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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Įžanginė dalis

Biodegalų naudojimas per pastaruosius dešimtį metų nuolat didėjo dėl ES vykdomos 
politikos, kuria siekiama apriboti transporto poveikį aplinkai ir sumažinti Europos 
priklausomybę nuo iš naftos gaminamų degalų. Degalų kokybės direktyvoje (Direktyva 
98/70/EB) buvo nustatytas 6% šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo transporto 
sektoriuje iki 2020 m. tikslas, Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvoje (Direktyva 
2009/28/EB) buvo patvirtintas privalomas tikslas iki 2020 m. pasiekti, kad Europos Sąjungoje 
atsinaujinanti energija sudarytų 20 %, o transporto sektoriuje – 10 %.

Abiejose direktyvose įtraukiami biodegalams taikomi tvarumo kriterijai dėl netiesioginio 
žemės paskirties keitimo pasirodė esantys nepakankami norint pasiekti trokštamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslų. Moksliniais tyrimais buvo įrodyta, kad 
išmetamas kiekis, susijęs su netiesioginiu žemės paskirties keitimu, gali labai kisti 
atsižvelgiant į žaliavas, kuriomis pakeičiamas iškastinis kuras, o šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, susijęs su netiesioginiu žemės paskirties keitimu, yra ypač didelis ir galėtų 
paversti niekais tai, kad naudojant atskirų rūšių biodegalus kai kur ar visur sumažintas 
išmetamų dujų kiekis.

Komisijos pasiūlymu siekiama iš dalies pakeisti tiek Degalų kokybės direktyvą, tiek ir 
Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą, siekiant pradėti perėjimą prie biodegalų, 
kuriuos naudojant būtų galima sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, įskaitant ir 
numatomą dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo išmetamą kiekį.

2. Su pasiūlymu susiję transporto aspektai

Pasiūlymu į Direktyvą 2009/28/EB įtraukiamos naujos nuostatos dėl transporto, pvz. 5 % riba 
iš maistinių pasėlių pagamintiems biodegalams. 

3. Pranešėjos pastabos

Pirmiausia pranešėja norėtų pabrėžti, kad reikia nedelsiant siekti pažangos mažinant 
transporto sektoriuje išmetamą CO2 kiekį ne tik naudojant kuro pakaitalus, bet ir keičiant 
transporto priemonių energijos vartojimo efektyvumą, taip pat kitomis priemonėmis, 
skirtomis degalų suvartojimui mažinti. Dėl šios priežasties siekiant 10 % atsinaujinančios 
energijos kiekio transporto sektoriuje tikslo pranešėja siūlo įtraukti elektros iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą geležinkelio transporte ir energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo ir jos taupymo priemones. 

Pranešėja taip pat norėtų pabrėžti, kad transporto poveikio aplinkai problema nebus išspręsta 
vien tik pakeičiant degalų rūšį, tačiau tam reikia vykdyti esminius pokyčius visuomenėje, 
siekiant tvarios visuomenės, kurioje transportas būtų gerai organizuotas. Reikia imtis 
transporto poreikio mažinimo, erdvinio planavimo gerinimo ir elgesio keitimo priemonių, kai 
tai susiję su individualiu transportu. Taip pat pranešėja mano, kad būtina atsižvelgti į tokius 
visuotinius pokyčius visuomenėje kaip javų ir kitų krakmolingų augalų kainų didėjimas, 
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biologinės įvairovės, atogrąžų miškų ir kitos vertingos žemės praradimas bei socialinės 
pasekmės vietos gyventojams. 

JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos duomenimis pasaulyje yra daugiau nei 870 mln. 
nepakankamai maisto gaunančių asmenų, todėl pranešėja mano, kad mobilumo Europoje 
negalima užtikrinti šių žmonių sąskaita. Todėl reikia sustabdyti vis intensyvesnį žemės 
naudojimą biodegalams, nes jų gamyba konkuruoja su maisto ir pašarų gamyba. 

Dėl šios priežasties pranešėja pritaria Komisijos pasiūlymui apriboti iš maistinių pasėlių (javų 
ir kitų krakmolingų augalų, cukrų ir aliejinių augalų) pagamintų biodegalų indėlį siekiant 
Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos tikslų.

Tačiau pranešėja yra susirūpinusi, kad direktyva neapsaugoma nuo tolesnio žemės naudojimo 
biodegalams gaminti didėjimo. Atsižvelgdama į dabartines investicijas ES bei poveikį trečiųjų 
šalių ekonomikai, pranešėja mano, kad pagaminama tokių biodegalų dalis turėtų išlikti tokia 
pati ir jų gamyba turėtų būti po truputį nutraukta, kartu nutraukiant ir atitinkamas subsidijas. 
Iš žemės ūkio kultūrų gaminami degalai turėtų būti po truputį pakeisti pažangesniais 
biodegalais taikant atitinkamas aplinkos apsaugos priemones, priklausančias nuo tokių degalų 
technologinio išvystymo lygio, neviršijant 5 % biodegalams ir skystiesiems bioproduktams 
numatytos ribos.

Be to, remdama 10 % atsinaujinančios energijos dalies transporto sektoriuje tikslą, pranešėja 
mano, kad Komisijos pasiūlymu nėra tinkamai sprendžiamas CO2 mažinimo klausimas, nes 
kai kurie biodegalai išskiria daugiau CO2 nei iškastinis kuras, tačiau patenka į šio 10 % tikslo 
apimtį. Todėl siekiant skatinti tinkamiausią visų biodegalų panaudojimą pranešėja primena 
2008 m. Parlamento pareikštą reikalavimą ir siūlo padidinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
mažinimo tikslą iki 60 % visiems veikiantiems įrenginiams.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš 
dalies keičiančios bei vėliau 
panaikinančios Direktyvas 2001/777/EB ir 
2003/30/EB 3 straipsnio 4 dalyje 
reikalaujama, kad valstybės narės 
užtikrintų, kad 2020 m. jų atsinaujinančių 
išteklių energijos dalis, sunaudojama visų 

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

rūšių transporte, sudarytų bent 10 % tų 
valstybių narių transporto sektoriaus 
galutinio energijos suvartojimo. Poreikis 
sumažinti energijos suvartojimą 
transporto sektoriuje yra neatidėliotinas, 
nes tikėtina, kad, nuolat augant bendrai 
transportui reikalingos energijos 
paklausai, bus vis sunkiau pasiekti 
privalomą atsinaujinančių išteklių 
energijos naudojimo procentinę dalį. 
Elektros energijos iš atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių naudojimas ir biodegalų, 
kurie neturi netiesioginio žemės paskirties 
keitimo veiksnio arba jis yra mažas,
maišymas – kiti metodai, kuriuos
valstybės narės gali taikyti šiam planiniam 
rodikliui pasiekti;

Pagrindimas

Būtinybė sumažinti bendrą vartojimą transporto sektoriuje ir didinti šio sektoriaus 
efektyvumą, kad būtų pasiektas 10 % rodiklis transporto sektoriuje, jau buvo pabrėžta 
Atsinaujinančiųjų energijos išteklių direktyvoje. Šiame pakeitime tai pakartojama ir 
pabrėžiama elektros iš atsinaujinančiųjų išteklių gamybos ir pažangiųjų biodegalų gamybos 
plėtros svarba siekiant sudaryti sąlygas Sąjungai ir valstybėms narėms tvariu būdu pasiekti šį 
rodiklį transporto srityje.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Direktyvos 2009/28/EB 19 straipsnio 
7 dalyje ir Direktyvos 98/70/EB 7d 
straipsnio 6 dalyje nurodoma, kad turi 
būti atsižvelgiama į netiesioginio žemės 
paskirties keitimo poveikį išmetamam 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui, 
ir aptariamos tinkamos priemonės tam 
poveikiui sumažinti deramai atsižvelgiant 
į tai, kad turi būti apsaugomos esamos 
investicijos;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
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5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) remiantis valstybių narių pateiktomis 
biodegalų paklausos prognozėmis ir 
numatomu kiekiu, išmetamu dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
naudojant skirtingas biodegalų žaliavas, 
tikėtina, kad šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo yra didelis ir kad tuo 
būdu gali būti prarasta visa nauda, susijusi 
su tuo, kad naudojant atskirus biodegalus 
išmetama mažiau šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, ar jos dalis. Taip yra dėl 
to, kad iš žemės ūkio kultūrų 
gaminamiems biodegalams suteikta daug 
viešųjų subsidijų (10 mlrd. EUR per 
metus), todėl, kaip tikimasi, 2020 m. 
beveik visi biodegalai bus gaminami iš 
pasėlių, auginamų žemėje, kuri galėtų būti 
naudojama maisto ir pašarų rinkų 
reikmėms tenkinti. Todėl siekiant, kad 
neatsirastų šie potencialūs išmetimo 
šaltiniai, vadovaujantis Komisijos 
poveikio vertinime pateiktomis 
rekomendacijomis būtina atsižvelgti į 
netiesioginį žemės paskirties keitimą. 
Siekiant sumažinti netiesioginį žemės 
paskirties keitimą, tikslinga skirti pasėlių
grupes, tokias kaip aliejiniai augalai, javai, 
cukrūs ir kiti krakmolingi augalai; Be to, 
siekiant rasti vidutinės trukmės ir 
ilgalaikių sprendimų, reikia skatinti 
mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą 
naujuose pažangiuose biodegalų 
sektoriuose, kurie nekonkuruoja su 
maistinėmis kultūromis, ir toliau tirti 
įvairių kultūrų grupių poveikį ir 
tiesioginiam, ir netiesioginiam žemės 
paskirties keitimui; 

Pakeitimas 4

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 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 pažangiųjų biodegalų, 
pagamintų iš IX priede išvardytų žaliavų, 
dalį, kuri 2020 m. turi sudaryti iki 3 % 
galutinio transporto sektoriuje 
suvartojamo energijos kiekio.
Paskatos taip pat turėtų būti teikiamos už 
kitų rūšių atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, taip pat už energijos vartojimo 
efektyvumo ir energijos taupymo 
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priemones visų rūšių transporte.
Iš žemės ūkio maisto produktų pagamintų 
biodegalų dalis iki 2020 m. turėtų sudaryti 
ne daugiau kaip 6,5 %, tačiau paskatos 
neturėtų būti toliau teikiamos už
biodegalus, kurie nepadeda itin sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo ir kurie gaminami iš augalų, 
naudojamų maistui ir pašarams;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant užtikrinti ilgalaikį biologinių 
pramonės sektorių konkurencingumą, 
pagal 2012 m. Komunikatą „Inovacijos 
vardan tvaraus augimo. Bioekonomika 
Europai“ 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 ir 
numatyti stabilią reglamentavimo aplinką 
dabartinėms ir naujoms investicijoms, 
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, reikėtų įsipareigoti 
biodegalų kiekį, kuris skatinamas pagal 
Direktyvą 2009/28/EB, išsaugoti 
vėlesniais metais po 2020 m.; 
Lignoceliuliozės likučiai yra viena iš retų 
biomasės formų, kurių pasiūla Europoje 
yra didelė. Nustačius papildomą maišymo 
planinį rodiklį iš lignoceliuliozės 
gaminamiems biodegalams 
investuotojams būtų suteiktas 
matomumas, kuris reikalingas jų 
potencialui vystyti;

Pagrindimas

Nustačius papildomą maišymo planinį rodiklį iš lignoceliuliozės gaminamiems biodegalams 
būtų sudarytos sąlygos dėl pažangiojo biodyzelino gamybos sumažinti dyzelino importą ir 
skatinti investicijas į daug žadančią biomasės gamybą Europoje.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) naujuose veikiančiuose įrenginiuose 
pagamintiems biodegalams ir skystiesiems 
bioproduktams taikomas minimalaus 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimo slenkstis turėtų 
būti padidintas nuo 2015 m. liepos 1 d., 
siekiant užtikrinti geresnį jų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio bendrą 
balansą, taip pat skatinti investicijas į 
įrenginius, kurių šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo rodikliai 
yra aukšti. 60 % minimalus slenkstis
padėtų užtikrinti investicijų į biodegalų ir 
skystųjų bioproduktų gamybos pajėgumus 
apsaugą pagal 19 straipsnio 6 dalies antrą 
pastraipą;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Komisija turėtų imtis tinkamų 
priemonių siekdama užtikrinti sąžiningą 
trečiųjų šalių, eksportuojančių į Sąjungą 
biodegalus, konkurenciją, kaip 
reikalaujama pagal Sąjungos taisykles dėl 
prekybos apsaugos priemonių;

Pagrindimas

Biodegalų rinkoje trečiosios šalys vykdo nesąžiningą veiklą (pavyzdžiui, 2013 m. vasario 
18 d. ES nustatė antidempingo muitus bioetanolio importui iš JAV, o 2012 m. rugpjūčio 29 d. 
Komisija pradėjo antidempingo tyrimus dėl biodyzelino importo iš Argentinos ir Indonezijos). 
Taigi svarbu pabrėžti, kad būtina užtikrinti sąžiningą konkurenciją biodegalų rinkoje.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
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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;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) siekiant skatinti elektros energijos iš 
atsinaujinančiųjų išteklių panaudojimą 
transporto sektoriuje, turėtų būti 
teikiamos paskatos. Be to, būtina skatinti 
energijos vartojimo efektyvumą ir jos 
taupymą transporto sektoriuje;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Apie numatomą kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo,
turėtų būti nurodoma ataskaitose apie 

(11) remiantis dabartiniais moksliniais 
duomenimis, numatomas kiekis, 
išmetamas dėl netiesioginio žemės 
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šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
išmetamą naudojant biodegalus, pagal 
direktyvas 98/70/EB ir 2009/28/EB. 
Biodegalams, gaminamiems iš žaliavų, 
kurioms nereikia papildomos žemės (pvz., 
iš atliekų), turėtų būti nustatytas nulinis 
išmetimo veiksnys;

paskirties keitimo, nėra pakankamai 
patikimas, kad galėtų būti politikos 
formavimo pagrindu. Atsižvelgiant į tai, 
kad ES biodegalų pramonės vystymosi 
veiksnys visų pirma yra politinės 
priemonės, ypač svarbu užtikrinti 
nuoseklumą, teisės aktų pakeitimus 
pagrindžiant svariais moksliniais 
duomenimis;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kiekio, išmetamo dėl žemės paskirties 
keitimo, veiksnių apskaičiavimo metodiką, 
pateiktą atitinkamai direktyvų 2009/28/EB 
ir 98/70/EB VIII ir V prieduose, Komisija 
turėtų peržiūrėti atsižvelgdama į 
prisiderinimą prie mokslo ir technikos 
pažangos. Tuo tikslu, jei tai pagrįsta 
naujausiais turimais moksliniais
duomenimis, Komisija turėtų įvertinti 
galimybę persvarstyti siūlomus pasėlių 
grupių netiesioginio žemės paskirties 
keitimo veiksnius, taip pat nustatyti 
veiksnius tolesnio išskaidymo lygmenimis 
ir įtraukti papildomas vertes, jei rinkai būtų 
pateikiamos naujos biodegalų žaliavos;

(12) nors dėl žemės paskirties keitimo 
išmetamas teršalų kiekis yra pripažintas 
reiškinys, dar nėra objektyvių ir suderintų 
jo nustatymo procedūrų. Todėl 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 reguliariai peržiūrėti atsižvelgdama 
į prisiderinimą prie mokslo ir technikos 
pažangos. Tuo tikslu, jei tai pagrįsta
remiantis naujausiais turimais 
duomenimis, pagrįstais patikimiausiu 
moksliniu modeliu, 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; Siekdama padidinti su 
investicijomis į biodegalų gamybą susijusį 
teisinį saugumą, Komisija turėtų nustatyti 
objektyvią ir suderintą kiekio, išmetamo 
dėl žemės paskirties keitimo, veiksnių 
įvertinimo metodiką;

Pakeitimas 12

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

(12a) ši metodika turėtų būti persvarstoma 
ir pritaikoma atsižvelgiant į tai, kad 
įmonės jau įvykdė didmenines investicijas, 
remdamosi galiojančiais teisės aktais;

Pakeitimas 13

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. Vis dėlto reikėtų ir toliau 
teikti paramą nualintos žemės naudojimui 
biodegalų gamybai, jei dėl to 
neskatinamas netiesioginis žemės 
paskirties keitimas;

Pakeitimas 14

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

(14a) siekiant atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos naudojimo transporto srityje 
planinio rodiklio ir drauge kuo labiau 
mažinant neigiamą poveikį, susijusį su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu, 
turėtų būti skatinama elektros iš 
atsinaujinančiųjų išteklių gamyba, 
perėjimas prie kitų transporto rūšių, 
dažnesnis visuomeninio transporto 
naudojimas ir energijos vartojimo 
efektyvumas. Todėl vadovaudamosi 
baltąja knyga dėl transporto valstybės 
narės turėtų stengtis didinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir mažinti bendrą 
energijos suvartojimą transporto srityje 
skatindamos elektrinių transporto 
priemonių skverbimąsi į rinką ir elektros 
iš atsinaujinančiųjų išteklių naudojimą 
transporto sistemose;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) turėtų būti skatinamas elektros 
energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių 
naudojimas transporto sektoriuje. Todėl 
valstybės narės turėtų imtis veiksmų, kad 
laikui bėgant padidėtų elektros energijos 
iš atsinaujinančiųjų išteklių procentinė 
dalis energijos sektoriuje, tuo pačiu metu 
skatindamos elektrinių transporto 
priemonių skverbimąsi į rinką. 
Taip pat valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama finansinius išteklius, šiuo metu 
skiriamus visiškai ar iš dalies pasiekti 
savo energijos, gaunamos iš biodegalų, 
pagamintų iš jų teritorijoje auginamų 
javų ar kitų krakmolingų augalų, cukrų, 
aliejinių augalų ir kitų energetinių 
augalų, daliai, skirti atsinaujinančiųjų 
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išteklių energijos, visų pirma vėjo, saulės, 
potvynių ir geoterminės energijos, kuri, 
kaip įrodyta, yra atsinaujinanti ir tvari, 
gamybai didinti; 

Pakeitimas 16

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;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto 1 a papunktis (naujas)
Direktyva 98/70/EB
1 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) be to, pagal šią direktyvą leidžiama 
atsižvelgti į aviacijoje naudojamus 
biodegalus b dalyje nurodytu tikslu;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 98/70/EB
7 a straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės leidžia aviacijoje 
naudojamų biodegalų tiekėjams prisidėti 
siekiant 2 dalyje nustatyto mažinimo 
tikslo, jeigu tiekiami biodegalai atitinka 
7b straipsnyje nustatytus tvarumo 
kriterijus.

Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje paskutinis sakinys išbraukiamas. 

Pagrindimas

Tvarumo kriterijai, kuriuos turi atitikti biodegalai ir skystieji bioproduktai, kad į juos būtų 
atsižvelgta nurodytais tikslais ir jiems būtų skiriamas viešasis finansavimas, taip pat turi būti 
taikomi biodegalams, pagamintiems iš atliekų ir liekanų. Bet kokia toliau taikoma išimtis 
iškraipytų konkurenciją. 

Pakeitimas 20

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 2 dalis pakeičiama taip: a) 2 dalis pakeičiama taip:
„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 

„2. Išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimas dėl 
biodegalų ir skystųjų bioproduktų, 
pagamintų įrenginiuose, kurių 
eksploatavimas pradedamas po 2015 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 
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vykdoma. vykdoma.
Dėl biodegalų ir skystųjų biodegalų, 
pagamintų įrenginiuose, kurie jau buvo 
eksploatuojami 2014 m. liepos 1 d. ar 
anksčiau, naudojimo, į kurį atsižvelgiama 1 
dalyje nurodytais tikslais, išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis iki 
2017 m. gruodžio 31 d. sumažinamas bent 
35 %, o nuo 2018 m. sausio 1 d. – bent
50 %.

Dėl biodegalų ir skystųjų biodegalų, 
pagamintų įrenginiuose, kurie jau buvo 
eksploatuojami 2015 m. liepos 1 d. ar 
anksčiau, naudojimo, į kurį atsižvelgiama 1 
dalyje nurodytais tikslais, išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis iki 
2017 m. gruodžio 31 d. sumažinamas bent 
35 %, o nuo 2018 m. sausio 1 d. – bent
60 %.

Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimas dėl biodegalų ir 
skystųjų bioproduktų naudojimo 
apskaičiuojamas pagal 7d straipsnio 1 
dalį.“

Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimas dėl biodegalų ir 
skystųjų bioproduktų naudojimo 
apskaičiuojamas pagal 7d straipsnio 1 
dalį.“

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto a papunktis
Direktyva 98/70/EB
7 d straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„5. Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d. 
Komisija parengia, o po to kas dvejus 
metus rengia ataskaitą apie IV priedo B ir 
E dalyse pateiktas apskaičiuotas tipines ir 
numatytąsias vertes, ypač atkreipdama 
dėmesį į transporto ir perdirbimo pramonės 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį.

„5. Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d. 
Komisija parengia, o po to kas dvejus 
metus rengia ir skelbia ataskaitą apie IV 
priedo B ir E dalyse pateiktas apskaičiuotas 
tipines ir numatytąsias vertes, ypač 
atkreipdama dėmesį į transporto ir 
perdirbimo pramonės išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį.

Pagrindimas

Paskelbus Europos Komisijos ataskaitą šie duomenys bus labiau prieinami ir taip bus 
sudarytos geresnės sąlygos ateityje siekti mažinti išmetamų dujų kiekį.

Pakeitimas 22

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

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

„6. Komisija pagal 10a straipsnį punktą 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl 
V priedo priderinimo prie mokslo ir 
technikos pažangos, be kita ko, 
persvarstant siūlomas pasėlių grupės 
netiesioginio žemės paskirties keitimo 
vertes; nustatant naujas vertes tolesnio 
išskaidymo lygmenimis; įtraukiant 
papildomas vertes, jei naujos biodegalų 
žaliavos tinkamai pateikiamos rinkai; 
peržiūrint kategorijas, kurių biodegalams 
nustatomas kiekis, išmetamas dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, yra 
lygus nuliui, ir nustatant žaliavų iš 
nemaistinių celiuliozės ir lignoceliuliozės 
medžiagų veiksnius, su sąlyga, kad taip 
skatinami naujoviškų technologijų 
moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra 
valstybėse narėse ir atspindimas poreikis 
didinti dyzelinių degalų tiekimo 
saugumą.“

Pagrindimas

Siekiant išvengti neapibrėžtumo, dėl kurio mažėtų investicijos, numatytomis priemonėmis 
norima skatinti mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą valstybėse narėse ir atitikti rinkos 
reikalavimus.

Pakeitimas 23

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 tokia 8a dalis:
„8a. Komisijai pagal 10a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl išsamių 
apibrėžčių, įskaitant technines 
specifikacijas, kurių reikalaujama IV 
priedo C dalies 9 punkte nustatytoms 
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kategorijoms, nustatymo.“

Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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.

2. 7a straipsnio 5 dalyje, 7b straipsnio 3 
dalies antroje pastraipoje, 7d straipsnio 5 
dalyje, 7d straipsnio 6 dalyje, 7d straipsnio 
7 dalyje, 7d straipsnio 8a dalyje, 8a 
straipsnio 3 dalyje ir 10 straipsnio 1 dalyje 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus suteikiami neribotam laikotarpiui
nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 7a straipsnio 5 dalyje, 7b 
straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje, 7d 
straipsnio 5 dalyje, 7d straipsnio 6 dalyje, 
7d straipsnio 7 dalyje, 7d straipsnio 8a 
dalyje, 8a straipsnio 3 dalyje ir 10 
straipsnio 1 dalyje nurodytus 
deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl
įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.
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Pakeitimas 26

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Pagal 7a straipsnio 5 dalį, 7b straipsnio 3 
dalies antrą pastraipą, 7d straipsnio 5 dalį, 
7d straipsnio 6 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 nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, 
kad prieštaravimų nereikš. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas 27

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 2 straipsnyje įrašomas naujas 
oa punktas:
„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 pagal 25b 
straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus, kad galėtų 
priderinti šį sąrašą prie mokslo ir 
techninės pažangos.“
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Pakeitimas 28

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 aliejaus ir iš cukraus gauto 
etanolio, 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.“

Pagrindimas

Biodegalai turi didelės įtakos inovacijoms biotechnologijų ir augalų chemijos srityje. Taigi 
reikėtų skatinti mokslinius tyrimus ir technologinę pažangą visose šiose daug žadančiose 
srityse.

Pakeitimas 29

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 4 dalis iš dalies keičiama taip: c) 4 dalis iš dalies keičiama taip:

3 straipsnio 4 dalis papildoma antra 
pastraipa:
„Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
2020 m. jos iš atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių gaunama elektros dalis, 
naudojama visų rūšių transporte, 
sudarytų bent 2 % tos valstybės narės 
galutinio transporto sektoriuje 
suvartojamo energijos kiekio.“
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Pakeitimas 30

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) 4 dalies pirma pastraipa pakeičiama 
taip:
4. „Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
2020 m. jos atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalis, naudojama visų rūšių 
transporte, sudarytų bent 10 % galutinio 
tos valstybės narės transporto sektoriuje 
suvartojamo energijos kiekio ir kad, 
atsižvelgiant į tai, jog etanolis labai 
padeda siekti tikslo sumažinti visų pirma 
kelių transporto išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, būtina, kad 
bent 3 % sunaudojamo bendro įprastinių 
biodegalų kiekio sudarytų etanolis. 

Pagrindimas

Naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad etanolis labai prisideda siekiant sumažinti kelių 
transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro. Dėl šios priežasties ir siekiant, kad 
biodyzelinas nebūtų iš esmės vieninteliai įprastiniai biodegalai, būtina nustatyti specialią šios 
kvotos dalį etanoliui.

Pakeitimas 31

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) pridedamas toks d punktas: ii) pridedamas toks d punktas:

„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. 

„d) apskaičiuojant skaitiklyje:
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suvartojamo energijos kiekio.“
– iš javų ir kitų krakmolingų augalų, 
cukrinių ir aliejinių augalų pagamintų 
biodegalų energijos dalis yra ne didesnė 
nei 6,5 % galutinio transporto sektoriuje 
2020 m. suvartojamo energijos kiekio;

– iš žaliavų, išvardytų IX priede, 
pagaminamų pažangiųjų biodegalų 
energijos dalis sudaro iki 3 % galutinio 
transporto sektoriuje 2020 m. suvartojamo 
energijos kiekio;
– suvartotos kitų rūšių atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių, taip pat energijos, 
gautos taikant energijos vartojimo 
efektyvumo ir energijos taupymo 
priemones visų rūšių transporte, dalis.“

Pakeitimas 32

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 33

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) įterpiama 4a dalis:
„4a. Siekdama, kad šiame straipsnyje 
nustatytas tikslas būtų lengviau 
pasiekiamas, kiekviena valstybė narė 
skatina ir remia energijos vartojimo 
efektyvumo ir taupymo priemones. 
Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
parengia rekomendacijas dėl atitinkamų 
energijos vartojimo efektyvumo ir 
taupymo gerinimo priemonių pirmoje 
pastraipoje nurodytais tikslais. 
Rekomendacijose pateikiamas galimo 
energijos vartojimo efektyvumo ir 
taupymo priemonių galimybių, kurias 
suteiktų jų įgyvendinimas, vertinimas. 
Valstybės narės šiuo pagrindu pateikia 
nacionalinius veiksmų planus, skirtus 
tokioms priemonėms priimti, ir gali 
nuspręsti skaičiuoti energijos vartojimo 
efektyvumą bei taupymą b pastraipos 
tikslais.“

Pagrindimas

CO2 mažinimo siekiama ne tik keičiant degalus, bet ir taikant energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo ir jos taupymo priemones.

Pakeitimas 34

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

iia) 4dalyje įterpiamas šis da punktas:
„da) Valstybės narės po 2020 m. išlaiko 
bent jau tokią iš atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių pagamintos energijos 
dalį, kokia nurodyta pirmoje pastraipoje.“

Pakeitimas 35

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) pridedamas toks e punktas: iii) pridedamas toks e punktas:
„Laikoma, kad: Laikoma, kad:

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

i) biodegalų, pagamintų iš IX priedo A 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra du 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;

ii) biodegalų, pagamintų iš IX priedo B 
dalyje išvardytų žaliavų, dalis yra 1,2 karto
didesnė už jų energetinę vertę.

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

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

Pažangieji biodegalai, pagaminti iš IX 
priede išvardytų medžiagų, turi sudaryti 
iki 3 % galutinio transporto sektoriuje 
2020 m. suvartojamo energijos kiekio.

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 

IX priede pateiktas žaliavų sąrašas gali būti 
priderintas prie mokslo ir techninės 
pažangos. Komisijai pagal 25 straipsnio b 
punktą suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl IX priede pateikto 
žaliavų sąrašo, jeigu jas naudojant 
skatinami naujoviškų technologijų 
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pateikto žaliavų sąrašo.“ moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra 
valstybėse narėse.“

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
siūlo suderintus sukčiavimo ir dvigubo 
skaičiavimo, atsirandančio neteisingai
taikant iii dalies e punkte nustatytus 
kriterijus, problemos sprendimo būdus.“

Pakeitimas 36

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 2 dalis pakeičiama taip: a) 2 dalis pakeičiama taip:
„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 2015 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.

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

Dėl biodegalų ir skystųjų biodegalų, 
pagamintų įrenginiuose, kurie jau buvo 
eksploatuojami 2015 m. liepos 1 d. ar 
anksčiau, naudojimo, į kurį atsižvelgiama 1 
dalyje nurodytais tikslais, išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis iki 
2017 m. gruodžio 31 d. sumažinamas bent 
35 %, o nuo 2018 m. sausio 1 d. – bent
60 %.

Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimas dėl biodegalų ir 
skystųjų bioproduktų naudojimo 
apskaičiuojamas pagal 19 straipsnio 1 
dalį.“

Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimas dėl biodegalų ir 
skystųjų bioproduktų naudojimo 
apskaičiuojamas pagal 19 straipsnio 1 
dalį.“
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Pakeitimas 37

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 6 dalis pakeičiama taip:
„6. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalies a, b ir c 
punktuose nurodytais tikslais, gaunami iš 
žemės ūkio paskirties žaliavų, kurios 
auginamos Bendrijoje pagal reikalavimus 
ir standartus, nustatytus bendrosiose 
tiesioginės paramos sistemų ūkininkams 
pagal bendrą žemės ūkio politiką 
taisyklėse ir pagal kurias nustatomos tam 
tikros paramos sistemos ūkininkams, ir 
pagal minimalius geros agrarinės ir 
aplinkosauginės būklės reikalavimus, 
apibrėžtus 2009 m. sausio 19 d. Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 73/2009, laikomi 
atitinkančiais 17 straipsnio 3–5 dalyse 
nustatytus tvarumo kriterijus.“

Pakeitimas 38

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. Komisijai pagal 25 straipsnio b dalį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
nustatomos išsamios apibrėžtys, įskaitant 
V priedo C dalies 9 punkte nustatytoms 
kategorijoms būtinas technines 
specifikacijas.“
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Pakeitimas 39

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) įterpiama ši dalis:
„8b. Ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 
31 d. Komisija pateikia pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto, 
kuris apimtų tolesnes netiesioginio žemės 
paskirties keitimo poveikio švelninimo 
priemones, pavyzdžiui, šalutinių produktų 
naudojimą, derlingumo didinimą, 
gamybos našumą ir augalų auginimą 
užleistoje žemėje, nustatant priemoką, 
panašią į tą, kuri nustatyta iš žemės 
gaunamai biomasei pagal V priedo C 
dalies 8 punkte nustatytas sąlygas.“

Pakeitimas 40

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, 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, 19 straipsnio 7 dalyje ir 
19 straipsnio 8a dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus
Komisijai suteikiami ketverių metų 
laikotarpiui nuo [šios direktyvos 
įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki ketverių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 
ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
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arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

Pakeitimas 41

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
nurodytą įgaliojimų delegavimą.
Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas
tame sprendime nurodyto įgaliojimo 
delegavimas. Sprendimas įsigalioja kitą 
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 2 straipsnio oa punkte, 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, 19 straipsnio 7 
dalyje ir 19 straipsnio 8a dalyje nurodytus 
deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl
įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę sprendimo tekste nurodytą 
dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas 42

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 

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, 19 straipsnio 7 
dalį ir 19 straipsnio 8a dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 
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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.

aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba praneša
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš.
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą, kurioje, remiantis naujausiais 
turimais moksliniais duomenimis,
pagrįstais patikimiausiu moksliniu 
modeliu, analizuojamas šia direktyva 
nustatytų priemonių efektyvumas:

a) ribojant su biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų gamyba susijusį šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, išmetamą dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo;
b) skatinant pažangiųjų biodegalų, 
nekonkuruojančių su žmonėms ar 
gyvuliams vartoti skirtais kultūriniais 
augalais, naujų gamybos būdų mokslinius 
tyrimus ir technologinę plėtrą.
c) skatinant rinkti patikimus ir 
palyginamus duomenis apie netiesioginio 
žemės paskirties keitimo poveikį 
išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekiui.

Prireikus prie ataskaitos pridedamas 
teisinis pasiūlymas, pagrįstas geriausiais 
turimais moksliniais duomenimis, siekiant 
numatomo kiekio, išmetamo dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 

Prireikus prie ataskaitos pridedamas 
teisinis pasiūlymas, pagrįstas duomenimis,
kuriuos galima gauti naudojant 
patikimiausią mokslinį modelį, siekiant 
numatomo kiekio, išmetamo dėl 



PE506.337v02-00 30/33 AD\940493LT.doc

LT

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.

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. Taip pat nuo 2021 m. 
sausio 1 d. nebeteikiamos paskatos 
biodegalams, kurie, atsižvelgus į 
apskaičiuotą netiesioginio žemės 
paskirties keitimo poveikį, nepadeda iš 
esmės sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo ir kurie 
gaminami iš augalų, naudojamų maistui 
ir pašarams.

Pakeitimas 44

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

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

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

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

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.
j) Vynuogių išspaudos ir vyno nuosėdos. j) Vynuogių išspaudos ir vyno nuosėdos.

k) Riešutų kevalai.
l) Pelai.
m) Burbuolių kotai.
n) Žievės, šakos, lapai, pjuvenos ir 
medienos drožlės.

o) Naudotas kepimo aliejus.
p) Lignoceliuliozės medžiagos, įskaitant 
šiaudus, išspaudas, riešutų kevalus, 
išaižas ir burbuoles, bet neįskaitant 
pjuvenų, pjaustytinų rąstų ir fanermedžio.

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

B dalis. Žaliavos, kurių dalis siekiant 3 
straipsnio 4 dalyje nurodyto planinio 
rodiklio laikoma 1,2 karto 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.

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.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 punkto B a dalis (nauja)
Direktyva 2009/28/EB
IX priedo B a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija atsižvelgia į tai, kad IX priede 
nustatytų koeficientų vertė tinka ne 
visiems gaminiams ir kad siekiant 
panaikinti bet kokį teisinį neapibrėžtumą 
reikia šį klausimą nagrinėti toliau.
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