krakmolo ir cukraus 
turinčių pasėlių, aliejinių augalų ir kitų 
energetinių augalų, dalį didindamos ne iš 
biomasės gaunamos atsinaujinančiosios 
vėjo, saulės, geoterminės ir potvynių kiekį, 
jei tai bus papildoma energija, palyginti 
su numatytu kiekiu, nurodytų 
nacionaliniame atsinaujinančių išteklių 
energijos veiksmų plane, kuris paskelbtas 
pagal 4 straipsnio 2 dalį.“

Or. en

Pakeitimas 232
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a punktas (naujas)



AM\933726LT.doc 137/182 PE510.481v01-00

LT

Direktyva 2009/28/EB
4 straipsnio 3 dalies nauja pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 4 straipsnio 3 dalyje po b punkto 
įterpiama ši pastraipa:
„Kiekviena valstybė narė, vėliausiai [po 
metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo], 
paskelbia ir praneša Komisijai apie iš 
anksto parengtą dokumentą, kuriame 
nurodomos papildomos priemonės, kurių 
ji ketina imtis, laikydamasi 3 straipsnio 5 
dalies nuostatų.“

Or. en

Pakeitimas 233
Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. 4 straipsnio 3 dalyje po b punkto 
įterpiama ši pastraipa:
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 
dalies paskutinėje pastraipoje nurodyto 
tikslo.“

Or. en

Pakeitimas 234
Krišjānis Kariņš
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii papunktis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) pridedamas toks e punktas: Išbraukta.
Laikoma, kad:
i) biodegalų, pagamintų iš IX priedo A 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę;
ii) biodegalų, pagamintų iš IX priedo B 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra du 
kartus didesnė už jų energetinę vertę;
iii) atsinaujinančio nebiologinės kilmės 
skystojo ir dujinio kuro dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę.
Valstybės narės užtikrina, kad jokios 
žaliavos nebūtų sąmoningai 
modifikuojamos siekiant jas priskirti i–iii 
kategorijoms.
IX priede pateiktas žaliavų sąrašas gali 
būti priderintas prie mokslo ir techninės 
pažangos, siekiant užtikrinti tinkamą šioje 
direktyvoje išdėstytų apskaitos taisyklių 
įgyvendinimą. Komisijai suteikiami 
įgaliojimai pagal 25 straipsnio b punktą 
priimti deleguotuosius aktus dėl IX priede 
pateikto žaliavų sąrašo.“

Or. lv

Pakeitimas 235
Bendt Bendtsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) pridedamas toks e punktas: Išbraukta.
„e) Laikoma, kad:
i) biodegalų, pagamintų iš IX priedo A 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę;
ii) biodegalų, pagamintų iš IX priedo B 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra du 
kartus didesnė už jų energetinę vertę;
iii) atsinaujinančio nebiologinės kilmės 
skystojo ir dujinio kuro dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę.
Valstybės narės užtikrina, kad jokios 
žaliavos nebūtų sąmoningai 
modifikuojamos siekiant jas priskirti i–iii 
kategorijoms.
IX priede pateiktas žaliavų sąrašas gali 
būti priderintas prie mokslo ir techninės 
pažangos, siekiant užtikrinti tinkamą šioje 
direktyvoje išdėstytų apskaitos taisyklių 
įgyvendinimą. Komisijai suteikiami 
įgaliojimai pagal 25 straipsnio b punktą 
priimti deleguotuosius aktus dėl IX priede 
pateikto žaliavų sąrašo.“

Or. da

Pakeitimas 236
Angelika Niebler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) pridedamas toks e punktas: Išbraukta.
Laikoma, kad:
i) biodegalų, pagamintų iš IX priedo A 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę;
ii) biodegalų, pagamintų iš IX priedo B 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra du 
kartus didesnė už jų energetinę vertę;
iii) atsinaujinančio nebiologinės kilmės 
skystojo ir dujinio kuro dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę.
Valstybės narės užtikrina, kad jokios 
žaliavos nebūtų sąmoningai 
modifikuojamos siekiant jas priskirti i–iii 
kategorijoms.
IX priede pateiktas žaliavų sąrašas gali 
būti priderintas prie mokslo ir techninės 
pažangos, siekiant užtikrinti tinkamą šioje 
direktyvoje išdėstytų apskaitos taisyklių 
įgyvendinimą. Komisijai suteikiami 
įgaliojimai pagal 25 straipsnio b punktą 
priimti deleguotuosius aktus dėl IX priede 
pateikto žaliavų sąrašo.“

Or. de

Pagrindimas

Daugybinis skaičiavimas yra sudėtingas statistikos požiūriu, nes taip sukuriami tariami 
biodegalai, taigi kyla abejonių dėl strategijos „Europa 2020“ tikslų klimato srityje. Komisijos 
pasiūlyme pateikiama klaidinanti informacija apie faktinę pažangiųjų biodegalų dalį, kuri iš 
tiesų yra tik ¼ menamo kiekio. Taigi dėl daugybinio skaičiavimo gali būti didinamas ES 
transporto sektoriuje sunaudojamo iškastinio kuro kiekis.

Pakeitimas 237
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii papunktis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad: biodegalų, pagamintų iš IX priedo A dalyje
išvardytų žaliavų, dalis 2020 m. 
kiekvienoje valstybėje narėje sudaro 3 % 
numatytos 10 % tikslinės atsinaujinančių 
išteklių energijos, galutinai 
sunaudojamos transporto sektoriuje;

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

2016 m. valstybės narės pateikia 
dokumentus, įrodančius, kad 0,5 % 
numatytos 10 % tikslinės atsinaujinančių 
išteklių energijos, galutinai 
sunaudojamos kiekvienos valstybės narės 
transporto sektoriuje, sudaro energija iš 
biodegalų, pagamintų iš žaliavų, išvardytų 
IX priedo A dalyje, ir iš atsinaujinančių 
išteklių pagamintų nebiologinės kilmės 
skystųjų ir dujinių degalų.

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

Valstybės narės užtikrina, kad jokios 
žaliavos nebūtų sąmoningai 
modifikuojamos siekiant jas priskirti IX 
priedo A dalyje išvardytoms žaliavoms.

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

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 238
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad: Nuo 2018 m. turi būti laikoma, kad 
biodegalų, pagamintų iš IX priede
išvardytų žaliavų, atitinkančių 7 
konstatuojamojoje dalyje nurodytus 
tvarumo kriterijus, dalis yra du arba
keturis kartus didesnė už jų energetinę 
vertę. Išankstinis jų tikrojo tvarumo 
mokslinis vertinimas bus įtrauktas į 
Komisijos ataskaitą, kurią Komisija 
pateiks 2017 m. pabaigoje, kaip numatyta 
pagal šio pasiūlymo 3 straipsnį.

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

Valstybės narės užtikrina, kad jokios 
žaliavos nebūtų sąmoningai 
modifikuojamos siekiant jas priskirti IX 
priede išvardytoms kategorijoms.

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

iii) atsinaujinančio nebiologinės kilmės 
skystojo ir dujinio kuro dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę.
Valstybės narės užtikrina, kad jokios 
žaliavos nebūtų sąmoningai 
modifikuojamos siekiant jas priskirti i–iii
kategorijoms.

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

Or. en

Pagrindimas

Nurodoma pažangiųjų degalų dalis, gaunama daugybiniu skaičiavimu, gali skatinti rinką, 
kurios tvarumas vis dar abejotinas,jei neatliekamas išankstinit šių degalų privalumų 
vertinimas. Todėl prašoma Komisijos iki 2017 m. pabaigos atlikti specialią pažangiųjų 
biodegalų analizę ir jų privalumų vertinimą, kad galima būtų skatinti tik tuos pažangiuosius 
biodegalus, kurie atitinka tvarumo kriterijus aplinkos ir socialiniu požiūriu, kartu laikantis 
atliekų hierarchijos ir efektyviausio išteklių naudojimo reikalavimų.

Pakeitimas 239
Fiona Hall

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad: 2020 m. mažiausiai 4 % galutinio 
transporto sektoriuje suvartojamo 
energijos kiekio atitiks elektrinių 
transporto priemonių naudojama 
energija, kaip numatyta 3 straipsnio 4 
dalies c punkte, ir iš pažangiųjų biodegalų 
pagaminta energija, kaip numatyta XI 
priede.

i) biodegalų, pagamintų iš IX priedo A 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę;
ii) biodegalų, pagamintų iš IX priedo B 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra du 
kartus didesnė už jų energetinę vertę;
iii) atsinaujinančio nebiologinės kilmės 
skystojo ir dujinio kuro dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę.
Valstybės narės užtikrina, kad jokios Valstybės narės užtikrina, kad jokios 
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žaliavos nebūtų sąmoningai 
modifikuojamos siekiant jas priskirti i–iii 
kategorijoms.

žaliavos nebūtų sąmoningai 
modifikuojamos siekiant jas priskirti 
pirmesnėje pastraipoje išvardytoms 
žaliavoms.

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

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

Or. en

Pagrindimas

Daugybinio skaičiavimo rezultatai nebūtinai reiškia, kad pasiekiami tikslai, numatyti 
Direktyvoje 2009/28/EB, nes degalų kiekis, kurio reikia siekiant patenkinti poreikį, nėra iš 
tiesų pagamintų degalų kiekis, taigi dėl vadovavimosi tokio skaičiavimo rezultatais gali 
padidėti iškastinio kuro naudojimas.

Pakeitimas 240
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii papunktis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies e punkto i–iii papunkčiai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad: Išbraukta.
i) biodegalų, pagamintų iš IX priedo A 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę;
ii) biodegalų, pagamintų iš IX priedo B 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra du 
kartus didesnė už jų energetinę vertę;
iii) atsinaujinančio nebiologinės kilmės 
skystojo ir dujinio kuro dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę.

Or. en
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Pakeitimas 241
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii papunktis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies e punkto i–iii papunkčiai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad: Išbraukta.
i) biodegalų, pagamintų iš IX priedo A 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę;
ii) biodegalų, pagamintų iš IX priedo B 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra du 
kartus didesnė už jų energetinę vertę;
iii) atsinaujinančio nebiologinės kilmės 
skystojo ir dujinio kuro dalis yra keturis 
kartus didesnė už jų energetinę vertę.

Or. en

Pakeitimas 242
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 243
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Medžiagos, kurios sąmoningai 
modifikuotos, kad būtų priskirtos 
atliekoms, nepriskiriamos i–iii 
kategorijoms. Valstybės narės užtikrina, 
kad būtų imamasi atitinkamų veiksmų tais 
atvejais, kai aptinkamas sukčiavimas.

Or. en

Pakeitimas 244
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii papunktis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies e punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš lignoceliuliozės medžiagų pagamintų 
biodegalų dalis turi būti ne mažesnė nei 
1 % galutinio transporto sektoriuje 
2020 m. suvartojamo energijos kiekio.

Or. fr
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Pakeitimas 245
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii papunktis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies e punkto 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pakeitimas 246
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii papunktis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies e punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2020 m. mažiausiai 2 % galutinio 
transporto sektoriuje suvartojamo 
energijos kiekio turi sudaryti iš 
pažangiųjų biodegalų pagaminta energija.

Or. en

Pakeitimas 247
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii papunktis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies e punkto 2 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pakeitimas 248
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii papunktis
Direktyva 98/70/EB
3 straipsnio 4 dalies e punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

IX priede pateiktas žaliavų sąrašas gali būti 
priderintas prie mokslo ir techninės 
pažangos, siekiant užtikrinti tinkamą šioje 
direktyvoje išdėstytų apskaitos taisyklių 
įgyvendinimą. Atliekant šią peržiūrą turi 
būti visapusiškai atsižvelgiama į įmonių 
investicijas, atitinkančias galiojančius 
įstatymus, ir jų poreikį gauti savo 
investicijų grąžą. Komisijai suteikiami 
įgaliojimai pagal 25 straipsnio b punktą 
priimti deleguotuosius aktus dėl IX priede 
pateikto žaliavų sąrašo.

Or. fr

Pakeitimas 249
Gaston Franco

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



AM\933726LT.doc 149/182 PE510.481v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 250
Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) įterpiamas šis ea punktas:
ea) a ir b punktų tikslais apskaičiuodamos 
elektros energijos, kuri gaminama iš
atsinaujinančių išteklių ir naudojama 
visų rūšių geležinkelio transporte dalį, 
valstybės narės gali pasirinkti arba 
elektros energijos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių dalies Bendrijoje 
vidurkį arba jų pačių pagamintos elektros 
energijos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių dalį. Be to, apskaičiuojant 
geležinkelio transporto sunaudotos 
elektros energijos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių kiekį, laikoma, kad tas 
sunaudotas kiekis yra 2,5 karto didesnis 
nei faktinis elektros energijos iš 
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atsinaujinančių šaltinių kiekis.

Or. en

Pagrindimas

Geležinkelio transporto sektoriuje būtina skatinti elektros energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
naudojimą, tuo reaguojant į poreikį didinti jos suvartojimų efektyvumą.

Pakeitimas 251
Sabine Wils

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:
„4a. vėliausiai [po metų nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo] Komisija pateikia 
rekomendacijas dėl papildomų priemonių, 
kurių valstybė narė gali imtis, siekdama 
remti ir skatinti energijos naudojimo 
efektyvumą ir energijos taupymą 
transporto sektoriuje. šiose 
rekomendacijose pateikiamas apytikriai 
apskaičiuotas energijos, kurią galima 
sutaupyti įgyvendinant kiekvieną iš šių
priemonių, kiekis. Į energijos kiekį, 
atitinkantį valstybių narių įgyvendintas 
priemones, atsižvelgiama siekiant atlikti 
skaičiavimus, nurodytus b punkte.“

Or. en

Pakeitimas 252
Jens Rohde

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

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

Or. en

Pakeitimas 253
Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) 4 straipsnis papildomas tokia 3a 
dalimi:
„3a. „Kiekviena valstybė narė, vėliausiai 
[po metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo], 
paskelbia ir praneša Komisijai apie iš 
anksto parengtą dokumentą, kuriame 
nurodomos papildomos priemonės, kurių 
ji ketina imtis, laikydamasi 3 straipsnio 4a 
dalies nuostatų.“

Or. en

Pakeitimas 254
Sabine Wils
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c b papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
4 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) 4 straipsnyje pridedama ši 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 
dalies pirmoje pastraipoje nurodyto 
tikslo.“

Or. en

Pakeitimas 255
Jens Rohde

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalis pakeičiama taip:
1. Nepaisant to, ar žaliavos buvo 
išaugintos Bendrijos teritorijoje, ar už jos 
ribų, į energiją iš biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų a, b ir c punktuose 
nurodytais tikslais atsižvelgiama tik tuo 
atveju, jei jie atitinka šio straipsnio 2–6 
dalyse nustatytus tvarumo kriterijus:
a) atitikties šios direktyvos reikalavimams, 
susijusiems su nacionaliniais planiniais 
rodikliais, vertinimas;
b) atitikties atsinaujinančių išteklių 
energijos naudojimo įpareigojimams 
vertinimas;
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c) galimybė gauti finansinę paramą už 
biodegalų ir skystųjų bioproduktų 
naudojimą.

Or. en

Pagrindimas

A coherent sustainability regulation requires that advanced biofuels must be subject of the 
same sustainability criteria as conventional biofuels. For the credibility of the sustainability 
schemes controls need to be stringent and applicable to all biofuels.The consequence of the 
Commission’s proposal would be that biofuels produced from unsustainable raw materials 
would be promoted in particular. The exceptions with regard to the sustainability 
requirements for certain wastes and residual substances would result in the fact that biodiesel 
from palm oil wastes would then be subsidized even if the palm oil has been produced in rain 
forest areas that have been illegally cleared. The same is the case for used edible oils 
produced through unsustainable means. In these cases there would be no protection of areas 
with significant biological diversity, rain forests, marshlands and peat bogs.

Pakeitimas 256
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 257
Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 258
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punkto a papunktis
Direktyva 98/70/EB
17 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimas dėl biodegalų ir 
skystųjų bioproduktų, pagamintų 
įrenginiuose, kurių eksploatavimas 
pradedamas po 2018 m. liepos 1 d., 
naudojimo, į kurį atsižvelgiama 1 dalyje 
nurodytais tikslais, turi sudaryti mažiausiai 
60 %. Laikoma, kad įrenginys 
eksploatuojamas, jei faktinė biodegalų 
gamyba jau vykdoma.

Or. ro
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Pakeitimas 259
Kathleen Van Brempt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 260
Gaston Franco

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

60 % kiekis pernelyg didelis ir dėl šio reikalavimo nebus skatinamo moksliniai tyrimai ir 
investicijos į novatoriškas pažangiųjų biodegalų gamybos priemones, dėl to taip pat mažės jų 
industrializavimo potencialas ir galimybės švelninti klimato kaitą taikant biodegalų maišymą.

Pakeitimas 261
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
suma dėl biodegalų ir skystųjų bioproduktų 
naudojimo, į kurį atsižvelgiama 1 dalyje 
nurodytais tikslais, turi sudaryti mažiausiai 
60 % ir neviršyti 42 g CO2ekv. / MJ.

Or. en

Pagrindimas

Išmetamųjų dujų ribinis kiekis, išreikštas procentais (%), kaip ir kiekis, kurį siūlo Komisija, 
nėra pakankama garantija investuotojams, nes, laikui bėgant, pagrindinės normos gali 
keistis. Tuo tarpu nustačius didžiausią leistiną išmetamųjų dujų kiekį absoliutiniais skaičiais, 
kaip siūloma šiuo pakeitimu, atsiranda daugiau tikrumo, susijusio su investicijų, ties kuriomis 
pramonė galėtų norėti susikoncentruoti, rūšies.

Pakeitimas 262
Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 263
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Dėl biodegalų ir skystųjų biodegalų, 
pagamintų įrenginiuose, kurie jau buvo 
eksploatuojami 2014 m. liepos 1 d. ar 
anksčiau, naudojimo, į kurį atsižvelgiama 1 
dalyje nurodytais tikslais, tiesiogiai ir 
netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio suma iki 2016 m.
gruodžio 31 d. turi būti ne didesnė nei
54 g CO2ekv. / MJ, o nuo 2017 m. sausio 
1 d. – 42 g CO2ekv. / MJ. Įrenginys 
eksploatuojamas, jei faktinė biodegalų 
arba skystųjų bioproduktų gamyba jau 
vykdoma.

Or. en
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Pagrindimas

Nustačius didžiausią leistiną išmetamųjų dujų kiekį absoliutiniais skaičiais, kaip siūloma šiuo 
pakeitimu, atsiranda daugiau tikrumo, susijusio su investicijų, ties kuriomis pramonė galėtų 
norėti susikoncentruoti, rūšies. 54 g CO2ekv. / MJ ir42 g CO2ekv. / MJ dydžiai, kurie čia 
naudojami, atitinka išmetamųjų dujų kiekio sumažinimą, sudarantį maždaug 35 % ir 50 %.
Nėra priežasčių nukelti esamą reikalavimą vieneriems metams, t. y. į 2017 m., kaip siūlo 
Komisija.

Pakeitimas 264
Kathleen Van Brempt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Dėl biodegalų ir skystųjų biodegalų, 
pagamintų įrenginiuose, kurie jau buvo 
eksploatuojami 2013 m. gruodžio 31 d. ar 
anksčiau, naudojimo, į kurį atsižvelgiama 1 
dalyje nurodytais tikslais, išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis iki 
2017 m. gruodžio 31 d. sumažinamas bent 
45 %, o nuo 2018 m. sausio 1 d. ir toliau –
bent 60 %.

Or. en

Pakeitimas 265
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl biodegalų ir skystųjų biodegalų, 
pagamintų įrenginiuose, kurie jau buvo 
eksploatuojami 2014 m. liepos 1 d. ar 

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

anksčiau, naudojimo, į kurį atsižvelgiama 1 
dalyje nurodytais tikslais, išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis iki 
2017 m. gruodžio 31 d. sumažinamas bent 
35 %, o nuo 2018 m. sausio 1 d. – bent 
45 %.

Or. ro

Pakeitimas 266
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 3 dalies antra pastraipa pakeičiama 
taip:

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 267
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 3 dalies antra pastraipa pakeičiama 
taip:

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 268
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Įterpiama 4a dalis:
„4a. Į biodegalus ir skystuosius
bioproduktus iš šalių ir regionų, kuriuose 
išmetamųjų dujų kiekis dėl žemės 
paskirties keitimo siekia daugiau nei 35 % 
išmetamųjų dujų kiekio, susidarančio dėl 
iškastinio kuro naudojimo 
(30 g CO2ekv. / MJ), kai kiekis 
apskaičiuotas visai šaliai arba regionui, 
pagal V priedo C dalies 7 punktą 
neatsižvelgiama 1 dalies a, b ir c 
punktuose nurodytais tikslais.

Or. en
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Pakeitimas 269
Fiona Hall

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įterpiama 5a dalis:
„5a. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalies a, b ir c 
punktuose nurodytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš žaliavų, gautų iš atliekų, 
išskyrus tuos atvejus, jei atlikus 
nepriklausomą vertinimą ir sertifikavimą
patvirtinta, kad šios atliekos atitinka 
Direktyvos 2008/98/EB 4 straipsnyje 
pateiktą hierarchiją, o būtent 
reikalavimus dėl prevencijos, parengimo 
vėl naudoti ir perdirbimo prieš 
panaudojant jas energijai išgauti.
Tuo tikslu Komisijai pagal 25 straipsnio b 
punktą suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos 
nepriklausomo patikrinimo ir 
sertifikavimo rūšys. Šios rūšys 
patvirtinamos iki [2016 m. sausio 1 d.].“

Or. en

Pagrindimas

Atliekoms turėtų būti taikoma atliekų hierarchija, nustatyta Atliekų pagrindų direktyvos 4 
straipsnyje (reikalavimai dėl prevencijos, parengimo vėl naudoti ir perdirbimo prieš tai, kai 
atliekas galima panaudoti energijai išgauti) ir, siekiant sukčiavimo prevencijos, joms turi būti 
taikomas nepriklausomas tikrinimas ir sertifikavimas dėl atitikties reikalavimams.

Pakeitimas 270
Jens Rohde

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įterpiama 5a dalis:
„5a. Į žaliavas, naudojamas biodegalams 
ir skystiesiems bioproduktams gaminti, 
neturėtų būti atsižvelgta dėl 1 dalies a, b ir 
c punktuose nurodytų priežasčių, jei 
žaliavų pagaminimo metais esmingai 
pakeistas žemės naudojimas, kuriam 
taikomos 4 ir 5 dalių nuostatos.“

Or. en

Pagrindimas

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measures will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
18 paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.

Pakeitimas 271
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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 5a dalis:
„5a. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalies a, b ir c 
punktuose nurodytais tikslais, neturi būti 
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pagaminti iš atliekų, išskyrus tuos atvejus, 
jei atlikus nepriklausomą vertinimą ir 
sertifikavimą patvirtinta, kad šios atliekos 
atitinka Direktyvoje 2008/98/EB pateiktą 
hierarchiją, o būtent reikalavimus dėl 
prevencijos, parengimo vėl naudoti ir 
perdirbimo prieš panaudojant jas 
energijai išgauti.“

Or. en

Pagrindimas

Atliekoms turėtų būti taikoma atliekų hierarchija, nustatyta Atliekų pagrindų direktyvos 4
straipsnyje, pagal kurią taikomireikalavimai dėl prevencijos, parengimo vėl naudoti ir 
perdirbimo prieš tai, kai atliekas galima panaudoti energijai išgauti (pvz., biodegalams ir 
skystiems bioproduktams gaminti). Be to, turėtų būti reikalaujama atlikti nepriklausomą 
atitikties vertinimą.

Pakeitimas 272
Kathleen Van Brempt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 273
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 274
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) 18 straipsnyje po 3a dalies įterpiama 
ši dalis:
„3a. Komisija užtikrina, kad laikomasi 
biodegalų ir skystųjų biodegalų, ypač 
importuotų biodegalų ir skystųjų 
biodegalų, atitikties tvarumo kriterijams 
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stebėjimo įsipareigojimų ir tinkamai 
įgyvendinamos tokio stebėjimo priemonės.
Siekdama šio tikslo Komisija:
– ateityje sudaro tik tokius Bendrijos ir 
trečiųjų šalių prekybos susitarimus, kurie 
apima privalomas nuostatas dėl biodegalų 
ir skystųjų biodegalų tvarumo kriterijų, 
atitinkančių šios direktyvos nuostatas;
– ypač atidžiai stebi valstybės pagalbos 
(subsidijų) biodegalams ir skystiesiems 
biodegalams teikimą trečiosiose šalyse ir 
prireikus inicijuoja procedūrą, jei pagalba 
ar subsidijos teikiamos nesąžiningai;
– užtikrina biodegalų ir skystųjų 
biodegalų importo ir eksporto taisyklių ir 
muitinės procedūrų abipusiškumą.

Or. de

Pagrindimas

Komisija privalo užtikrinti, kad atitikties tvarumo kriterijams stebėjimo priemonės būtų 
tinkamai įgyvendinamos ir kad prekybos susitarimuose būtų numatytos nuostatos dėl tvarumo 
kriterijų. Valstybės teikiamą pagalbą (subsidijas) trečiosiose šalyse reikia stebėti siekiant 
užkirsti kelią konkurencijos iškraipymams ir užtikrinti, kad nekenkiama ES gamybai. Taip pat 
reikia užtikrinti importo ir eksporto taisyklių ir muitinės procedūrų abipusiškumą.

Pakeitimas 275
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 b punktas (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
18 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b.) 18 straipsnio 4 dalies pirmoji 
pastraipa iš dalies keičiama taip:
4) Bendrija sudaro su trečiosiomis šalimis 
tik tuos dvišalius ar daugiašalius 
susitarimus, kurie apima nuostatas dėl 
tvarumo kriterijų, atitinkančių šios 
direktyvos nuostatas. Jei Bendrija sudarė 
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susitarimus, į kuriuos įtrauktos nuostatos 
dėl aspektų, kuriems taikomi 17 straipsnio 
2–5 dalyse nustatyti tvarumo kriterijai, 
Komisija gali nuspręsti, kad šie 
susitarimai gali būti laikomi įrodymu, jog 
iš tose šalyse išaugintų žaliavų pagaminti 
biodegalai ir skystieji biodegalai atitinka 
atitinkamus tvarumo kriterijus. Sudarant 
tokius susitarimus ypatingas dėmesys 
skiriamas priemonėms, kurių imtasi 
siekiant apsaugoti teritorijas, kurios 
kritinėse situacijose atlieka itin svarbias 
ekosistemos apsaugos funkcijas (pvz., 
vandens baseino apsauga ir apsauga nuo 
erozijos), taip pat siekiant apsaugoti 
dirvožemį, vandenį ir orą, atkurti dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
nualintą žemę ir išvengti netaupaus 
vandens vartojimo vietovėse, kuriose 
vandens yra mažai, taip pat 17 straipsnio 
7 dalies antroje pastraipoje nurodytiems 
aspektams.

Or. de

Pagrindimas

Su trečiosiomis šalimis sudaromuose dvišaliuose ar daugiašaliuose susitarimuose turi būti 
numatytos nuostatos dėl tvarumo kriterijų, atitinkančių šios direktyvos nuostatas. Tai 
vienintelis būdas užtikrinti, kad įsipareigojimai bus taikomi taip pat importuojamiems 
biodegalams ir skystiesiems biodegalams.

Pakeitimas 276
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

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

Komisija turi nuspręsti, kad 17 straipsnio 2 
dalies tikslais savanoriškų nacionalinių ar 
tarptautinių biomasės produktų gamybos 
standartus nustatančių schemų duomenys 
yra tikslūs arba kad jais remiantis 
biodegalų ar skystųjų bioproduktų siuntos 
atitinka 17 straipsnio 3–5a dalyse 
nustatytus tvarumo kriterijus arba kad 
medžiagos nebuvo sąmoningai 
modifikuotos taip, kad siuntos arba jos 
dalies medžiagos būtų priskiriamos 3 
straipsnio 4 dalies e punkto i–ii 
papunkčiuose nurodytoms medžiagoms.
Komisija gali nuspręsti, kad tų schemų 
duomenys yra tikslūs siekiant pateikti 
informaciją apie priemones, kurių imtasi 
teritorijoms, kurios teikia pagrindines 
ekosistemos paslaugas (pvz., vandenskyros 
apsauga ir erozijos kontrolė) kritinėse 
situacijose, taip pat dirvožemiui, vandeniui 
ir orui apsaugoti, nualintai žemei atkurti, 
užkirsti kelią netaupiam vandens 
vartojimui vietovėse, kuriose vandens yra 
mažai, ir apie 17 straipsnio 7 dalies antroje 
pastraipoje nurodytus aspektus. 17 
straipsnio 3 dalies b punkto ii papunkčio 
tikslais Komisija taip pat gali pripažinti 
retų, galinčių išnykti arba nykstančių 
ekosistemų ar rūšių apsaugos vietoves,
pripažintas pagal tarptautinius susitarimus 
arba įtrauktas į tarpvyriausybinių 
organizacijų ar Tarptautinės gamtos 
išsaugojimo sąjungos sudarytus sąrašus.

Or. en

Pakeitimas 277
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
19 straipsnio 1 dalis
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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 planui taikoma numatytoji 
sumažinto išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio vertė yra 
nustatyta V priedo A arba B dalyje, o šių 
biodegalų ar skystųjų bioproduktų el 
vertė, apskaičiuota pagal V priedo 
C dalies 7 punktą, yra lygi nuliui arba 
mažesnė už nulį, naudojant tą numatytąją 
vertę; su netiesioginiu žemės paskirties 
keitimu susijusio išmetamųjų dujų kiekio 
vertė, kaip nustatyta VIII priede, 
pridedama prie minėtos numatytosios 
vertės;
b) naudojant faktinę vertę, apskaičiuotą 
pagal V priedo C dalyje nustatytą 
metodiką, pridedant VIII priede nustatytą 
numatomą kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo; su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu 
susijusio išmetamųjų dujų kiekio vertė, 
kaip nustatyta VIII priede, pridedama prie 
minėtos faktinės vertės;
c) naudojant vertę, apskaičiuotą kaip V 
priedo C dalies 1 punkte nurodytos 
formulės veiksnių, kai V priedo D arba E 
dalyje nurodytos numatytosios išskaidytos 
vertės gali būti naudojamos kai kuriems 
veiksniams, ir faktinių verčių, 
apskaičiuotų pagal V priedo C dalyje 
nustatytą metodiką visiems kitiems 
veiksniams, suma, išskyrus eiluc vertę, 
kuriai turėtų būti pritaikytos VIII priede 
paminėtos vertės.

Or. en
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Pakeitimas 278
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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 planui būdui taikoma 
numatytoji sumažinto išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
vertė yra nustatyta V priedo A arba B 
dalyje, o šių biodegalų ar skystųjų 
bioproduktų el vertė, apskaičiuota pagal V 
priedo C dalies 7 punktą, yra lygi nuliui 
arba mažesnė už nulį, ir kai numatomas 
kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, yra lygus nuliui pagal 
VIII priedo B dalį, naudojant tą 
numatytąją vertę;
b) naudojant faktinę vertę, apskaičiuotą 
pagal V priedo C dalyje nustatytą 
metodiką, pridedant VIII priede nustatytą 
numatomą kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo;
c) naudojant vertę, apskaičiuotą kaip V 
priedo C dalies 1 punkte nurodytos 
formulės veiksnių, kai V priedo D arba E 
dalyje nurodytos numatytosios išskaidytos 
vertės gali būti naudojamos kai kuriems 
veiksniams, ir faktinių verčių, 
apskaičiuotų pagal V priedo C dalyje 
nustatytą metodiką visiems kitiems 
veiksniams, suma, pridedant VIII priede 
nustatytą numatomą kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo.
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Or. en

Pakeitimas 279
Fiona Hall

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą užtikrinama, kad į šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų, 
susidarančių dėl žemės paskirties keitimo, kiekį būtų atsižvelgiama sprendžiant dėl atitikties 
Direktyvoje 2009/28/EB nustatytiems šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo kriterijams.

Pakeitimas 280
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punkto b papunktis
Direktyva 2009/28/EB
19 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 5 dalies paskutinis sakinys pakeičiamas 
taip:

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 281
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 282
András Gyürk, Alajos Mészáros
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punkto c papunktis
Direktyva 2009/28/EB
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 283
Giles Chichester

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 6 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
„6. 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 
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pateikiamos rinkai; ir nustatant žaliavų iš 
nemaistinių celiuliozės ir lignoceliuliozės 
medžiagų veiksnius.“

Or. en

Pakeitimas 284
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 7 dalies pirma pastraipa pakeičiama 
taip:

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 285
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 7 dalies pirma pastraipa pakeičiama 
taip:

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 286
Giles Chichester

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 287
András Gyürk, Alajos Mészáros
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2009/28/EB
25 b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Įterpiamas toks 25b straipsnis: Išbraukta.
„25 b straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
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].
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.
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 
dalį, 19 straipsnio 6 dalį ir 19 straipsnio 7 
dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja 
tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius po to, 
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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. en

Pakeitimas 288
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Iki 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 tvirtais ir 
patikimais moksliniais duomenimis, 
siekiant numatomo kiekio, išmetamo dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
veiksnius įtraukti į atitinkamus tvarumo 
kriterijus, taikytinus nuo 2021 m. sausio 
1 d., taip pat pagal Direktyvos 2009/28/EB 
3 straipsnio 4 dalies d punktą numatytų 
paskatų, taikytinų biodegalams, 
gaminamiems iš žaliavų, kurioms išgauti 
nereikalinga žemė, ir iš nemaistinių 
kultūrų, apžvalga.

Or. en
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Pakeitimas 289
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Iki 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., poveikio sektoriaus įmonėm, kurios 
jau investavo, analizė, taip pat pagal 
Direktyvos 2009/28/EB 3 straipsnio 4 
dalies d punktą numatytų paskatų, taikytinų 
biodegalams, gaminamiems iš žaliavų, 
kurioms išgauti nereikalinga žemė, ir iš 
nemaistinių kultūrų, apžvalga.

Or. fr

Pakeitimas 290
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija 



PE510.481v01-00 178/182 AM\933726LT.doc

LT

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.

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;

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

Or. fr
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 291
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą, kurioje, remiantis naujausiais 
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. Į 
ataskaitą turėtų būti įtrauktas biodegalų 
gamybos poveikis medienos ir statybinės 
medienos pramonei, medienos kaip 
ištekliaus prieinamumui ir biomasę 
naudojantiems sektoriams. Prireikus prie 
ataskaitos pridedamas teisinis pasiūlymas, 
pagrįstas geriausiais turimais moksliniais 
duomenimis, siekiant numatomo kiekio, 
išmetamo dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, veiksnius įtraukti į 
atitinkamus tvarumo kriterijus, taikytinus 
nuo 2021 m. sausio 1 d., taip pat pagal 
Direktyvos 2009/28/EB 3 straipsnio 4 
dalies d punktą numatytų paskatų, taikytinų 
biodegalams, gaminamiems iš žaliavų, 
kurioms išgauti nereikalinga žemė, ir iš 
nemaistinių kultūrų, apžvalga.

Or. fr



PE510.481v01-00 180/182 AM\933726LT.doc

LT

Pakeitimas 292
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Iki 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. Į 
ataskaitą turėtų būti įtrauktas biodegalų 
gamybos poveikis statybinės medienos 
pramonei ir medienos prieinamumui. 
Prireikus prie ataskaitos pridedamas 
teisinis pasiūlymas, pagrįstas geriausiais 
turimais moksliniais duomenimis, siekiant 
numatomo kiekio, išmetamo dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
veiksnius įtraukti į atitinkamus tvarumo 
kriterijus, taikytinus nuo 2021 m. sausio 
1 d., taip pat pagal Direktyvos 2009/28/EB 
3 straipsnio 4 dalies d punktą numatytų 
paskatų, taikytinų biodegalams, 
gaminamiems iš žaliavų, kurioms išgauti 
nereikalinga žemė, ir iš nemaistinių 
kultūrų, apžvalga.

Or. de

Pakeitimas 293
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

įrodymais, gautais laikantis mokslinio 
metodo, analizuojamas šia direktyva 
nustatytų priemonių efektyvumas ribojant 
su biodegalų ir skystųjų bioproduktų 
gamyba susijusį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo.

Or. en

Pagrindimas

Moksliniai įrodymai, kurie sudaro teisės aktų pagrindą, turi būti gauti laikantis mokslinio 
metodo, taigi jiems turi būti taikyta tarpusavio peržiūra. Jei netiesioginio žemės paskirties 
keitimo poveikio koeficientas įtraukiamas į tvarumo kriterijus ir tokiu būdu lemia patekimą į 
rinką, šis koeficientas turi būti įrodytas. Tokiu atveju būtina pakankamos apsaugos išlyga.

Pakeitimas 294
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Iki 2016 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. 
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Prireikus prie ataskaitos pridedamas 
teisinis pasiūlymas, pagrįstas geriausiais 
turimais moksliniais duomenimis, siekiant 
numatomo kiekio, išmetamo dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
veiksnius įtraukti į atitinkamus tvarumo 
kriterijus, taikytinus nuo 2021 m. sausio 
1 d., taip pat pagal Direktyvos 2009/28/EB 
3 straipsnio 4 dalies d punktą numatytų 
paskatų, taikytinų biodegalams, 
gaminamiems iš žaliavų, kurioms išgauti 
nereikalinga žemė, ir iš nemaistinių 
kultūrų, apžvalga.

Prireikus prie ataskaitos pridedamas 
teisinis pasiūlymas, pagrįstas geriausiais 
turimais moksliniais duomenimis, siekiant 
numatomo kiekio, išmetamo dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
veiksnius įtraukti į atitinkamus tvarumo 
kriterijus, taikytinus nuo 2021 m. sausio 
1 d., taip pat pagal Direktyvos 2009/28/EB 
3 straipsnio 4 dalies d punktą numatytų 
paskatų, taikytinų biodegalams, 
gaminamiems iš žaliavų, kurioms išgauti 
nereikalinga žemė, ir iš nemaistinių 
kultūrų, apžvalga.

Or. da


