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Pakeitimas 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 23
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

žemė, anksčiau naudotos maisto, pašarų ir 
pluošto rinkų reikmėms tenkinti, 
pradedamos naudoti biodegalų gamybai, 
minėtų ne degalų sektorių paklausa vis tiek 
turės būti patenkinta intensyvinant 
dabartinę gamybą arba gamybos reikmėms 
pradedant naudoti kitą ne žemės ūkio 
paskirties žemę. Pastarasis atvejis reiškia 
netiesioginį žemės paskirties keitimą, o kai 
tai susiję su dideles anglies atsargas 
turinčios žemės paskirties keitimu, gali 
labai padidėti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas. Todėl direktyvose 
98/70/EB ir 2009/28/EB turėtų būti 
įtrauktos nuostatos dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, atsižvelgiant į tai, kad 
dabartiniai biodegalai daugiausiai 
gaminami iš pasėlių, auginamų žemės ūkio 
paskirties žemėje. Dėl specifinių Europos 
regionų ypatumų, šie keitimai gali daryti 
didelį poveikį regioniniu lygmeniu ir todėl 
rekomenduojama kuo greičiau atlikti 
galimo šios direktyvos ekonominio ir 
socialinio poveikio vertinimą regioniniu 
lygmeniu;

Or. ro

Pakeitimas 24
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kai ganyklos ar žemės ūkio paskirties 
žemė, anksčiau naudotos maisto, pašarų ir 
pluošto rinkų reikmėms tenkinti, 
pradedamos naudoti biodegalų gamybai, 
minėtų ne degalų sektorių paklausa vis tiek 
turės būti patenkinta intensyvinant 
dabartinę gamybą arba gamybos reikmėms 
pradedant naudoti kitą ne žemės ūkio 
paskirties žemę. Pastarasis atvejis reiškia 
netiesioginį žemės paskirties keitimą, o kai 

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

tai susiję su dideles anglies atsargas 
turinčios žemės paskirties keitimu, gali 
labai padidėti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas. Todėl direktyvose 
98/70/EB ir 2009/28/EB turėtų būti 
įtrauktos nuostatos dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, atsižvelgiant į tai, kad 
dabartiniai biodegalai daugiausiai 
gaminami iš pasėlių, auginamų žemės ūkio 
paskirties žemėje. Lyginant išmetamų 
dujų kiekį per gyvavimo ciklą, cukrinių 
bei krakmolingų augalų ir aliejinių 
augalų aplinkosauginis veiksmingumas 
yra skirtingas. Siekiant kuo veiksmingiau 
gauti naudos aplinkai, pagrindinį dėmesį 
reikia skirti biokuro gamybos, kuri daro 
labiausiai neigiamą poveikį aplinkai, 
ribojimui. Todėl pirmiausia reikia imtis 
priemonių ir užkirsti kelią netiesioginiam 
žemės paskirties keitimui į aliejinių 
augalų auginimo paskirtį.

Or. sv

Pakeitimas 25
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) remiantis valstybių narių pateiktomis 
biodegalų paklausos prognozėmis ir 
numatomu kiekiu, išmetamu dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
naudojant skirtingas biodegalų žaliavas, 
tikėtina, kad šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo yra didelis ir kad tuo 
būdu gali būti prarasta visa nauda, susijusi 
su tuo, kad naudojant atskirus biodegalus 
išmetama mažiau šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, ar jos dalis. Taip yra dėl 
to, kad, kaip tikimasi, 2020 m. beveik visi 
biodegalai bus gaminami iš pasėlių, 

(5) remiantis Sąjungos tikslais, pagal 
kuriuos iki 2020 m. 20 % visos 
suvartojamos energijos ir 10 % energijos, 
suvartojamos transporto srityje, turi 
sudaryti, atsinaujinančių išteklių energija,
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 
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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;

atskirus biodegalus išmetama mažiau 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, ar jos 
dalis. Taip yra dėl to, kad, kaip tikimasi, 
2020 m. beveik visi biodegalai bus 
gaminami iš pasėlių, auginamų žemėje, 
kuri galėtų būti naudojama maisto ir pašarų 
rinkų reikmėms tenkinti. Siekiant 
sumažinti tokį išmetimą, tikslinga skirti 
pasėlių grupes, tokias kaip aliejiniai 
augalai, javai, cukrūs ir kiti krakmolingi 
augalai;

Or. ro

Pakeitimas 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro
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Pakeitimas 27
Vincenzo Iovine, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) (5) remiantis valstybių narių 
pateiktomis biodegalų paklausos 
prognozėmis ir numatomu kiekiu, 
išmetamu dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo naudojant skirtingas 
biodegalų žaliavas, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo bus
didelis ir kad tuo būdu gali būti prarasta 
visa nauda, susijusi su tuo, kad naudojant 
atskirus biodegalus išmetama mažiau 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, ar jos 
dalis. Taip yra dėl to, kad, kaip tikimasi, 
2020 m. beveik visi biodegalai bus 
gaminami iš pasėlių, auginamų žemėje, 
kuri galėtų būti naudojama maisto ir pašarų 
rinkų reikmėms tenkinti. Tokia praktika 
labai neigiamai paveikė daugelį vietos 
bendruomenių besivystančiose šalyse. 
Išmetamųjų teršalų mažinimo strategijoje 
turi būti atsižvelgiama į socialinį poveikį 
ir pagarbą žmogaus teisėms, naudojant 
kuo mažiau žemės, skirtos maisto rinkos 
reikmėms patenkinti;

Or. it

Pakeitimas 28
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) tikėtina, kad iš atsinaujinančių šaltinių 
pagaminti skystieji degalai bus reikalingi

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

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

Or. ro

Pakeitimas 29
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 30
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis



PE510.584v01-00 10/22 AM\934589LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) siekiant užtikrinti ilgalaikį biologinių 
pramonės sektorių konkurencingumą, 
pagal 2012 m. Komunikatą „Inovacijos 
vardan tvaraus augimo. Bioekonomika 
Europai“ ir pagal Efektyvaus išteklių 
naudojimo Europos planą, kuriais 
skatinama integruotų ir diversifikuotų 
biologinio produktų perdirbimo įmonių 
statyba Europoje, didesnės paskatos pagal 
Direktyvą 2009/28/EB turėtų būti 
užtikrinamos taip, kad pirmenybė būtų 
teikiama pažangiųjų biodegalų 
naudojimui. Kuriant pažangiuosius 
biodegalus ir skatinant jų naudojimą, 
pagrindinis vaidmuo turėtų tekti ES 
struktūriniams fondams;

Or. sv

Pakeitimas 31
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Taip pat būtina didesnė valstybinių 
fondų ir Europos mokslinių tyrimų, 
regioninių ir struktūrinių programų 
parama bei privačios investicijos vykdant 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, 
kurios padėtų labiau pritaikyti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas prie būsimų Europos 
pramonės poreikių;

Or. ro

Pakeitimas 32
Jens Nilsson
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) skatinant atsinaujinančiųjų energijos 
nešlių ir degalų rinkos plėtrą, reikėtų 
atsižvelgti į jų poveikį ne tik klimatui, bet 
ir regioninės ir vietos plėtros galimybėms 
bei užimtumui. Pažangiųjų biodegalų 
gamyba gali labai prisidėti prie darbo 
vietų kūrimo ir augimo skatinimo, ypač 
kaimo vietovėse;

Or. sv

Pakeitimas 33
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) siekiant pasirengti perėjimui prie 
pažangiųjų biodegalų ir sumažinti bendrą 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
poveikį iki 2020 m., tikslinga apriboti iš 
maistinių kultūrų, nurodytų Direktyvos 
2009/28/EB VIII priedo A dalyje ir 
Direktyvos 98/70EB V priedo A dalyje, 
gaminamų biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų, kuriuos galima įskaičiuoti 
siekiant Direktyvos 2009/28/EB planinių 
rodiklių, kiekį. Toks apribojimas 
pirmiausia turėtų būti taikomas 
biodegalams, kurie turi didžiausią 
neigiamą poveikį aplinkai ir klimatui. 
Neapribojant bendro tokių biodegalų 
naudojimo reikėtų užtikrinti, kad biodegalų 
ir skystųjų bioproduktų, pagamintų iš 
aliejinių augalų, kuriuos galima įskaičiuoti 
siekiant Direktyvos 2009/28/EB planinių
rodiklių, dalis būtų ribojama;

Or. sv
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 34
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. sv

Pakeitimas 35
Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) dėl žemės naudojimo paskirties 
keitimo dėl biodegalų gamybos Sąjungos 
ar trečiųjų šalių vietos ar čiabuvių 
bendruomenės neturėtų būti priverstos 
persikelti;
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Or. en

Pagrindimas

Yra daug įrodymų, patvirtinančių, kad biodegalai prisideda prie neigiamo socialinio 
poveikio, susijusio su teisėmis į žemę ir maistą, kurį ypač patiria moterys besivystančiose 
šalyse, ir tai turėtų atsispindėti pakeitimuose. Būtina skubiai atkreipti dėmesį į vietos ir 
čiabuvių gyventojų perkėlimą dėl biodegalų plantacijoms atlaisvinamos vietos.

Pakeitimas 36
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) dėl žemės naudojimo paskirties 
keitimo dėl biodegalų gamybos vietos ar 
čiabuviai gyventojai neturėtų būti 
priversti persikelti;

Or. en

Pakeitimas 37
Petru Constantin Luhan

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, ir koks yra šių 
priemonių poveikis visais lygmenimis, tuo 
tikslu nuo 2021 m. sausio 1 d. galbūt 
nustatant kiekio, išmetamo dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
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veiksnius pagal tvarumo schemą;

Or. ro

Pakeitimas 38
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 39
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) taip pat rekomenduojama sukurti 
regionines darbo grupes, kurios pagerintų 
regioninių politikos krypčių sąveiką, 
užtikrintų jų nuoseklumą ir skatintų 
geriausios Sąjungos praktikos pavyzdžius. 

Or. ro
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Pakeitimas 40
Jens Nilsson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įterpiamas šis punktas: 
„pa) „pažangieji biodegalai“ – biologinė 
medžiaga, kurios atitinkami alternatyvūs 
panaudojimo būdai susiję su dideliu 
išmetamo metano ar azoto oksido kiekiu, 
nepagaminant naudingos energijos, kaip 
apibrėžta IX priede. Komisijai pagal 25 
straipsnio b punktą suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus siekiant 
priderinti šį sąrašą prie mokslo ir 
techninės pažangos.“

Or. sv

Pakeitimas 41
Jens Nilsson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. sv
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 42
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„Siekiant laikytis pirmoje pastraipoje 
nurodyto planinio rodiklio, didžiausia 
bendra biodegalų ir skystųjų bioproduktų, 
pagamintų iš žemėje išaugintų žaliavų, 
dalis yra ne didesnė nei energijos kiekis, 
atitinkantis didžiausią 3 straipsnio 4 dalies 
d punkte nustatytą energijos dalį, 
sunaudojamą transporte. Valstybės 
pagalba ar kitos finansinės subsidijos gali 
būti skiriamos tik keliamus tikslus 
atitinkančiai degalų ir skystųjų produktų 
gamybai.“

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į akivaizdų Europos biodegalų politikos poveikį žemės nuosavybei ES ir už jos 
ribų, labai svarbu apriboti ne tik iš maistinių pasėlių gaminamų biodegalų, bet visų 
agrodegalų gamybą. Antra, siekiant užtikrinti, kad biodegalų ir skystųjų bioproduktų 
vartojimo apribojimas būtų tinkamas signalas investuotojams ir biodegalų rinkoms, svarbu 
neskirti daugiau finansinių ar kitokių subsidijų jų gamybai negu nustatyta šiame pasiūlyme.

Pakeitimas 43
Jens Nilsson
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio ii papunktis
Direktyva 2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„d) apskaičiuojant biodegalus skaitiklyje, iš 
aliejinių augalų pagamintų biodegalų 
energijos dalis yra ne didesnė nei 4 %
(numatoma dalis 2011 m. pabaigoje) 
galutinio transporto sektoriuje 2020 m. 
suvartojamo energijos kiekio. 2020 m. iš 
pažangiųjų biodegalų pagaminta energija 
turi sudaryti mažiausiai 3 % galutinio 
transporto sektoriuje suvartojamo 
energijos kiekio.“

Or. sv

Pagrindimas

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

Pakeitimas 44
Francesco De Angelis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„d) apskaičiuojant biodegalus skaitiklyje, 
taip pat ir biodegalus, kurie pagal 
valstybės pagalbos gaires atitinka 
subsidijoms keliamus reikalavimus, iš 
žemėje išaugintų žaliavų pagamintų 
biodegalų energijos dalis yra ne didesnė 
nei 5 % (numatoma dalis 2011 m. 



PE510.584v01-00 18/22 AM\934589LT.doc

LT

pabaigoje) galutinio transporto sektoriuje 
2017 m. suvartojamo energijos kiekio. Nuo 
2018 m. sausio 1 d. apskaičiuojant 
biodegalus skaitiklyje, taip pat ir 
biodegalus, kurie pagal valstybės pagalbos 
gaires atitinka subsidijoms keliamus 
reikalavimus, žemėje pagamintų 
biodegalų energijos dalis yra ne didesnė 
nei 3,5 % (numatoma dalis 2008 m.) 
galutinio transporto sektoriuje 2020 m. 
suvartojamo energijos kiekio. Po 2020 m., 
iš žemėje auginamų žaliavų pagamintų 
biodegalų energijos dalis palaipsniui 
sumažinama iki nulio.“

Or. en

Pagrindimas

Iki 2017 m. pirmosios kartos arba pažangiųjų biodegalų dalis ribojama iki 5 %, o iki 2020 m. 
ji turėtų būti sumažinta iki 3.5 % – 2008 m. lygio, kai buvo patvirtinta Atsinaujinančiųjų 
energijos šaltinių direktyva. Po 2020 m., kai Atsinaujinančiųjų energijos šaltinių direktyva 
nebegalios, biodegalų gamyba iš žemėje auginamų žaliavų turėtų būti palaipsniui sustabdyta 
siekiant išvengti nepageidautino poveikio žemės nuosavybei. Šis apribojimas turėtų užtikrinti, 
kad neigiamas agrodegalų ir maisto konflikto poveikis nebebus skatinamas ES tikslais ir 
subsidijomis. 

Pakeitimas 45
Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto c papunkčio iii papunktis
Direktyva 98/70/EB
3 straipsnio 4 dalies e punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii a) iš žemėje išaugintų žaliavų siekiant 
6 % tikslo pagaminti biodegalai turi 
pasiekti didžiausią 50 % ribą iki 2017 m. 
gruodžio 31 d. ir 0 % iki 2020 m. 
Valstybės pagalba gali būti skiriama tik 
biodegalams, kuriais prisidedama prie 
nustatyto tikslo.

Or. en
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Pakeitimas 46
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pagrindimas

Pirmiausia būtinas bandomasis etapas tinkamiausiems gamybos parametrams nustatyti.

Pakeitimas 47
Petru Constantin Luhan

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 

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 ir 
poveikis visais lygmenimis ribojant su 
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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.

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.

Or. ro

Pakeitimas 48
Jens Nilsson

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

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

Pažangiaisiais biodegalais laikomi šie 
biodegalai:

a) Dumbliai. Biologinė medžiaga, kurios atitinkami 
alternatyvūs panaudojimo būdai susiję 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 
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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.
B dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma keturis 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.
c) Nemaistinės celiuliozės medžiagos.
d) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

Or. sv

Pakeitimas 49
Riikka Manner

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

Talo alyvos derva. Sulfatinės išviros ir jų dariniai, pvz., 
neapdorotas sulfatinis muilas, ligninas, 
neapdorota talo alyva ir talo alyvos derva.

Or. en

Pagrindimas

Visos celiuliozės gamybos proceso atliekos turi būti tvarkomos vienodai. Proceso atliekas 
galima panaudoti pažangiųjų biodegalų gamyboje.


