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Pakeitimas 295
Fiona Hall

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 
įdiegti atitinkamus tvarumo kriterijus , 
taikytinus nuo 2021 m. sausio 1 d., taip pat 
pagal Direktyvos 2009/28/EB 3 straipsnio 
4 dalies d punktą numatytų paskatų, 
taikytinų biodegalams, gaminamiems iš 
žaliavų, kurioms išgauti nereikalinga žemė, 
ir iš nemaistinių kultūrų, apžvalga.

Or. en

Pakeitimas 296
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

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 

Komisija turi surengti detalesnį ir 
skaidresnį tyrimą, kuriuo siekiama 
netiesioginio žemės paskirties keitimo
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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.

kvalifikacijos ir iki 2014 m. liepos 1 d. 
pranešti apie rezultatus. Prie ataskaitos
turėtų taip pat būti pridedamas teisinis 
pasiūlymas siekiant numatomo kiekio, 
išmetamo dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, veiksnius iki 2015 m. 
gruodžio 31 d. įtraukti į atitinkamus 
tvarumo kriterijus, pateiktus Direktyvose 
98/70/EB ir 2009/28/EB. 

Or. en

Pakeitimas 297
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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, 

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, 
kad atitinkami tvarumo kriterijai būtų 
taikomi skatinant biodegalų, gaminamų iš 
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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.

žaliavų, naudojimą pagal Direktyvos 
2009/28/EB 3 straipsnio 4 dalies d punktą.

Or. en

Pagrindimas

Tikimasi, kad EB stebėsenos ataskaitoje, kuri turi būti parengta iki 2017 m. pabaigos, bus 
persvarstytas naujai įtrauktų priemonių, įskaitant netiesioginio žemės paskirties keitimo 
rodiklį, veiksmingumas ir taip pat turi būti paaiškinta, kad pažangieji biodegalai tinkamai 
įrodė, kad atitinka tvarumo kriterijus ir kad gali būti skatinanti įprastinių degalų alternatyva.  
Be to, ES yra reikalingas biologinių išteklių inventorius.

Pakeitimas 298
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas
Direktyva 98/70/EB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I priedas Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 299
Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Kalinowski, 
Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas
Direktyva 98/70/EB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I priedas Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 300
Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 punktas pakeičiamas taip:
„1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant 
biodegalus, kiekis apskaičiuojamas taip:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
kai:
E = bendras naudojant kurą išmetamas 
kiekis;
eec = žaliavų gavybos arba auginimo 
išmetamas kiekis;
edl = metams apskaičiuotas anglies 
atsargų kitimo, susijusio su tiesioginiu 
žemės paskirties keitimu, išmetamas 
kiekis;
eiluc= metams apskaičiuotas anglies 
atsargų kitimo, susijusio su netiesioginiu 
žemės paskirties keitimu, išmetamas 
kiekis;
ep = kiekis, išmetamas perdirbant;
etd = kiekis, išmetamas transportuojant ir 
skirstant;
eu = kiekis, išmetamas naudojant kurą;

esca = dėl anglies kaupimosi dirvožemyje, 
pasitelkiant geresnį žemės ūkio valdymą, 
sumažinta išmetamo kiekio dalis;
eccs = dėl anglies sugavimo ir geologinio 
saugojimo sumažinta išmetamo kiekio 
dalis;
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eccr = dėl anglies sugavimo ir pakeitimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis; ir
eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.“

Or. en

Pakeitimas 301
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 punktas pakeičiamas taip:
„1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant 
biodegalus, kiekis apskaičiuojamas taip:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
kai:
E = bendras naudojant kurą išmetamas 
kiekis;
eec= žaliavų gavybos arba auginimo 
išmetamas kiekis;
el = metams apskaičiuotas anglies atsargų 
kitimo, susijusio su tiesioginiu žemės 
paskirties keitimu, išmetamas kiekis;
eiluc = metams apskaičiuotas anglies 
atsargų kitimo, susijusio su netiesioginiu 
žemės paskirties keitimu, išmetamas 
kiekis;
ep = kiekis, išmetamas perdirbant;
etd = kiekis, išmetamas transportuojant ir 
skirstant;
eu = kiekis, išmetamas naudojant kurą;
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esca = dėl anglies kaupimosi dirvožemyje, 
pasitelkiant geresnį žemės ūkio valdymą, 
sumažinta išmetamo kiekio dalis;
eccs = dėl anglies sugavimo ir geologinio 
saugojimo sumažinta išmetamo kiekio 
dalis;
eccr = dėl anglies sugavimo ir pakeitimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis; ir
eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.
Į kiekį, išmetamą gaminant mechanizmus 
ir įrangą, neatsižvelgiama.“

Or. en

Pakeitimas 302
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 punkto įžanginė dalis
Direktyva 98/70/EB
IV priedo C dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 punktas pakeičiamas taip:
„1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant 
biodegalus, kiekis apskaičiuojamas taip:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
kai:
E = bendras naudojant kurą išmetamas 
kiekis;
eec = žaliavų gavybos arba auginimo 
išmetamas kiekis;
el = metams apskaičiuotas anglies atsargų 
kitimo, susijusio su tiesioginiu žemės 
paskirties keitimu, išmetamas kiekis;



AM\935798LT.doc 9/55 PE510.730v01-00

LT

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

Or. en

Pakeitimas 303
Fiona Hall

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 punktas pakeičiamas taip:
„1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant 
biodegalus, kiekis apskaičiuojamas taip:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
kai:
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EB= bendras biodegalų naudojimo 
išmetamas kiekis;
eec = žaliavų gavybos arba auginimo 
išmetamas kiekis;
edl = metams apskaičiuotas anglies 
atsargų kitimo, susijusio su tiesioginiu 
žemės paskirties keitimu, išmetamas 
kiekis;
ep = kiekis, išmetamas perdirbant;
etd = kiekis, išmetamas transportuojant ir 
skirstant;
eu = kiekis, išmetamas naudojant kurą;
eiluc = metams apskaičiuotas anglies 
atsargų kitimo, susijusio su netiesioginiu 
žemės paskirties keitimu, išmetamas 
kiekis;
esca = dėl anglies kaupimosi dirvožemyje, 
pasitelkiant geresnį žemės ūkio valdymą, 
sumažinta išmetamo kiekio dalis;
eccs = dėl anglies sugavimo ir geologinio 
saugojimo sumažinta išmetamo kiekio 
dalis;
eccr = dėl anglies sugavimo ir pakeitimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis; ir
eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų atsižvelgta į išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, susijusį su netiesioginiu žemės paskirties keitimu, kai yra nustatyta atitiktis 
Direktyvos 98/70/EB išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo kriterijams.

Pakeitimas 304
Fiona Hall

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įtraukiamas šis 19a punktas:
„19a. V priede yra pabrėžti išmetami 
kiekiai, susiję su netiesioginiu žemės 
paskirties keitimu, eiluc.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų atsižvelgta į išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, susijusį su netiesioginiu žemės paskirties keitimu, kai yra nustatyta atitiktis 
Direktyvos 98/70/EB išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo kriterijams.

Pakeitimas 305
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 306
Sabine Wils

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

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

Or. en

Pakeitimas 307
Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 308
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas

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

Javai ir kiti krakmolingi augalai 12

Cukrūs 13

Aliejiniai augalai 55

Pakeitimas

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

Javai ir kiti krakmolingi augalai 12

Cukrūs 13

Aliejiniai augalai 55

Ne maistui skirti energetiniai augalai 15

Or. en

Pagrindimas

Ne maistui skirti energetiniai augalai gali prisidėti prie netiesioginio žemės paskirties 
keitimo, jei jie užauginti žemėjė, kuri buvo naudojama maisto gamybai. Poveikio vertinimo 
duomenimis (26 psl.), numatomas vidutinis kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, šioms kitoms naudojančios žemę žaliavų grupėms – 15 gCO2/MJ.

Pakeitimas 309
Britta Thomsen

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

Komisijos siūlomas tekstas

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

Javai ir kiti krakmolingi augalai 12

Cukrūs 13

Aliejiniai augalai 55

Pakeitimas

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

Javai ir kiti krakmolingi augalai 12

Cukrūs 13

Aliejiniai augalai 55

Kiti žemėje išauginti energetiniai 
augalai

15

Or. en

Pakeitimas 310
Fiona Hall

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

Komisijos siūlomas tekstas

Žaliavų grupė Numatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
(gCO2eq/MJ)
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Javai ir kiti krakmolingi augalai 12

Cukrūs 13

Aliejiniai augalai 55

Pakeitimas

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

Javai ir kiti krakmolingi augalai 12

Cukrūs 13

Aliejiniai augalai 55

Nemaistinės celiuliozės ir 
lignoceliuliozės medžiagos

15

Or. en

Pagrindimas

Nemaistinės celiuliozės ir lignoceliuliozės medžiagos yra gaunamos iš žemės ir jos taip pat 
gali prisidėti prie netiesioginio žemės paskirties keitimo, jei jos užaugintos žemėjė, kuri buvo 
naudojama maisto gamybai. Komisijos poveikio vertinimo duomenimis, numatomas vidutinis 
kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, šioms kitoms naudojančios žemę 
žaliavų grupėms – 15 gCO2/MJ.

Pakeitimas 311
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) žaliavų, kurių gamyba lėmė tiesioginį 
žemės paskirties pakeitimą, t. y. pakeitimą 

b) žaliavų, kurių gamyba nevyko pasėlių ar 
daugiamečių pasėlių14 žemėje arba kitoje
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iš vienos Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos žemės dangos kategorijų (miško 
žemės, pievų, šlapžemių, gyvenviečių ar 
kitos žemės) žemės į pasėlius ar 
daugiamečius pasėlius14. Tokiu atveju 
„kiekio, išmetamo dėl tiesioginio žemės 
paskirties keitimo, vertė (el) turėjo būti 
apskaičiuota pagal IV priedo C dalies 7 
punktą.“

Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos žemės dangos kategorijoms 
priskiriamoje žemėje (miško žemės,
pievos, šlapžemės), kuri naudojama 
maisto produktų gamybai, nepriklausomai 
nuo to, ar ji valdoma ar nevaldoma, kaip 
antai žemės ūkio ir miškinės 
gyvulininkystės sistemų atveju.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 312
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 punktas
Direktyva 2009/28/EB
V priedo C dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 313
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 punktas
Direktyva 2009/28/EB
V priedo C dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 314
András Gyürk, Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 punktas
Direktyva 2009/28/EB
V priedo C dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 315
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 punktas
Direktyva 2009/28/EB
V priedo C dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 316
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 punktas pakeičiamas taip:
„i) formulė keičiama taip:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
kai:
E = bendras naudojant kurą išmetamas 
kiekis;
eec = žaliavų gavybos arba auginimo 
išmetamas kiekis;
el = metams apskaičiuotas anglies atsargų 
kitimo, susijusio su tiesioginiu žemės 
paskirties keitimu, išmetamas kiekis;
eiluc = metams apskaičiuotas anglies 
atsargų kitimo, susijusio su netiesioginiu 
žemės paskirties keitimu, išmetamas 
kiekis;
ep = kiekis, išmetamas perdirbant;
etd = kiekis, išmetamas transportuojant ir 
skirstant;
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eu = kiekis, išmetamas naudojant kurą;
esca = dėl anglies kaupimosi dirvožemyje, 
pasitelkiant geresnį žemės ūkio valdymą, 
sumažinta išmetamo kiekio dalis;
eccs = dėl anglies sugavimo ir geologinio 
saugojimo sumažinta išmetamo kiekio 
dalis;
eccr = dėl anglies sugavimo ir pakeitimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis; ir
eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.
Į kiekį, išmetamą gaminant mechanizmus 
ir įrangą, neatsižvelgiama.“

Or. en

Pakeitimas 317
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 punktas keičiamas taip:
„1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant 
biodegalus, kiekis apskaičiuojamas taip:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
kai:
E = bendras naudojant kurą išmetamas 
kiekis;
eec = žaliavų gavybos arba auginimo 
išmetamas kiekis;
el = metams apskaičiuotas anglies atsargų 
kitimo, susijusio su tiesioginiu žemės 
paskirties keitimu, išmetamas kiekis;
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eiluc = metams apskaičiuotas anglies 
atsargų kitimo, susijusio su netiesioginiu 
žemės paskirties keitimu, išmetamas 
kiekis;
ep = kiekis, išmetamas perdirbant;
etd = kiekis, išmetamas transportuojant ir 
skirstant;
eu = kiekis, išmetamas naudojant kurą;
esca = dėl anglies kaupimosi dirvožemyje, 
pasitelkiant geresnį žemės ūkio valdymą, 
sumažinta išmetamo kiekio dalis;
eccs = dėl anglies sugavimo ir geologinio 
saugojimo sumažinta išmetamo kiekio 
dalis;
eccr = dėl anglies sugavimo ir pakeitimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis; ir
eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.
Į kiekį, išmetamą gaminant mechanizmus 
ir įrangą, neatsižvelgiama.“

Or. en

Pakeitimas 318
Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 punktas pakeičiamas taip:
„1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant 
biodegalus, kiekis apskaičiuojamas taip:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
kai:
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E = bendras naudojant kurą išmetamas 
kiekis;
eec = žaliavų gavybos arba auginimo 
išmetamas kiekis;
edl = metams apskaičiuotas anglies 
atsargų kitimo, susijusio su tiesioginiu 
žemės paskirties keitimu, išmetamas 
kiekis;
eiluc = metams apskaičiuotas anglies 
atsargų kitimo, susijusio su netiesioginiu 
žemės paskirties keitimu, išmetamas 
kiekis;
ep = kiekis, išmetamas perdirbant;
etd = kiekis, išmetamas transportuojant ir 
skirstant;
eu = kiekis, išmetamas naudojant kurą;
esca = dėl anglies kaupimosi dirvožemyje, 
pasitelkiant geresnį žemės ūkio valdymą, 
sumažinta išmetamo kiekio dalis;
eccs = dėl anglies sugavimo ir geologinio 
saugojimo sumažinta išmetamo kiekio 
dalis;
eccr = dėl anglies sugavimo ir pakeitimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis; ir
eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.“

Or. en

Pakeitimas 319
Fiona Hall

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 punktas pakeičiamas taip:
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„1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant 
biodegalus, kiekis apskaičiuojamas taip:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
kai:
EB= bendras biodegalų naudojimo 
išmetamas kiekis;
eec = žaliavų gavybos arba auginimo 
išmetamas kiekis;
edl = metams apskaičiuotas anglies 
atsargų kitimo, susijusio su tiesioginiu 
žemės paskirties keitimu, išmetamas 
kiekis;
ep = kiekis, išmetamas perdirbant;
etd = kiekis, išmetamas transportuojant ir 
skirstant;
eu = kiekis, išmetamas naudojant kurą;
eiluc = metams apskaičiuotas anglies 
atsargų kitimo, susijusio su netiesioginiu 
žemės paskirties keitimu, išmetamas 
kiekis;
esca = dėl anglies kaupimosi dirvožemyje, 
pasitelkiant geresnį žemės ūkio valdymą, 
sumažinta išmetamo kiekio dalis;
eccs = dėl anglies sugavimo ir geologinio 
saugojimo sumažinta išmetamo kiekio 
dalis;
eccr = dėl anglies sugavimo ir pakeitimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis; ir
eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų atsižvelgta į išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, susijusį su netiesioginiu žemės paskirties keitimu, kai yra nustatyta atitiktis 
Direktyvos 2009/28/EB išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo 
kriterijams.
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Pakeitimas 320
Fiona Hall

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įtraukiamas šis 19a punktas:
„19a. VIII priede yra pabrėžti išmetami 
kiekiai, susiję su netiesioginiu žemės 
paskirties keitimu, eiluc.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų atsižvelgta į išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, susijusį su netiesioginiu žemės paskirties keitimu, kai yra nustatyta atitiktis 
Direktyvos 2009/28/EB išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo 
kriterijams.

Pakeitimas 321
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 322
Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 323
Giles Chichester

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Pridedamas toks VIII priedas: „VIII 
priedas

Išbraukta.

„VIII priedas
A dalis. Su biodegalų naudojimu susijęs 
numatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo
Žaliavų grupė Numatomas 

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

Javai ir kiti 
krakmolingi 
augalai

12
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Cukrūs 13
Aliejiniai augalai 55
B dalis. Biodegalai, kuriuos naudojant 
laikoma, kad numatomas kiekis, 
išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, yra lygus nuliui
Bus laikoma, kad numatomas kiekis, 
išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, bus lygus nuliui, kai 
naudojami biodegalai, pagaminti iš toliau 
nurodytų kategorijų žaliavų:
a) iš žaliavų, kurios neįtrauktos į šio 
priedo A dalį;
b) iš žaliavų, kurių gamyba lėmė tiesioginį 
žemės paskirties pakeitimą, t. y. pakeitimą 
iš vienos Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos žemės dangos kategorijos 
(miško žemės, pievų, šlapžemių, 
gyvenviečių ar kitos žemės) žemės į 
pasėlius ar daugiamečius pasėlius1. Tokiu 
atveju „kiekio, išmetamo dėl tiesioginio 
žemės paskirties keitimo, vertė (el) turėtų 
būti apskaičiuota pagal V priedo C dalies 
7 punktą.“
__________________
1 OL L 273, 2002 10 10, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 324
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Pridedamas toks VIII priedas: „VIII 
priedas

Išbraukta.
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„VIII priedas
A dalis. Su biodegalų naudojimu susijęs 
numatomas kiekis, išmetamas dėl
netiesioginio žemės paskirties keitimo
Žaliavų grupė Numatomas 

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

Javai ir kiti 
krakmolingi 
augalai

12

Cukrūs 13
Aliejiniai augalai 55
B dalis. Biodegalai, kuriuos naudojant 
laikoma, kad numatomas kiekis, 
išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, yra lygus nuliui
Bus laikoma, kad numatomas kiekis, 
išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, bus lygus nuliui, kai 
naudojami biodegalai, pagaminti iš toliau 
nurodytų kategorijų žaliavų:
a) iš žaliavų, kurios neįtrauktos į šio 
priedo A dalį;
b) iš žaliavų, kurių gamyba lėmė tiesioginį 
žemės paskirties pakeitimą, t. y. pakeitimą 
iš vienos Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos žemės dangos kategorijos 
(miško žemės, pievų, šlapžemių, 
gyvenviečių ar kitos žemės) žemės į 
pasėlius ar daugiamečius pasėlius1. Tokiu 
atveju „kiekio, išmetamo dėl tiesioginio 
žemės paskirties keitimo, vertė (el) turėtų 
būti apskaičiuota pagal V priedo C dalies 
7 punktą.“
__________________
1 OL L 273, 2002 10 10, p. 1.

Or. en
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Pakeitimas 325
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Pridedamas toks VIII priedas: „VIII 
priedas

Išbraukta.

„VIII priedas
A dalis. Su biodegalų naudojimu susijęs 
numatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo
Žaliavų grupė Numatomas 

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

Javai ir kiti 
krakmolingi 
augalai

12

Cukrūs 13
Aliejiniai augalai 55
B dalis. Biodegalai, kuriuos naudojant 
laikoma, kad numatomas kiekis, 
išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, yra lygus nuliui
Bus laikoma, kad numatomas kiekis, 
išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, bus lygus nuliui, kai 
naudojami biodegalai, pagaminti iš toliau 
nurodytų kategorijų žaliavų:
a) iš žaliavų, kurios neįtrauktos į šio 
priedo A dalį;
b) iš žaliavų, kurių gamyba lėmė tiesioginį 
žemės paskirties pakeitimą, t. y. pakeitimą 
iš vienos Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos žemės dangos kategorijos 
(miško žemės, pievų, šlapžemių, 
gyvenviečių ar kitos žemės) žemės į 
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pasėlius ar daugiamečius pasėlius1. Tokiu 
atveju „kiekio, išmetamo dėl tiesioginio 
žemės paskirties keitimo, vertė (el) turėtų 
būti apskaičiuota pagal V priedo C dalies 
7 punktą.“
__________________
1 OL L 273, 2002 10 10, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 326
Jens Rohde

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Pridedamas toks VIII priedas: „VIII 
priedas

Išbraukta.

„VIII priedas
A dalis. Su biodegalų naudojimu susijęs 
numatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo
Žaliavų grupė Numatomas 

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

Javai ir kiti 
krakmolingi 
augalai

12

Cukrūs 13
Aliejiniai augalai 55
B dalis. Biodegalai, kuriuos naudojant 
laikoma, kad numatomas kiekis, 
išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, yra lygus nuliui
Bus laikoma, kad numatomas kiekis, 
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išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, bus lygus nuliui, kai 
naudojami biodegalai, pagaminti iš toliau 
nurodytų kategorijų žaliavų:
a) iš žaliavų, kurios neįtrauktos į šio 
priedo A dalį;
b) iš žaliavų, kurių gamyba lėmė tiesioginį 
žemės paskirties pakeitimą, t. y. pakeitimą 
iš vienos Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos žemės dangos kategorijos 
(miško žemės, pievų, šlapžemių, 
gyvenviečių ar kitos žemės) žemės į 
pasėlius ar daugiamečius pasėlius1. Tokiu 
atveju „kiekio, išmetamo dėl tiesioginio 
žemės paskirties keitimo, vertė (el) turėtų 
būti apskaičiuota pagal V priedo C dalies 
7 punktą.“
__________________
1 OL L 273, 2002 10 10, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 327
Fiona Hall

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

Komisijos siūlomas tekstas

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

Javai ir kiti krakmolingi augalai 12

Cukrūs 13

Aliejiniai augalai 55
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Pakeitimas

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

Javai ir kiti krakmolingi augalai 12

Cukrūs 13

Aliejiniai augalai 55

Nemaistinės celiuliozės ir 
lignoceliuliozės medžiagos

15

Or. en

Pagrindimas

Nemaistinės celiuliozės ir lignoceliuliozės medžiagos yra gaunamos iš žemės ir jos taip pat 
gali prisidėti prie netiesioginio žemės paskirties keitimo, jei jos užaugintos žemėjė, kuri buvo 
naudojama maisto gamybai. Komisijos poveikio vertinimo duomenimis, numatomas vidutinis 
kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, šioms kitoms naudojančios žemę 
žaliavų grupėms – 15 gCO2/MJ.

Pakeitimas 328
Britta Thomsen

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

Komisijos siūlomas tekstas

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

Javai ir kiti krakmolingi augalai 12

Cukrūs 13

Aliejiniai augalai 55
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Pakeitimas

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

Javai ir kiti krakmolingi augalai 12

Cukrūs 13

Aliejiniai augalai 55

Kiti žemėje išauginti energetiniai 
augalai

15

Or. en

Pakeitimas 329
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas

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

Javai ir kiti krakmolingi augalai 12

Cukrūs 13

Aliejiniai augalai 55

Pakeitimas

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

Javai ir kiti krakmolingi augalai 12
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Cukrūs 13

Aliejiniai augalai 55

Ne maistui skirti energetiniai augalai 15

Or. en

Pagrindimas

Ne maistui skirti energetiniai augalai gali prisidėti prie netiesioginio žemės paskirties 
keitimo, jei jie užauginti žemėjė, kuri buvo naudojama maisto gamybai. Poveikio vertinimo 
duomenimis (26 psl.), numatomas vidutinis kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, šioms kitoms naudojančios žemę žaliavų grupėms – 15 gCO2/MJ.

Pakeitimas 330
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) iš žaliavų, kurių gamyba lėmė tiesioginį 
žemės paskirties pakeitimą, t. y. pakeitimą 
iš vienos Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos žemės dangos kategorijos 
(miško žemės, pievų, šlapžemių, 
gyvenviečių ar kitos žemės) žemės į 
pasėlius ar daugiamečius pasėlius15. 
Tokiu atveju „kiekio, išmetamo dėl 
tiesioginio žemės paskirties keitimo, vertė 
(el) turėtų būti apskaičiuota pagal V 
priedo C dalies 7 punktą.“

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 331
Angelika Niebler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Žaliavos, kuriomis prisidedama prie 
siekiamo 2 proc. tikslo, nurodyto 
Direktyvos 2009/28/EC 3 straipsnio 4
dalies d, i punktuose:

a) Dumbliai. a) Dumbliai.

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

b) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir II 
kategorijoms pagal 2002/1774/EB, 
nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms1. 

c) Pramoninių atliekų biomasės dalis. c) Mėšlas ir nuotekų šlamas.

d) Šiaudai. d) Išspaudos.
e) Mėšlas ir nuotekų šlamas. e) Žievės, šakos, lapai, pjuvenos ir 

medienos drožlės. B dalis.
f) Alyvpalmių aliejaus gamyklų nuotekos 
ir tuščios alyvpalmių vaisių kekės.

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

g) Talo alyvos derva. g) Pramoninių atliekų biomasės dalis.
h) Neapdorotas glicerinas. h) Burbuolių kotai.
i) Išspaudos. i) Neapdorotas glicerinas.
j) Vynuogių išspaudos ir vyno nuosėdos. j) Vynuogių išspaudos ir vyno nuosėdos.



AM\935798LT.doc 37/55 PE510.730v01-00

LT

k) Riešutų kevalai. k) Pelai.
l) Pelai. l) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 

pjaustytinus rąstus ir fanermedį.
m) Burbuolių kotai. m) Nemaistinės celiuliozės medžiagos
n) Žievės, šakos, lapai, pjuvenos ir 
medienos drožlės. B dalis.

n) Riešutų kevalai.

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

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

a) Naudotas kepimo aliejus. p) Šiaudai.
b) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir II 
kategorijoms pagal 2002/1774/EB, 
nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms16.

q) Talo alyvos derva.

c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos. r) Naudotas kepimo aliejus.
d) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.“

__________________

__________________ 1 OL L 273, 2002 10 10, p. 1.
16 OL L 273, 2002 10 10, p. 1.

Or. de

Pagrindimas

Daugybinis skaičiavimas yra statistiškai sunkus procesas, kadangi jis paskatina atsirasti 
„virtualius“ biodegalus ir tokiu būdu keliamas pavojus ES 2020 m. klimato tikslams.
Komisijos pasiūlymas klaidina visuomenę dėl pažangių biodegalų, kurie sudaro tik vieną 
ketvirtadalį akivaizdaus kiekio, dabartinio indėlio. Taigi, daugybinis skaičiavimas paskatins 
iškastinio kuro naudojimo padidėjimą ES transporto sektoriuje.

Pakeitimas 332
Marita Ulvskog
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Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Pridedamas toks IX priedas: 3) Pridedamas toks IX priedas:
„IX priedas „IX priedas

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

Pažangiais degalais turi būti laikomi šie 
biodegalai:

a) Dumbliai. Biologinė medžiaga, kurios atitinkamos 
naudojimo alternatyvos yra susijusios su 
dideliu išmetamo metano ar azoto oksido 
kiekiu, nepagaminant naudingos 
energijos.

b) Nerūšiuotų komunalinių atliekų 
(išskyrus rūšiuotas namų ūkių atliekas, 
kurioms taikomi perdirbimo planiniai 
rodikliai pagal 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir 
panaikinančios kai kurias direktyvas 11 
straipsnio 2 dalies a punktą) biomasės 
dalis.
c) Pramoninių atliekų biomasės dalis.
d) Šiaudai.
e) Mėšlas ir nuotekų šlamas.
f) Alyvpalmių aliejaus gamyklų nuotekos 
ir tuščios alyvpalmių vaisių kekės.
g) Talo alyvos derva.
h) Neapdorotas glicerinas.
i) Išspaudos.
j) Vynuogių išspaudos ir vyno nuosėdos.
k) Riešutų kevalai.
l) Pelai.
m) Burbuolių kotai.
n) Žievės, šakos, lapai, pjuvenos ir 
medienos drožlės. B dalis.
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B dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma du kartus didesne už jų 
energetinę vertę
a) Naudotas kepimo aliejus.
b) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir II 
kategorijoms pagal 2002/1774/EB, 
nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms.16

c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos.
d) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.
__________________
16 OL L 273, 2002 10 10, p. 1.

Or. sv

Pakeitimas 333
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo (naujo) A dalies antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

A dalis. Pažangių biodegalų sąrašas

Pažangiais biodegalais turi būti laikomi 
biodegalai iš šių žaliavų

Or. da

Pakeitimas 334
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
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Direktyva 2009/28/EB
IX priedo (naujo) A dalies antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

A dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio gali būti laikoma du ar keturis 
kartus didesne už jų energetinę vertę, 
2018 m. atlikus jų aplinkos apsaugos ir 
socialinio tvarumo išankstinį mokslinį 
tyrimą, taip pat laikantis hierarchijos 
principo ir veiksmingiausiai panaudojant 
išteklius.

Or. en

Pakeitimas 335
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo (naujo) A dalies antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

A dalis. Pažangiais degalais bus laikomi 
biodegalai, gaunami iš šių žaliavų.

Or. en

Pakeitimas 336
Britta Thomsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

A dalis. Žaliavos, kurios gali būti 
įtrauktos į planinį rodiklį, susijusį su 
pažangiais degalais.

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

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

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

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

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

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

g) Talo alyvos derva. g) Talo alyvos derva ir neapdorota talo 
alyva.

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

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

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

n) Žievės, šakos, lapai, pjuvenos ir 
medienos drožlės. B dalis.
B dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma du kartus didesne už jų 
energetinę vertę

B dalis. Žaliavos, skirtos pažangiems 
degalams, kurios gali prisidėti prie 
likučio. 

a) Naudotas kepimo aliejus. a) Naudotas kepimo aliejus.
b) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir II 
kategorijoms pagal 2002/1774/EB, 

b) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir II 
kategorijoms pagal 2002/1774/EB, 
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nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms1.

nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms1.

c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos. c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos.
d) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

d) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

da) Neapdorotas glicerinas
db) Atsinaujinantis nebiologinės kilmės 
skystasis ir dujinis kuras

Or. en

Pakeitimas 337
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo (naujo) A dalies antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

A dalis. Biodegalai, gaunami iš šių 
žaliavų, turi būti laikomi pažangiais 
biodegalais.

Or. en

Pakeitimas 338
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas

                                               
1 OL L 273, 2002 10 10, p. 1.



AM\935798LT.doc 43/55 PE510.730v01-00

LT

Direktyva 2009/28/EB
IX priedo (naujo) A dalies antraštinė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

c) Pramoninių atliekų biomasės dalis. c) Pramoninių atliekų ir liekanų pvz., 
neapdoroto glicerolio, neapdoroto 
glicerino, rafinuotų riebalų rūgščių ir 
muilo, biomasės dalis.

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

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

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

g) Talo alyvos derva. g) Miškininkystės ar su ja susijusios 

pramonės atliekų ir liekanų biomasės, 

pvz., žievės, šakų, spyglių, lapų, pjuvenų ir 

medžio drožlių, juodojo šarmo, rudojo 

šarmo, lignino, neapdoroto sulfatinio 

muilo, talo alyvos dervos ir neapdorotos 

talo alyvos, dalis.

h) Neapdorotas glicerinas. h) Žemės ūkio ir su pramone susijusio 
žemės ūkio atliekų ir liekanų biomasės, 
pvz., išspaudų, kevalų perlų, vynuogių 
išspaudos ir vyno nuosėdų ir burbuolių 
kotų, dalis.
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i) Išspaudos. i) Naudotas kepimo aliejus.
j) Vynuogių išspaudos ir vyno nuosėdos. j) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir II 

kategorijoms pagal 2002/1774/EB, 
nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms1.

k) Riešutų kevalai. k) Nemaistinės celiuliozės medžiagos.
l) Pelai. l) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 

pjaustytinus rąstus ir fanermedį.
m) Burbuolių kotai.
n) Žievės, šakos, lapai, pjuvenos ir 
medienos drožlės. B dalis.
B dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma du kartus didesne už jų 
energetinę vertę
a) Naudotas kepimo aliejus.
b) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir II 
kategorijoms pagal 2002/1774/EB, 
nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms1.
c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos.
d) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

Or. en

Pagrindimas

Taikant žaliavų daugybinį skaičiavimą sumenkinamas pirminis 10 proc. atsinaujinančių 
išteklių energijos naudojimo tikslas transporto sektoriuje, kadangi tikslą bus galima pasiekti 
naudojant mažesnę biodegalų dalį ir daugiau nei 90 proc. tenka priklausymui nuo iškastinio 
kuro. Žaliavų daugybinio skaičiavimo nereikėtų taikyti siekiant išvengti pokyčių, kurie stato į 
pavojų pradinius direktyvos tikslus.

Pakeitimas 339
Vidal-Quadras

                                               
1 OL L 273, 2002 10 10, p. 1.



AM\935798LT.doc 45/55 PE510.730v01-00

LT

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IX priedas IX priedas

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

Pažangių biodegalų sąrašas

Pažangiais degalais bus laikomi 
biodegalai, gaunami iš šių žaliavų.

a) Dumbliai. a) Dumbliai.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 

o) Naudotas kepimo aliejus.
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rodiklio laikoma du kartus didesne už jų 
energetinę vertę
a) Naudotas kepimo aliejus. p) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir II ir 

III kategorijoms pagal 2002/1774/EB, 
nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms1.

b) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir II 
kategorijoms pagal 2002/1774/EB, 
nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms1.

q) Nemaistinės celiuliozės medžiagos.

c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos. r) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

d) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

s) Trigliceridai, laisvosios riebiosios 
rūgštys ir riebieji distiliatai ir 
neatitinkantys gaminio charakteristikos 
aliejai, gauti iš oleochemijos, biodyzelino, 
perdirbto augalinio aliejaus, maisto 
perdirbimo, gyvūninių riebalų tirpdymo 
pramonės įmonių.
t) Žmonėms vartoti netinkami gyvūniniai 
riebalai.
u) Techninis kukurūzų aliejus.
w) Atliekų riebalai iš žuvų perdirbimo 
pramonės.

Or. en

Pakeitimas 340
Gaston Franco

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

A dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 

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

rodiklio laikoma keturis kartus didesne už 
jų energetinę vertę

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

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

c) Pramoninių atliekų biomasės dalis. c) Pramoninių atliekų biomasės dalis.
d) Šiaudai. d) Mėšlas ir nuotekų šlamas.

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

f) Neapdorotas glicerinas.

g) Talo alyvos derva. g) Vynuogių išspaudos ir vyno nuosėdos.
h) Neapdorotas glicerinas. h) Lignoceliuliozės medžiagos, įskaitant 

šiaudus, išspaudas, riešutų kevalus, perlus 
ir burbuolių kotus.

i) Išspaudos. i) Augalai, iš kurių gaminamas cukrus, 
naudojami gaminti naujas molekules 
(išskyrus etanolį).

j) Vynuogių išspaudos ir vyno nuosėdos. B dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma du kartus didesne už jų 
energetinę vertę

k) Riešutų kevalai. a) Naudotas kepimo aliejus.

l) Pelai. b) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir II 
kategorijoms pagal 2002/1774/EB, 
nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms16.

m) Burbuolių kotai.
n) Žievės, šakos, lapai, pjuvenos ir 
medienos drožlės. B dalis.
B dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma du kartus didesne už jų 
energetinę vertę
a) Naudotas kepimo aliejus.
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b) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir II 
kategorijoms pagal 2002/1774/EB, 
nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms16.
c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos.

d) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 341
Claude Turmes

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Dumbliai. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 342
Niki Tzavela

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Pramoninių atliekų biomasės dalis. b) Biologiškai skaidi pramoninių atliekų 
dalis.
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Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 343
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IV priedo (naujo) A dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Bakterijų skatinama atliekų ir liekanų 
biodegradacija

Or. en

Pakeitimas 344
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Šiaudai. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiaudams tenka didelė taikymo vertė (pvz., tvartuose ir siekiant pagerinti žemės kokybę). 
Laikantis pakopinio naudojimo principo šiaudams nereikėtų taikyti daugybinio skaičiavimo.
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Pakeitimas 345
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visų palmių aliejaus žaliavų ir jų produktų nereikėtų skatinti naudoti energijos gamybos 
tikslais, kadangi jie turi didesnę vertę kituose sektoriuose. Alyvpalmių aliejaus dariniai ir 
tuščios alyvpalmių vaisių kekės turėtų būti išbrauktos iš IX priedo.

Pakeitimas 346
Eija-Riitta Korhola

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Plaušienos ir popieriaus pramonės įmonių vykdomo proceso atliekos turi didelį potencialą 
pažangių biodegalų gamybai. Visos dalys gaunamos vykstant tam pačiam pradiniam procesui 
ir jos yra atliekos tų pačių procesų, kaip ir talo alyvos dervos, kuri yra įtraukta į Komisijos 
pasiūlymo priedo A dalį, procesai,  Visos tos pačios kilmės proceso atliekos turi būti 
tvarkomos vienodai.
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Pakeitimas 347
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei nėra tvarumo kriterijų, šalutinių produktų, gaunamų tiesiogiai iš miškininkystės, 
naudojimas neturėtų būti skatinamas.

Pakeitimas 348
Evžen Tošenovský

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

na) Mikroorganizmai.

Or. en

Pakeitimas 349
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo (naujo) B dalies antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 350
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo (naujo) B dalies antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. da

Pakeitimas 351
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo (naujo) B dalies antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 352
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo (naujo) B dalies antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 353
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
2009/28/EG
IX priedo (naujo) B dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Naudotas kepimo aliejus. Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 354
Jens Rohde

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Naudotas kepimo aliejus. Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Panaudotas kepimo aliejus neturėtų būti laikomas pažangiais biodegalais; jo įtraukimas į 
sąrašą gali paskatinti sukčiavimą.

Pakeitimas 355
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 356
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi nėra tvarumo kriterijų nemaistinės celiuliozės medžiagų naudojimas neturi būti 
įtrauktas į IX priedą, kol nebus priimti atitinkami aplinkos apsaugos standartai.

Pakeitimas 357
Patrizia Toia, Francesco De Angelis
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Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punktas
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo (naujo) B dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 358
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi nėra tvarumo kriterijų lignoceliuliozės medžiagų naudojimas neturi būti įtrauktas į 
IX priedą, kol nebus priimti atitinkami aplinkos apsaugos standartai.


