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TRUMPAS PAGRINDIMAS

I. Įžanga
Biodegalų skatinimas – vienas iš esminių ES politikos aspektų energetikos ir kovos su 
klimato kaita srityse. Su tuo susijusios priežastys įvairios ir racionalios: naudojant biodegalus 
didinamas ne tik transporto sektoriaus tvarumas, bet ir energijos tiekimo saugumas ir parama 
ekonomikos augimui, kaimo vietovėse sukuriant naujų pajamų šaltinių.

Pagrindinis jų gamybą skatinantis veiksnys yra kova su klimato kaita. Transporto sektorius 
laikomas ES veiksmų, kuriais siekiama sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, prioritetu, nes jis sudaro beveik 20 % išmetamų teršalų kiekio, o po energetikos 
sektoriaus tai antras pagal dydį sektorius, kuriame išmetama daugiausia šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų. Nors biodegalai nėra vienintelis galimas būdas priklausomybei nuo 
iškastinio kuro šiame sektoriuje palaipsniui mažinti, faktiškai jie yra pagrindinė priemonė 
siekiant pereiti nuo iškastinį kurą naudojančio transporto prie atsinaujinančiąją energiją 
naudojančio transporto ir vienintelė galimybė oro ir jūrų transporto atveju.

Be to, biodegalai – tai galimybė sumažinti ES energetinę priklausomybę, kuri siekia apie 
50 %, ir numanoma, jog ji didės, ir skatinti Europos žemės ūkio sektoriaus vystymąsi.

Atsižvelgdama į šiuos pranašumus, ES patvirtino Direktyvą 2003/30/EB dėl skatinimo 
naudoti biokurą ir kitą atsinaujinantį kurą transporte (toliau – Biodegalų direktyva) ir 
Direktyvą 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (toliau –
Atsinaujinančiosios energijos direktyva), kurios paskatino investicijas į biodegalų gamybą. 
Biodegalų direktyvoje nustatytas neprivalomas planinis rodiklis, kad iki 2010 m. biodegalai 
sudarytų 5,75 % transporto sektoriuje suvartojamų degalų. Atsinaujinančiosios energijos 
direktyvoje, kuri panaikino Biodegalų direktyvą, nustatytas privalomas planinis rodiklis: iki 
2020m. atsinaujinančių išteklių energijos, suvartojamos transporto sektoriuje, dalis turi 
sudaryti bent 10 % šio sektoriaus galutinio energijos suvartojimo. Šia nuostata papildomas 
privalomas planinis rodiklis, nustatytas Direktyvoje 98/70/EB (toliau – Degalų kokybės 
direktyva), – užtikrinti, kad degalų, naudojamų kelių transporte ir ne keliais judančiose 
mašinose, šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas sumažėtų 6 %.

Tačiau, kaip ir bet kuris kitas energijos išteklius, biodegalai turi tam tikrą neigiamą poveikį. 
Pripažindama šį faktą ir atsižvelgdama į įgaliojimus, pavestus atsižvelgiant į 
Atsinaujinančiosios energijos direktyvą, Komisija pasiūlė iš dalies pakeisti pastarąją direktyvą 
ir Degalų kokybės direktyvą, siekdama sumažinti netiesioginio žemės paskirties keitimo1

poveikį išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui.  

II. Pagrindiniai aspektai, kuriuos nustatė pranešėjas
Pranešėjas pripažįsta, kad netiesioginis žemės paskirties keitimas – tai reiškinys, į kurį turi 
būti atkreiptas dėmesys, nes jis daro neigiamą poveikį aplinkai ir prieštarauja ES politikai, 
kuria siekiama sumažinti išmetamo CO2 kiekį. Tačiau, pranešėjo manymu, patvirtintos su 
biodegalais susijusios priemonės turi būti pagrįstos subalansuotu požiūriu, kurio laikantis 
atkreipiamas dėmesys į visus interesus, kuriems gresia pavojus. 
                                               
1 Kai biodegalai gaminami esamoje žemės ūkio paskirties žemėje, maistinių kultūrų ir pašarinių augalų paklausa 
išlieka ir todėl kitose vietovėse kai kurie ūkininkai gali auginti daugiau maistinių kultūrų ir pašarinių augalų. Dėl 
to gali būti keičiama žemės paskirtis (keičiant, pvz., mišką į žemės ūkio paskirties žemę), o tai reiškia, kad į 
atmosferą bus išskirtas didelis CO2 kiekis.
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a) Netiesioginio žemės paskirties keitimo veiksniai
Pranešėjas sutinka su Komisija, kad netiesioginis žemės paskirties keitimas nėra tikslus 
mokslas, nes negalima tiesiogiai stebėti arba įvertinti šio reiškinio, o numatomą kiekį, 
išmetamą dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, nepaisant geresnio supratimo ir 
naujausios mokslo pažangos, lemia naudotų modelių trūkumai ir apribojimai, kad būtų galima 
įvairioms augalų rūšims priskirti konkretų kiekį, išmetamą dėl netiesioginio žemės paskirties 
keitimo. Todėl nėra pakankamai mokslinių įrodymų norint įtraukti netiesioginio žemės 
paskirties keitimo veiksnius į ES teisės aktus. 

Be to, netiesioginio žemės paskirties keitimo veiksnių naudojimas turėtų didelį neigiamą 
poveikį. Viena vertus, dėl jų naudojimo būtų panaikintas ES biodyzelino pramonės sektorius, 
o taip, be akivaizdžių ekonomikos pasekmių, būtų nepaisoma tolesnio dyzeliną naudojančių 
transporto priemonių parko didėjimo Europoje ir būtų neįmanoma atitikti planinių rodiklių, 
pateiktų Atsinaujinančiosios energijos direktyvoje ir Degalų kokybės direktyvoje. Kita vertus, 
dėl būtinybės nuolatos atnaujinti šias vertes sektoriuje atsirastų neapibrėžtumas, kuris užkirstų 
kelią investicijoms į bet kokio tipo įprastus biodegalus ir taip būtų apribota ir etanolio 
gamyba. 

Taigi pranešėjas mano, kad priešingai, nei teigiama Komisijos pasiūlyme, netiesioginio žemės 
paskirties keitimo veiksniai, netgi susiję su prievole teikti ataskaitas, neturėtų būti paminėti 
direktyvose. 

b) 5 % riba įprastiems biodegalams
Ši priemonė reikštų didelį pokytį teisės aktuose, dėl kurio būtų sukurta stabili ir numatoma 
reglamentavimo sistema ir kurio paskutinis itin svarbus etapas – Atsinaujinančiosios energijos 
direktyva – patvirtintas 2009 m. 5 % riba padarytų žalos tiems, kurie, pasitikėdami
Atsinaujinančiosios energijos direktyva, laikė biodegalus vieninteliais technologiniu požiūriu 
perspektyviais degalais, suteikiančiais valstybėms narėms galimybę atitikti 2020 m. 
numatytus planinius rodiklius. Kadangi 5 % rodiklis nurodo vidutinį gamybos lygį ES, yra 
keletas valstybių narių, pvz., Vokietija, Ispanija ir Prancūzija, kuriose dabartinė įprastų 
biodegalų kvota didesnė nei 5 % ir kurios dėl to būtų labiau paveiktos nei kitos šalys.

Be to, jei viršutinė riba taikoma biodegalams, kuriuos galima įsigyti rinkoje, planinis rodiklis 
10 % padidinti atsinaujinančiosios energijos vartojimą ir planinis rodiklis 6 % sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį būtų nepasiekiami, nes kitomis alternatyvomis, 
įskaitant pažangiuosius biodegalus, šiuo metu negalima užpildyti esamos spragos. 

Dėl visų šių priežasčių ir atsižvelgiant į tai, kad apskritai biodegalai vis tiek sumažina teršalų 
kiekį, palyginti su iškastiniu kuru, pranešėjas siūlo taikyti konstruktyvesnį požiūrį, kurio 
laikantis būtų nustatytas papildomas planinis rodiklis, susijęs su pažangiaisiais biodegalais. 
Šiuo papildomu planiniu rodikliu būtų skatinama pažangiųjų biodegalų gamyba ir tokiu būdu 
mažiau išmetama CO2, taip pat būtų aiškiai parodyta, jog remiamas laipsniškas perėjimas nuo 
įprastų biodegalų prie pažangiųjų tiek, kiek leidžia technologinė pažanga, sumažinant žalingą 
poveikį Europos pramonei.
Pranešėjas taip pat mano, kad Komisijos pasiūlyme nepakankamai dėmesio skiriama 
netiesioginio žemės paskirties keitimo švelninimo priemonėms, pavyzdžiui, auginimui 
nenaudojamoje arba nualintoje žemėje, didesniam derlingumui ir šalutinių produktų gamybai 
(ypač gyvuliniam pašarui skirtiems baltymams, kurių Europoje trūksta). Turėtų būti 
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skatinama naudoti žaliavas, kurios parodo, kad netiesioginio žemės paskirties keitimo rizika 
sumažinta arba jos buvo išvengta. 

Galiausiai pranešėjas sutinka su Komisija dėl naujuose įrenginiuose gaminamiems 
biodegalams taikomų tvarumo kriterijų griežtinimo, pagal kuriuos reikalaujama 60 % 
sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį įrenginiuose, kurių 
eksploatavimas pradedamas po 2014 m. liepos 1 d.

c) Daugybinis skaičiavimas
Pagirtinas tikslas antrosios ir trečiosios kartos biodegalams taikyti daugybinį skaičiavimą yra 
suteikti galimybę valstybėms narėms atitikti planinį rodiklį 10 % padidinti atsinaujinančiosios 
energijos vartojimą, nes jos galėtų šiai energijai taikyti dvigubą ar keturgubą daugiklį, 
užpildydamos spragą, likusią taikant 5 % ribą. Tačiau, jei netaikoma jokia riba ir nustatomas 
papildomas planinis rodiklis, susijęs su pažangiaisiais biodegalais, daugybinis skaičiavimas 
nebereikalingas.
Galiausiai daugybinis skaičiavimas duoda priešingus rezultatus, nes tai reiškia, kad bus 
naudojama mažiau pažangiųjų biodegalų. Jei biodegalams būtų taikomas dvigubas ar 
keturgubas daugiklis skaičiuojant kvotą, būtų naudojama tik pusė arba ketvirtadalis biodegalų, 
o skirtumą reikėtų panaikinti iškastiniu kuru. Be to, būtų mažiau investuojama į gamybos 
pajėgumus, nes tikrasis rinkos dydis sumažėtų apytiksliai nuo dviejų iki keturių kartų. 

Iš esmės, norėdami sušvelninti netiesioginio žemės paskirties keitimo reiškinį, mes 
atsisakytume savo planinio rodiklio, pagal kurį siekiama, kad iš atsinaujinančių išteklių 
pagaminta energija sudarytų 10 % energijos transporto sektoriuje. 

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
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 

(5) remiantis valstybių narių pateiktomis 
biodegalų paklausos prognozėmis ir 
numatomu kiekiu, išmetamu dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
naudojant skirtingas biodegalų žaliavas, 
atsiranda rizika, kad šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
galėtų būti didelis ir kad tuo būdu gali būti 
prarasta visa nauda, susijusi su tuo, kad 
naudojant atskirus biodegalus išmetama 
mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
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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;

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

Pakeitimas 2
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 

(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. Nustačius vis didesnio 
masto privalomus planinius rodiklius, 
susijusius su pažangiaisiais biodegalais, 
bus aiškiai parodyta, jog jiems pritariama 
Sąjungos lygmeniu. Todėl kuriant 
atsinaujinančiosios energijos politikos 
sistemą po 2020 m. turėtų būti ypač
remiami pažangieji biodegalai, su kuriais 
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numatomas netiesioginio žemės paskirties 
keitimo poveikis yra nedidelis ir kuriuos 
naudojant labai sumažinamas bendras 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimas;

susijęs numatomas netiesioginio žemės 
paskirties keitimo poveikis yra nedidelis ir 
kuriuos naudojant labai sumažinamas 
bendras šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimas;

Or. en

Pakeitimas 3
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 nustatyti su 
pažangiaisiais biodegalais susijusius 
privalomus planinius rodiklius pagal 
grafiką, kuris užtikrintų investuotojams 
nuspėjamumą ir stabilumą.

Or. en

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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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 5
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) Komisijos poveikio vertinimas 
parodė, kad numatomą kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
nepaisant geresnio supratimo ir 
naujausios mokslo pažangos, lemia 
naudotų modelių trūkumai ir apribojimai, 
kad būtų galima įvairioms augalų rūšims 
priskirti konkretų kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo.
Todėl skaičiai nėra pakankamai tikslūs, 
kad būtų pateikti teisės akte.

Or. en

Pakeitimas 6
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 

(12) Siekdama atsižvelgti į techninę ir 
mokslo pažangą, Komisija turėtų 
periodiškai persvarstyti galimų 
pažangiųjų biodegalų sąrašą, kaip 
nustatyta IX priede.
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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 7
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 švelninant 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 augalų auginimą 
užleistoje ar nenaudojamoje žemėje, 
siekdama įtraukti šias priemones į 
direktyvas kaip skatinimo priemonę, jau 
nustatytą 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
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Pakeitimas 8
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

Pakeitimas 9
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 
sąrašo; transporto degalų energetinės 
vertės; biologiškai labai įvairios pievos 
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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;

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

Pakeitimas 10
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 11
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 
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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 12

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

Pažangiesiems biodegalams turi būti taikomi tokie pat tvarumo kriterijai kaip ir įprastiems 
biodegalams. Išimtys, susijusios su tvarumo reikalavimais tam tikroms atliekoms ir medžiagų 
likučiams, lemtų tai, kad, pavyzdžiui, atitinkami biodegalai iš naudoto alyvpalmių aliejaus 
būtų subsidijuojami net tuo atveju, jei alyvpalmių aliejus pagamintas nesilaikant tvarumo 
reikalavimų.

Pakeitimas 13
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 

Išbraukta.



PA\931281LT.doc 13/27 PE508.012v01-00

LT

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 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto c a papunktis (naujas)
Direktyva 98/70/EB
7 d straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) įterpiama ši 8a dalis:
„8a. Komisija pagal 10a straipsnį 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
dėl išsamių apibrėžčių, įskaitant technines 
specifikacijas, kurių reikalaujama IV 
priedo C dalies 9 punkte nustatytoms 
kategorijoms, nustatymo.“

Or. en

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto c b papunktis (naujas)
Direktyva 98/70/EB
7 d straipsnio 8 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) įterpiama ši 8b dalis:
„8b. Vėliausiai iki 2015 m. gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia pasiūlymą dėl teisės 
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akto, kuriuo siekiama įtraukti papildomas
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
švelninimo priemones, pavyzdžiui, 
šalutinių produktų naudojimą, didesnį 
derlingumą, gamybos veiksmingumą ir 
augalų auginimą užleistoje žemėje 
pasinaudojant skatinimo priemone, 
panašia į nustatytą biomasei, išgaunamai
iš žemės esant IV priedo C dalyje 8 punkte 
numatytoms sąlygoms.“

Or. en

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 98/70/EB
10 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 98/70/EB
10 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

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

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.

Or. en

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 98/70/EB
10 a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 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.

Pagal 7a straipsnio 5 dalį, 7b straipsnio 3 
dalies antrą pastraipą, 7d straipsnio 5 dalį, 
7d straipsnio 7 dalį, 7d straipsnio 8a 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 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
2 straipsnio įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 2 straipsnyje įterpiamas oa punktas 
(naujas):
„oa) pažangieji biodegalai – biodegalai, 
kurie pagaminti iš žaliavų, kurios 
tiesiogiai nekonkuruoja su maistinėmis 
kultūromis ir pašariniais augalais. 
IX priede pateiktas nebaigtinis pažangiųjų 
biodegalų sąrašas. Komisija įgaliojama 
pagal 25b straipsnį priimti deleguotuosius 
aktus, kad galėtų priderinti šį sąrašą prie 
mokslo ir techninės pažangos.“

Or. en

Pakeitimas 20
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 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio -i papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-i) po pirmos pastraipos įterpiamos šios 
pastraipos:
„2020 m. mažiausiai 2 % galutinio 
transporto sektoriuje suvartojamo 
energijos kiekio atitiks iš pažangiųjų 
biodegalų pagaminta energija. 
2025 m. mažiausiai 4 % galutinio 
transporto sektoriuje suvartojamo 
energijos kiekio atitiks iš pažangiųjų 
biodegalų pagaminta energija.“

Or. en

Pakeitimas 22
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 23
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, 



PE508.012v01-00 18/27 PA\931281LT.doc

LT

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 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii papunktis
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.“

Or. en

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalyje išbraukiama antra pastraipa.

Or. en
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Pagrindimas

Pažangiesiems biodegalams turi būti taikomi tokie pat tvarumo kriterijai kaip ir įprastiems 
biodegalams. Išimtys, susijusios su tvarumo reikalavimais tam tikroms atliekoms ir medžiagų 
likučiams, lemtų tai, kad, pavyzdžiui, atitinkami biodegalai iš naudoto alyvpalmių aliejaus 
būtų subsidijuojami net tuo atveju, jei alyvpalmių aliejus pagamintas nesilaikant tvarumo 
reikalavimų.

Pakeitimas 26
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: c) 6 dalis išbraukiama.
„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 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punkto e a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
19 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) įterpiama ši dalis:
„8a. Komisija pagal 25 straipsnio b dalį 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
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dėl išsamių apibrėžčių, įskaitant technines 
specifikacijas, kurių reikalaujama V 
priedo C dalies 9 punkte nustatytoms 
kategorijoms, nustatymo.“

Or. en

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punkto e b papunktis (naujas)
Direktyva 2009/28/EB
19 straipsnio 8 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) įterpiama ši dalis:
„8b. Komisija turėtų įvertinti kitas 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
poveikio švelninimo priemones, 
pavyzdžiui, šalutinių produktų naudojimą, 
didesnį derlingumą, gamybos 
veiksmingumą ir augalų auginimą 
apleistoje ar nenaudojamoje žemėje, 
siekdama įtraukti šias priemones į 
direktyvas kaip skatinimo priemonę, jau 
nustatytą 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 29
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 
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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 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2009/28/EB
25 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2009/28/EB
25 b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 2 straipsnio oa 
punkte, 5 straipsnio 5 dalyje, 17 straipsnio 
3 dalies c punkto trečioje pastraipoje, 19 
straipsnio 5 dalyje, 19 straipsnio 7 dalyje ir 
19 straipsnio 8 dalyje nurodytą įgaliojimų 
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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.

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.

Or. en

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2009/28/EB
25 b straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, 
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.

5. Pagal 2 straipsnio oa punktą, 5 
straipsnio 5 dalį, 17 straipsnio 3 dalies c 
punkto trečią pastraipą, 19 straipsnio 5 
dalį, 19 straipsnio 7 dalį ir 19 straipsnio 8 
dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja 
tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius po to, 
kai apie tą aktą pranešama Europos 
Parlamentui ir Tarybai, nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu iki šio laikotarpio 
pabaigos ir Europos Parlamentas, ir Taryba 
pranešė Komisijai, kad jie neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
dviem mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija Iki 2018 m. gruodžio 31 d. Komisija 
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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.

Or. en

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I priedas Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 35
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 36
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.“
__________________

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

Or. en

Pakeitimas 37
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

Pažangiųjų biodegalų sąrašas

Biodegalai, išgauti iš šių žaliavų, bus 
laikomi pažangiaisiais biodegalais.

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.
h) Neapdorotas glicerinas. (h) Neapdorotas glicerinas.

i) Išspaudos. i) Išspaudos.
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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, 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. o) 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.

p) Gyvūniniai riebalai, priskiriami I ir II 
kategorijoms pagal 2002/1774/EB, 
nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms2.

c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos. q) Nemaistinės celiuliozės medžiagos.

d) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

r) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

Or. en

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


