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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/28/EB tvirtinama, kad daugeliu atveju 
energijos gamyba iš atsinaujinančiųjų išteklių yra pagrįsta vietos ir regioninių MVĮ veikla. 
Rengiant teisės aktą negalima pamiršti, kad atsinaujinantieji energijos ištekliai ir transportui 
skirti biodegalai daro didelį poveikį Europos Sąjungos regionams.

Tačiau remiantis moksliniais tyrimais, nustatyta, kad biodegalų gamyba daro neigiamą 
poveikį maisto kainoms ir klimato kaitai. Vadinamasis netiesioginis žemės paskirties keitimas 
gali lemti didelį išskiriamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Šią problemą bandyta 
spręsti rekomenduojant riboti vadinamuosius įprastinius biodegalus, kurių žaliavoms 
naudojamos maistinės kultūros.

Nors Komisijos pasiūlyme nesiūloma visiškai atsisakyti įprastinių biodegalų gamybos, reikėtų 
atkreipti dėmesį į didelį poveikį, kurį pasiūlymas turės sektoriui. Komisijos poveikio 
vertinime nurodoma, kad pasiūlymas turės įtakos finansinių investicijų stabilumui, jei bus 
ribojamas įprastinių biodegalų žaliavų naudojimas. Taigi, šis pasiūlymas gali turėti didelį 
poveikį dabartinei biodegalų pramonei, ir reikėtų omenyje turėti tai, kad pirmosios kartos 
biokuro pramonė taip pat gamina antrosios kartos biokurą.

Svarbus atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir biodegalų skatinimo tikslas yra kaimo vietovių 
ir regionų plėtra. Komisijos pasiūlymas turės poveikį kaimo vietovių ir regionų 
gyvybingumui, nes apribos energetinių augalų auginimą. Pasiūlymas gali padaryti poveikį 
Europos gebėjimui apsirūpinti baltymais, nes baltyminiai pašarai yra daugelio biodegalų 
gamyklų šalutiniai produktai. Kuriant tikrai naują biodegalų kartą atsiras kitų biodegalų 
žaliavų iš ūkių ir miškininkystės įmonių paklausa, pvz., šiaudų ir medienos paklausa. 
Medienos biomasės kaip biodegalų žaliavos naudojimas taip pat didins regionų gebėjimą 
apsirūpinti energija. Be to, reikėtų atsižvelgti į dideles žemės ūkio atliekų ir likučių, kaip 
biodujų ir biodegalų žaliavų, teikiamas galimybes.

Kadangi pasiūlymas gali turėti didelį poveikį dabartinei biodegalų gamybai ir regionų plėtrai, 
Komisija turėtų daug tiksliau nei iki šiol įvertinti socialinį ir ekonominį pasiūlymo poveikį 
pačiam sektoriui, kaimo vietovėms ir kitiems regionams.

Pažangieji degalai – augimui

Remiantis Komisijos poveikio vertinimu, kyla rizika, kad nebus galima pasiekti 
Atsinaujinančiųjų energijos išteklių direktyvos tikslų transporto srityje, nebent technologinė 
pažanga užtikrins didelį augimą pažangiųjų biodegalų srityje. Regioninės plėtros komitetas 
mano, kad Europos Sąjunga turėtų įvairiais būdais investuoti į pažangiojo antrosios kartos 
biokuro gamybą ir skatinti paklausą, nes ES neturėtų išsižadėti savo 2020 m. plataus masto 
tikslo biodegalų srityje. Be šios direktyvos, reikėtų skatinti naudoti ES struktūrinių ir 
mokslinių tyrimų fondų lėšas, kad būtų galima skatinti naujos kartos biodegalų gamybą. 
Reikėtų turėti omenyje tai, kad pažangaus antrosios kartos biokuro gamyba ir paklausa galėtų 
būti skatinamos visapusiškiau, negu Komisijos pasiūlymu. Transporto priemonių parkas ir 
dabartinių gamyklų infrastruktūra per naktį nepasikeis, tačiau reikės, pvz., priemonių, skirtų 
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įrangai prie kuro mišinių, kuriuose yra daugiau bioetanolio, pritaikyti, taip pat kitų 
pritaikymui skirtų priemonių.

Komisijos pasiūlymas remti pažangiuosius biodegalus, jiems skiriant didesnį dėmesį, laikantis 
prievolių, yra pagirtinas, tačiau vien 10 proc. tikslas negali būti vienintelis direktyvos tikslas. 
Šia direktyva reikėtų kuo labiau skatinti už antrosios kartos biokurą pažangesnį kurą ir jo 
gamybą. Sprendžiant iš dabartinio teksto, Komisijos pasiūlymą vis dar reikia keisti, kad 
direktyva būtų numatytos pačios patraukliausios paskatos. Komisijos pasiūlyme pateiktas 
kategoriškas ir išsamus žaliavų, kurias reikia dauginti kelis kartus, sąrašas yra ne visiškai 
pagrįstas, nes šiuo metu dar neįmanoma nustatyti visų žaliavų, kurios bus galbūt naudojamos 
artimiausioje ateityje. Vertinant regioninės plėtros požiūriu, tikrai būtina investuoti į naujos 
kartos biodegalų gamybą, nes manoma, kad gamybos plėtra padės sukurti daug naujų darbo 
vietų.

Galiausiai, Regioninės plėtros komitetas nori pabrėžti, kad svarbu Sąjungos politikoje laikytis 
ilgalaikio požiūrio. ES teisės aktais turėtų būti užtikrinama pastovi veiklos aplinka ir politika 
turėtų būti nuspėjama, kad verslas išdrįstų investuoti Europoje ir taip sukurtų darbo vietų bei 
lemtų ekonomikos augimą.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

dabartiniai biodegalai daugiausiai 
gaminami iš pasėlių, auginamų žemės ūkio 
paskirties žemėje. Nepaisant naujausių 
mokslinių naujovių, vis dar kyla daug 
neaiškumų dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo poveikio. Numatomą 
išmetalų kiekį vis dar labai lemia 
naudotas modelis ir iškeltos prielaidos, 
todėl remiantis vis dar nepilnomis 
žiniomis nereikėtų mažinti dabartinės
biodegalų gamybos Sąjungos regionuose, 
taip sukeliant daugiau sunkumų siekiant 
įgyvendinti Direktyva 2009/28/EB 
nustatytus tikslus;

Or. fi

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 

(6) iš atsinaujinančiųjų išteklių pagaminti 
skystieji degalai bus reikalingi transporto 
sektoriui, kad jame būtų galima sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. 
Dėl daugelio biodegalų išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
vis dar yra didelis, palyginti su iškastiniu 
kuru, jei taip pat atsižvelgiama į 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
poveikį. Pažangieji biodegalai, pvz., 
gaminami iš atliekų, medienos biomasės 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 
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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;

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. Tačiau 
šios direktyvos rezultatas neturėtų būti 
mažesnis, nei numatyta, bendras 
transporto srityje sunaudotų biodegalų 
kiekis 2020 m., taigi, ir sutaupytas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
transporto srityje kiekis neturėtų būti 
mažesnis už prognozuojamą. Kad 
valstybės narės galėtų kuo lanksčiau 
tobulinti inovatyvias ir kurti naujas 
žaliavas, taip pat skatinti jas naudoti 
gaminant biodegalus, direktyva svarbu 
nustatyti bendruosius principus ir 
taisykles, o ne parengti išsamų antrosios 
kartos biokuro žaliavų sąrašą. Taip 
valstybėms narėms ir regionams būtų 
suteikta galimybė priimti sprendimą dėl 
požiūrio į žaliavas, atsižvelgiant į savo 
privalumus. 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. fi

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant užtikrinti ilgalaikį biologinių 
pramonės sektorių konkurencingumą, 
pagal 2012 m. Komunikatą „Inovacijos 
vardan tvaraus augimo. Bioekonomika 

(7) siekiant užtikrinti ilgalaikį biologinių 
pramonės sektorių konkurencingumą ir 
investicijų saugumą, pagal 2012 m. 
Komunikatą „Inovacijos vardan tvaraus 
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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;

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 būtų skatinamas efektyvus biomasės 
žaliavų naudojimas ir teikiama pirmenybė 
antrosios kartos biokurui. Sąjungos 
regioninė politika ir struktūriniai fondai 
turėtų vaidinti esminį vaidmenį skatinant 
naujus inovatyvius biodegalus;

Or. fi

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Direktyvoje 2009/28/EB tvirtinama, 
kad daugeliu atveju energijos gamyba iš 
atsinaujinančiųjų išteklių yra pagrįsta 
vietos ir regioninių MVĮ veikla. Šioje 
direktyvoje taip pat pabrėžiama, kad 
valstybės narės ir Komisija turėtų remti 
nacionalines ir regionines plėtros 
priemones ir skatinti šiame sektoriuje 
naudoti struktūrinių fondų lėšas. 
Struktūrinių fondų lėšas reikėtų naudoti 
ypač siekiant skatinti antrosios kartos 
biokuro gamybą, kad būtų galima pasiekti 
šia direktyva nustatytų tikslų;

Or. fi

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) skatinant atsinaujinančiųjų energijos 
nešiklių ir degalų rinkos plėtrą, reikėtų 
atsižvelgti į jų poveikį ne tik klimatui, bet 
ir regioninės ir vietos plėtros galimybėms 
bei užimtumui. Naujos kartos biodegalų 
gamyba visų pirma sukuria daug darbo 
vietų, ypač kaimo vietovėse. Regionų 
pajėgumas patiems apsirūpinti energija ir 
energijos tiekimo saugumas taip pat yra 
svarbūs atsinaujinančiųjų energijos 
šaltinių ir degalų rinkos skatinimo tikslai;

Or. fi

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) 3 straipsnio 4 dalies d punktu 
nustatyta 5 % riba neapribojamos valstybių 
narių galimybės pačioms spręsti, kaip 
užtikrinti šią nustatytą įprastų biodegalų 
dalį siekiant bendro 10 % planinio rodiklio; 
Todėl galimybė rinkai pateikti biodegalus, 
pagamintus įrenginiuose, kurie veikia iki 
2013 m. pabaigos, neapribojama;

Or. fi

Pagrindimas

Nevisiškai pagrįsta tvirtinti, kad iš dalies keičianti direktyva neturės įtakos veikiantiems 
įrenginiams, taigi, ir tų dabartinių operatorių lūkesčiams, kurie neturi atlikę išsamesnio 
finansinio ir socialinio poveikio vertinimo.
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Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Apie numatomą kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
turėtų būti nurodoma ataskaitose apie 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
išmetamą naudojant biodegalus, pagal 
direktyvas 98/70/EB ir 2009/28/EB. 
Biodegalams, gaminamiems iš žaliavų, 
kurioms nereikia papildomos žemės (pvz., 
iš atliekų), turėtų būti nustatytas nulinis 
išmetimo veiksnys;

(11) Apie numatomą kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
turėtų būti nurodoma ataskaitose apie 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
išmetamą naudojant biodegalus, pagal 
direktyvas 98/70/EB ir 2009/28/EB. 
Biodegalams, gaminamiems iš žaliavų, 
kurioms nereikia papildomos žemės (pvz., 
iš atliekų ir likusių žaliavų), turėtų būti 
nustatytas nulinis išmetimo veiksnys;

Or. fi

Pagrindimas

Tekste svarbu įterpti žodį „likusių žaliavų“, nes vis dar daug galimybių teikia, pvz., 
pramoninių šalutinių produktų ir likučių naudojimas.

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Komisija turėtų įvertinti, ar, remiantis 
geriausiais ir naujausiais turimais 
moksliniais duomenimis, šia direktyva 
nustatytomis priemonėmis efektyviai 
ribojamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, ir ieškoma galimybių tą 
poveikį toliau mažinti, tuo tikslu nuo 
2021 m. sausio 1 d. galbūt nustatant kiekio, 
išmetamo dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, veiksnius pagal tvarumo 
schemą;

(20) Komisija turėtų įvertinti, ar, remiantis 
geriausiais ir naujausiais turimais 
moksliniais duomenimis, šia direktyva 
nustatytomis priemonėmis efektyviai 
ribojamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis, išmetamas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, ir ieškoma galimybių tą 
poveikį toliau mažinti, tuo tikslu nuo 
2021 m. sausio 1 d. galbūt nustatant kiekio, 
išmetamo dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, veiksnius pagal tvarumo 
schemą. Komisija taip pat turėtų įvertinti 
platesnį ekonominį ir socialinį pasiūlymo 
poveikį Sąjungos regionams, kaimui ir 
dabartinių biodegalų gamintojų veiklai;

Or. fi
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Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunkčio iii punktas
2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) IX priedo A dalyje pateikti, pvz., žaliavų 
(iš kurių pagamintų biodegalų dalis yra 
du kartus didesnė už jų energetinę vertę) 
sąrašai;

Or. fi

Pagrindimas

Mėginimas išsamiai priede išvardinti visas žaliavas, iš kurių pagamintų biodegalų dalis 
laikoma keturis ar du kartus didesnė už energetinę vertę, yra neteisingas kelias, nes sudėtinga 
nustatyti visas žaliavas, kurias galima naudoti dabar arba bus galima naudoti ateityje, ir 
kurios nekelia su netiesioginiu žemės paskirties keitimu susijusios rizikos.  Nuostata dėl 
keturis kartus didesnės dalies galėtų lemti tai, kad dabartinis pažangiųjų biodegalų kiekis bus 
mažesnis, nei tikimasi, todėl numatomas poveikis regionams taip pat sumažėtų.

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunkčio iii punktas
2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) IX priedo B dalyje pateikti, pvz., žaliavų 
(iš kurių pagamintų biodegalų dalis 
tiesiogiai atitinka jų energetinę vertę) 
sąrašai;

Or. fi

Pagrindimas

Mėginimas išsamiai priede išvardinti visas žaliavas, iš kurių pagamintų biodegalų dalis 
laikoma keturis ar du kartus didesnė už energetinę vertę, yra neteisingas kelias, nes sudėtinga 
nustatyti visas žaliavas, kurias galima naudoti dabar arba bus galima naudoti ateityje, ir 
kurios nekelia su netiesioginiu žemės paskirties keitimu susijusios rizikos. Nuostata dėl keturis 
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kartus didesnės dalies galėtų lemti tai, kad dabartinis pažangiųjų biodegalų kiekis bus 
mažesnis, nei tikimasi, todėl numatomas poveikis regionams taip pat sumažėtų.

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunkčio iii punktas
2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies e punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iii) atsinaujinančiojo nebiologinės kilmės 
skystojo ir dujinio kuro dalis yra du kartus 
didesnė už jo energetinę vertę.

Or. fi

Pagrindimas

Nuostata dėl keturis kartus didesnės dalies galėtų lemti tai, kad dabartinis pažangiųjų 
biodegalų kiekis bus mažesnis, nei tikimasi, todėl numatomas poveikis regionams taip pat 
sumažėtų.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunkčio iii punktas
2009/28/EB
3 straipsnio 4 dalies e punkto 3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fi

Pagrindimas

Sudėtinga įvertinti, ar ateityje sąrašas bus pakankamai visapusiškas, todėl yra priežasčių 
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suteikti valstybėms narėms daugiau lankstumo papildyti sąrašą remiantis kiekvienos šalies 
privalumais.

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

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. 
Ataskaitoje taip pat apžvelgiamas 
direktyvos poveikis dabartinės biodegalų 
pramonės veiklai ir platesnis socialinis ir 
ekonominis poveikis Sąjungos regionams. 
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. fi

Pagrindimas

Komisija poveikio vertinime pateikė pasiūlymo išsamesnį socialinio ir ekonominio poveikio 
vertinimo santrauką, nors vienas iš svarbių Atsinaujinančiųjų energijos išteklių direktyvos 
tikslų yra regionų ir kaimo vietovių plėtra. Todėl reikėtų kruopščiau, nei iki šiol, ištirti 
pasiūlymo, jam įsigaliojus, socialinį ir ekonominį poveikį, pvz., užimtumui.
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Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo 1 dalies 1 punkto b a papunktis (naujas)
2009/28/EB
V priedo C dalies 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) į 11  punktą įrašoma ši pastraipa:
„Jei degalų gamykloje naudojama kitur iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
pagaminta energija su kilmės garantija, 
laikoma, kad elektros energijos išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
yra lygus nuliui. Gamykloje iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
pagamintos elektros energijos išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
taip pat laikomas lygus nuliui.“

Or. fi

Pagrindimas

Reikėtų skatinti gamyklas kaip energijos šaltinį naudoti iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
pagamintą elektros energiją, jei gamykloje naudojama kitur pagaminta energija. Tokia 
nuostata taip pat bus naudinga atsinaujinančiosios energijos jėgainėms regione, nes padidės 
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagamintos elektros energijos paklausa.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo 1 dalies 3 punktas
2009/28/EB
IX priedo A dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Visos žaliavos iš atliekų, dumblių ir 
likučių, įskaitant: 

Or. fi
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Pagrindimas

Mėginimas išsamiai priede išvardinti visas žaliavas, iš kurių pagamintų biodegalų dalis 
laikoma keturis ar du kartus didesnė už energetinę vertę, yra neteisingas kelias, nes sudėtinga 
nustatyti visas žaliavas, kurias galima naudoti dabar arba bus galima naudoti ateityje, ir 
kurios nekelia su netiesioginiu žemės paskirties keitimu susijusios rizikos. Nuostata dėl keturis 
kartus didesnės dalies galėtų lemti tai, kad dabartinis pažangiųjų biodegalų kiekis bus 
mažesnis, nei tikimasi, todėl numatomas poveikis regionams taip pat sumažėtų.

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo 1 dalies 3 punktas
2009/28/EB
IX priedo A dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Nerūšiuotų komunalinių atliekų, įskaitant 
rūšiuotas biologines atliekas (išskyrus 
kitas rūšiuotas namų ūkių atliekas ir 
popieriaus 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.

Or. fi

Pagrindimas

Popieriaus atliekų, kaip degalų žaliavos, naudojimo negalima pagrįsti efektyvaus išteklių 
naudojimo atveju. Perdirbant ir tausiai naudojant popieriaus atliekas, pvz., kaip popieriaus 
žaliavą, taip pat kuriamos darbo vietos regione, ir nereikėtų apriboti šios galimybės.
Komisijos tekstas dėl rūšiuojamų bioekonomikos atliekų yra neaiškus, todėl, kad jį būtų 
galima naudoti, jį būtina padaryti aiškesnį.

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo 1 dalies 3 punktas
2009/28/EB
IX priedo A dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Pramoninių atliekų biomasės dalis. c) Pramonių atliekų biomasės dalis, 
mažmeninės ir didmeninės prekybos 
atliekos ir procesų atliekos.

Or. fi

Pagrindimas

Siekiant efektyviai naudoti išteklius reikėtų skatinti biodegalų gamyboje naudoti daugelio 
rūšių pramonines atliekas, mažmeninės ir didmeninės prekybos atliekas ir procesų atliekas.

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo 1 dalies 3 punktas
2009/28/EB
IX priedo A dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

n) Medienos ruošos likučiai, pvz., žievės, 
šakos, laja, maži medienos gabaliukai, 
lapai, pjuvenos ir medienos drožlės.

Or. fi

Pagrindimas

Reikėtų laikytis vienodo požiūrio į įvairias atliekas, gautas tvarkant miškus ir kertant medžius. 
Tokiu būdu taip pat bus skatinama kaimo ir regionų plėtra, nes atsiras miškų tvarkymo 
atliekų kaip degalų gamybos žaliavų rinkos.

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo 1 dalies 3 punktas
2009/28/EB
IX priedo A dalies n a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

na) Nemaistinės celiuliozės medžiagos.

Or. fi
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Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo 1 dalies 3 punktas
2009/28/EB
IX priedo A dalies n b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nb) Lignoceliuliozės medžiagos, išskyrus 
pjaustytinus rąstus ir fanermedį.

Or. fi

Pagrindimas

Lignoceliuliozę reikėtų skaičiuoti du kartus, nes ji nedaro su netiesioginiu žemės paskirties 
keitimu susijusio poveikio ir jos, kaip biodegalų žaliavos, naudojimas skatins regionų ir 
kaimo vietovių gyvybingumą bei užimtumą.

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo 1 dalies 3 punktas
2009/28/EB
Priedo B dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 straipsnio 
4 dalyje nurodyto planinio rodiklio laikoma 
tiesiogiai atitinkanti jų energetinę vertę

Or. fi


