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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

q) nemaistinės celiuliozės medžiagos 

– žaliavos, daugiausia sudarytos iš 

celiuliozės ir hemiceliuliozės, o lignino 

jose yra mažiau nei lignoceliuliozės 

medžiagose; jos apima maistinių ir 

pašarinių augalų liekanas (pavyzdžiui, 

šiaudai, kukurūzų kotai, išaižos ir kevalai), 

žolinius energetinius augalus, kuriuose yra 

mažai krakmolo (pavyzdžiui, aukštoji 

avižuolė, sora, miskantai, didžioji 

arundinarija ir antsėliai prieš pagrindinius 

augalus ir po jų), gamybines atliekas 

(įskaitant maistinių ir pašarinių augalų 

liekanas išgavus augalinius aliejus, cukrus, 

krakmolus ir proteiną) ir iš biologinių 

atliekų gautas medžiagas; 

q) nemaistinės celiuliozės 

medžiagos – žaliavos, iš dalies sudarytos iš 

celiuliozės ir hemiceliuliozės, o lignino 

jose yra mažiau nei lignoceliuliozės 

medžiagose; jos apima maistinių ir 

pašarinių augalų liekanas (pavyzdžiui, 

šiaudai, kukurūzų kotai, išaižos ir kevalai), 

žolinius energetinius augalus, kuriuose yra 

mažai krakmolo (pavyzdžiui, aukštoji 

avižuolė, sora, miskantai, didžioji 

arundinarija ir antsėliai prieš pagrindinius 

augalus ir po jų), gamybines atliekas 

(įskaitant maistinių ir pašarinių augalų 

liekanas išgavus augalinius aliejus, cukrus, 

krakmolus ir proteiną) ir iš biologinių 

atliekų gautas medžiagas; 

Or. en 

Pagrindimas 

As long as there is no change to food production and no additional land use (neither direct 

nor indirect), when farmers introduce an additional second harvest for energy purposes, they 
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should have the possibility to innovate into secondary crops with every starch content for 

energy use. Cover crops are already recognised in Directive 2015/1513 as eligible feedstock 

for advanced biofuels, but limited to “low starch content”, which constraints cover crop mix 

choice. This Directive should encourage the use of every kind of cover crop, rather than 

trying to restrict it, as this can increase GHG emission savings and profitability for farmers. 

A 2016 study of ECOFYS shows several of the benefits of sequential cropping for biogas 

production. Agriculture must be part of the Climate solution and this legislation should give 

farmers the necessary tools for fighting climate change whilst guarantying food safety. 
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dd) maistiniai ir pašariniai augalai − 

žemės ūkio paskirties žemėje kaip 

pagrindiniai užauginti krakmolingi, 

cukringi, aliejiniai augalai, išskyrus 

liekanas arba lignoceliuliozės medžiagas; 

dd) maistiniai ir pašariniai augalai − 

žemės ūkio paskirties žemėje kaip 

pagrindiniai užauginti krakmolingi, 

cukringi, aliejiniai augalai, išskyrus 

liekanas arba lignoceliuliozės medžiagas; 

tarpinės kultūros, pavyzdžiui, tarpiniai 

pasėliai ir antsėliai, nelaikomi 

pagrindinėmis kultūromis; 

Or. en 

Pagrindimas 

Tarpinės kultūros ir antsėliai neturėtų būti laikomi pagrindinėmis kultūromis, bet, kaip antras 

derlius – papildančiomis įprastas maistines kultūras. Tai būtų alternatyva žemei be pasėlių ir, 

kaip matyti iš 2016 m. ECOFYS atlikto tyrimo, būtų naudinga įvairiais požiūriais – būtų 

mažinamas ŠESD kiekis ir ūkininkų veiklos pelningumas. Žemės ūkis turi prisidėti prie 

klimato kaitos problemos sprendimo, o šis teisės aktas turi suteikti ūkininkams kovai su 

klimato kaita reikiamų priemonių ir sykiu užtikrinti maisto saugą. 

 

 


