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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Komisijai pateikus direktyvos dėl benzino, dyzelinių degalų ir gazolių kokybės 
rodiklių, iš dalies keičiančios 1998 m. spalio 13 d. direktyvą 98/70/EB, projektą padarytas 
svarbus žingsnis siekiant populiarinti ir tobulinti biodegalus Europos Sąjungoje.

Europos Parlamentas, įvairiomis progomis išreikšdamas savo poziciją, visada rėmė bet kokias 
Europos Sąjungos iniciatyvas, pagal kurias siekiama sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį. 2007 m. kovo 8 ir 9 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo 
metu buvo nuspręsta, kad 2020 m. iš atsinaujinančių šaltinių gauta elektros energija turėtų 
sudaryti 20 proc. visos Europos Sąjungoje sunaudojamos energijos, o biodegalų kiekis 
naudojamuose degaluose turėtų sudaryti 10 proc. 

Be to, vykstančios augalinių produktų rinkos organizavimo reformos sumažintų galimybes 
realizuoti atitinkamus produktus rinkoje. Biodegalai suteikia alternatyvių galimybių žemės 
ūkio produktų gamintojams ir padeda remti vykdomą Europos teritorijų planavimo ir kaimo 
užimtumo politiką. Be to, šiuo metu pūdymui skirta žemė sudaro rezervą, kuris galėtų būti 
naudojamas siekiant patenkinti naujus poreikius.

Atsižvelgiant į tai, Europos Komisijos pateiktas direktyvos projektas, pagal kurį numatoma 
pataisyti benzino, kurio sudėtyje yra biodegalų, kokybės rodiklius, yra svarbi Europos 
politikos dalis, padėsianti užtikrinti tokio benzino naudojimą. 

Iš tiesų būtina skubiai suderinti Direktyvoje 98/70/EB nurodytus rodiklių techninius aspektus 
su Europos Sąjungos politikos tikslais.

Pirmiausia, Europos tikslus naudoti biodegalus galima pasiekti tik tuo atveju, jei gamintojai ir 
platintojai pradės tiesiogiai maišyti etanolį su benzinu. Galimas sprendimas būtų, kad naftos 
perdirbimo įmonės biodegalų gamintojams tiektų pakankamai mažo lakumo benzino. 
Šiandien jos to padaryti dar negali. Siekdama įveikti šią kliūtį Europos Komisija taip pat 
pasiūlė iš dalies pakeisti esamus benzino kokybės rodiklius.

Antra, valstybėms narėms, kurios pageidauja ateityje priimti nuostatas, susijusias su 
tiesioginiu etanolio maišymu su benzinu, turi būti suteikta galimybė tai padaryti, taip siekiant 
atsižvelgti ir į piliečių pageidavimus . Šis argumentas tampa dar labiau pagrįstas, atsižvelgiant 
į tai, kad direktyva turėjo būti peržiūrėta 2005 m. pabaigoje, ir jau vėluojama beveik dvejus 
metus.

Galiausia, variklių ir degalų, kurie galėtų būti naudojami ateityje, technologinė raida leidžia 
manyti, kad būsimuosiuose mišiniuose bus viršijama dabartinė 5 proc. etanolio kiekio benzine 
riba. Jei iš tiesų siekiama šio tikslo, nes jis visiškai atitinka išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo politikos tikslus, būtina stebėti, kad vartotojams būtų 
teikiama kuo išsamesnė informacija, siekiant išvengti bet kokio nepasitenkinimo, susijusio su 
biodegalų naudojimu seno tipo varikliuose, kurie nėra pritaikyti naudoti naują benziną.

Pagal Tarybos direktyvą 85/536/EEB Europos automobilių parkas jau dabar gali naudoti 
degalus, kurių sudėtyje yra iki 5 proc. etanolio arba iki 15 proc. ETBE. Šiomis aplinkybėmis 
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siūloma naudoti paprastesnes etiketes ir žymėti tik tokį benziną, kurio sudėtyje yra daugiau 
kaip 5 proc. etanolio arba daugiau kaip 15 proc. ETBE.

Biodegalų tobulinimas yra vienas iš išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo transporto srityje Europos politikos elementų. Taigi būtina kuo greičiau apibrėžti 
naujus reikalavimus, taikytinus transporto sektoriuje, jei Europos Sąjunga nori vykdyti savo 
tarptautinius aplinkos apsaugos įsipareigojimus.

Europos Komisija siūlo įtraukti į direktyvos projektą procedūrą, pagal kurią būtų nustatomos 
priemonės, kurių reikėtų imtis, norint mažinti CO2 kiekį transporto sektoriuje, laikotarpiu, 
prasidėsiančiu 2011 m. sausio 1 d.ir pasibaigsiančiu 2020 m.

Tikslas per 10 metų 10 proc. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų per visą 
degalų būvio ciklą, kiekį vienam energijos vienetui, atitinka visų Europos piliečių 
pageidaujamos politikos tikslus. Atsižvelgiant į šio tikslo svarbą, Europos institucijose būtina 
surengti specialią diskusiją, siekiant apibrėžti priemones, kurių reikėtų imtis. 

Kadangi padėtis nepaprasta ir reikia greito sprendimo, Žemės ūkio komitetas pritaria, kad šios 
nuostatos būtų įtrauktos į direktyvą, nors pirminis direktyvos tikslas buvo iš dalies pakeisti 
benzino kokybę.

Vis dėlto Žemės ūkio komitetas ypač atidžiai stebės, kaip bus apibrėžtos priemonės, kurios 
turi būti priimtos Europos lygmeniu ir įgyvendintos valstybėse narėse nuo 2009 m. sausio 1 d. 
Atsižvelgdamas į tai, prašo Komisijos pranešti Europos Parlamentui apie diskusijų raidą ir 
ypač apie priežastis, dėl kurių vėluojama įgyvendinti šias priemones.

PAKEITIMAI

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

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
6 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(6) 2003 m. gegužės 8 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/30/EB 
dėl skatinimo naudoti biokurą ir kitą 
atsinaujinantį kurą transporte siekiama 
skatinti biodegalus Bendrijoje. Bendrijos 

(6) 2003 m. gegužės 8 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/30/EB 
dėl skatinimo naudoti biokurą ir kitą 
atsinaujinantį kurą transporte siekiama 
skatinti biodegalus Bendrijoje. Biodegalai 

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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biodegalų strategija buvo toliau tobulinama 
2006 m. Komisijos komunikate „ES 
biodegalų strategija“. Komunikate 
pažymima, kad reikia toliau plėtoti 
biodegalų sektorių ir biodegalų 
technologijas, aiškiai nurodoma, kad 
besiplečiantis biodegalų sektorius neturėtų 
didinti žalos aplinkai ir pabrėžiamas poreikis 
mažinti šiltnamio efektą sukeliančias dujas. 
Komunikate taip pat pripažįstama, kad reikia 
skatinti tolesnį biodegalų technologijų 
plėtojimą.

yra viena iš priemonių, kuria galima 
pasiekti Europos Sąjungos nustatytų tikslų, 
siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, ypač transporto 
srityje. Bendrijos biodegalų strategija buvo 
toliau tobulinama 2006 m. Komisijos 
komunikate „ES biodegalų strategija“. 
Komunikate pažymima, kad reikia toliau 
plėtoti biodegalų sektorių ir biodegalų 
technologijas, aiškiai nurodoma, kad 
besiplečiantis biodegalų sektorius neturėtų 
didinti žalos aplinkai ir pabrėžiamas poreikis 
mažinti šiltnamio efektą sukeliančias dujas. 
Komunikate taip pat pripažįstama, kad reikia 
skatinti tolesnį biodegalų technologijų 
plėtojimą. 

Pakeitimas 2
9 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(9) Kelių transporto priemonėms naudojant 
degalus išmetami teršalai sudaro apie 20 % 
bendro Bendrijos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio. Vienas metodas
sumažinti šių teršalų kiekį yra sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų 
naudojant šiuos degalus, būvio ciklą. Tai 
gali būti daroma keliais būdais. 
Atsižvelgiant į Bendrijos siekį toliau mažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
kelių transporto priemonių išmetamų teršalų 
didelį poveikį, reikėtų įdiegti mechanizmą, 
pagal kurį degalų tiekėjai privalėtų teikti 
informaciją apie šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, išmetamų naudojant tuos degalus, 
būvio ciklą ir nuo 2010 metų sumažinti tų 
išmetamų dujų kiekį iki nustatyto dydžio per 
metus. Vienas iš šių direktyvos rezultatų
bus galimybė daugiau naudoti biodegalų, 
bus sukurtas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų stebėsenos ir mažinimo mechanizmas 
atsižvelgiant į Direktyvos 2003/30/EB 
nuostatas.

(9) Kelių transporto priemonėms naudojant 
degalus išmetami teršalai sudaro apie 20 % 
bendro Bendrijos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio. Siekiant sumažinti 
šių teršalų kiekį būtina sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų naudojant 
šiuos degalus, būvio ciklą. Tai gali būti 
daroma keliais būdais. Atsižvelgiant į 
Bendrijos siekį toliau mažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį ir kelių 
transporto priemonių išmetamų teršalų didelį 
poveikį, reikėtų įdiegti mechanizmą, pagal 
kurį degalų tiekėjai privalėtų teikti 
informaciją apie šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, išmetamų naudojant tuos degalus, 
būvio ciklą ir nuo 2010 metų sumažinti tų 
išmetamų dujų kiekį iki nustatyto dydžio per 
metus. Kadangi vienas iš šių direktyvos 
tikslų yra siekti, kad būtų daugiau 
naudojami biodegalai, atsižvelgiant į 
Direktyvos 2003/30/EB nuostatas bus 
sukurtas ir vėliausiai 2008 m. gruodžio 
31 d. pradėtas taikyti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų stebėsenos ir mažinimo 
mechanizmas.
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Pagrindimas
Il est indispensable d’instaurer une politique volontariste de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, sous peine de voir l’Union européenne ne pas respecter ses engagements 
internationaux en la matière.

D’autre part, la proposition de la Commission de directive relative à la spécification des 
essences aurait dû être prise pour le 31 décembre 2005. Les retards pris conduisent à différer 
sans cesse une politique européenne de réduction des gaz à effet de serre. C’est la raison 
pour laquelle il est donc plus qu’urgent que l’Union européenne prenne toutes les 
dispositions nécessaires pour mettre en place, dans les délais les plus brefs, tous les éléments 
indispensables à une politique dynamique de réduction des gaz à effet de serre. Dans ce 
cadre, la fixation d’une date limite impérative pour la mise en place d’un mécanisme de 
déclaration et de réduction des émissions de gaz à effet de serre s’impose.

Pakeitimas 3
9A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(9a) Mažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį – visiems taikomas 
reikalavimas. Europos Sąjunga, 
įgyvendindama apibrėžtus tikslus, turėtų 
parodyti, kaip gali būti įgyvendinama 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio mažinimo politika. Atsižvelgiant į
kitas susijusias aplinkos apsaugos 
problemas būtina, kad šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų stebėsenos ir mažinimo 
mechanizmas būtų pradėtas taikyti iki 
2009 m. sausio 1 d.  Jei tai nepavyks, 
Komisija turėtų pateikti Europos 
Parlamentui ataskaitą, kurioje būtų 
nurodytos vėlavimo priežastys.

Pagrindimas

Mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį – visoms valstybėms taikomas 
reikalavimas. Europos Sąjunga, įgyvendindama apibrėžtus tikslus, turi parodyti, kaip gali 
būti įgyvendinama išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo politika. 

Pakeitimas 4
11 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(11) Komisija nustatė tikslą – pasiekti, kad 
iki 2020 m. biodegalai sudarytų 10 % visų 
suvartojamų transporto priemonių degalų. 

(11) Europos Sąjunga nustatė tikslą –
pasiekti, kad iki 2020 m. biodegalai sudarytų 
10 % visų suvartojamų transporto priemonių 
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Dėl nuolatinės automobilių ir degalų 
technologijų pažangos kartu su siekiu 
užtikrinti kuo geresnę aplinkos ir sveikatos 
apsaugą reikia reguliariai persvarstyti degalų 
kokybės rodiklius remiantis tolesniais 
tyrimais ir analizėmis, susijusiais su priedų 
ir biodegalų sudedamųjų dalių poveikiu 
išmetamiems teršalams. Dėl šios priežasties 
reikėtų reguliariai teikti ataskaitas, susijusias 
su galimybėmis dekarbonizuoti transporto 
priemonių degalus.

degalų. Dėl nuolatinės automobilių ir degalų 
technologijų pažangos kartu su siekiu 
užtikrinti kuo geresnę aplinkos ir sveikatos 
apsaugą reikia reguliariai persvarstyti degalų 
kokybės rodiklius remiantis tolesniais 
tyrimais ir analizėmis, susijusiais su priedų 
ir biodegalų sudedamųjų dalių poveikiu 
išmetamiems teršalams. Dėl šios priežasties 
reikėtų reguliariai teikti ataskaitas, susijusias 
su galimybėmis dekarbonizuoti transporto 
priemonių degalus.

Pagrindimas

Europos Parlamentas visada gynė ambicingus biodegalų naudojimo tikslus. Savo ruožtu 
Europos Vadovų Taryba savo kovo 8 d. ir 9 d. pranešimuose priminė tikslą, kad būtų 
privaloma, jog mažiausiai 10 proc. transportui naudojamo kuro būto biodegalai. 

Pakeitimas 5
11 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (NAUJA)

(11a) Komisija turėtų parengti pasiūlymą 
dėl teisės akto, pagal kurį būtų užtikrinta, 
kad degalų gamyba iš augalinės žaliavos 
nekeltų grėsmės maisto saugai;

Pagrindimas

Pirminis bendros žemės ūkio politikos tikslas – gyventojų maisto sauga. Augalinių degalų 
žaliava auga tose pačiuose laukuose kaip ir maisto produktai. Taigi pagal atitinkamą teisės 
aktą turėtų būti užtikrinta, kad augalinių degalų naudojimas nekeltų grėsmės maisto saugai 
taip pat ir besivystančiose šalyse.

Pakeitimas 6
12A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(12a) Įmaišius į benziną etanolio, pakinta 
tokių degalų garų slėgio netiesinės savybės.

Pagrindimas

Gerai suvokiant kylančias problemas, būtina pakeisti pakeitimų tvarką.

Pakeitimas 7
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13 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(13) Atsižvelgiant į patirtį, įgytą taikant 
Direktyvą 98/70/EB, reikėtų persvarstyti 
aspektus, susijusius su etanolio maišymu į 
benziną, visų pirma į garų slėgio ribas ir 
galimas alternatyvas siekiant užtikrinti, kad 
etanolio mišiniai neviršytų leistinų garų 
slėgio ribų. 

(13) Atsižvelgiant į patirtį, įgytą taikant 
Direktyvą 98/70/EB, reikėtų persvarstyti 
aspektus, susijusius su etanolio maišymu į 
benziną, visų pirma į garų slėgio ribas ir 
galimas alternatyvas siekiant užtikrinti, kad 
etanolio mišiniai neviršytų leistinų garų 
slėgio ribų. Iš tiesų mišinių garų slėgis taip 
pat susijęs su pirmine benzino sudėtimi.

Pagrindimas

Kadangi esant tam tikram etalio kiekiui, etanolio lakumas nekinta, pagrindinis veiksnys, 
lemiantis galutinio produkto lakumą, yra į mišinį dedamo benzino sudėtis.

Pakeitimas 8
14 KONSTATUOJAMOJI DALIS

14) Į benziną įmaišius etanolio padidėja 
tokių degalų garų slėgis, nors benzino garų 
slėgį reikia kontroliuoti siekiant sumažinti 
išmetamus teršalus.  

(14) Benzino garų slėgį reikia kontroliuoti 
siekiant sumažinti išmetamus teršalus. Iš 
tiesų benzino ir etanolio mišinio garų slėgis 
daugiausia padidėja tada, kai etanolio
tūrinis kiekis mišinyje yra 5 proc., vėliau jo 
kiekiui didėjant mišinių garų slėgis mažėja.

Pagrindimas

Mišinio garų slėgis daugiausia padidėja tada, kai etanolio tūrinis kiekis mišinyje yra 5 proc., 
vėliau jo kiekiui didėjant mišinių garų slėgis mažėja.

Pakeitimas 9
15 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(15) Maišant etanolį į benziną pasikeičia 
tokio degalų mišinio garų slėgio netiesinės 
savybės. Siekiant užtikrinti, kad benzino, 
gauto sumaišius bet kokius leistinus benzino 
ir etanolio mišinius, garų slėgis neviršytų 
leistinos garų slėgio ribos, būtina nustatyti 
tokių mišinių garų slėgio nuokrypį, kad jis 
atitiktų faktinį užfiksuotą garų slėgio 
padidėjimą į benziną pridėjus tam tikrą 
etanolio procentinę dalį.

(15) Siekiant užtikrinti, kad benzino, gauto 
sumaišius bet kokius leistinus benzino ir 
etanolio mišinius, garų slėgis neviršytų 
leistinos garų slėgio ribos, būtina nustatyti 
tokių mišinių garų slėgio nuokrypį, kad 
pagal jį būtų atsižvelgta į pagrindinę 
benzino savybę ir kad jis taip pat atitiktų 
faktinį užfiksuotą garų slėgio padidėjimą į 
benziną pridėjus tam tikrą etanolio 
procentinę dalį.
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Pagrindimas

Kadangi esant tam tikram etalio kiekiui, etanolio lakumas yra pastovus, pagrindinis veiksnys, 
lemiantis galutinio produkto lakumą yra į mišinį dedamo benzino sudėtis.

Pakeitimas 10
16 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(16) Kad būtų daugiau naudojama mažai 
dvideginio išskiriančių degalų siekiant su 
tarša susijusių tikslų, benzino gamintojai 
turėtų pateikti į rinką reikiamą benzino, 
kurio garų slėgis mažas, kiekį. Kadangi šiuo 
metu padėtis kitokia, etanolio mišinių garų 
slėgio riba didinama, siekiant plėsti 
biodegalų rinką.

(16) Kad būtų daugiau naudojama mažai 
dvideginio išskiriančių degalų siekiant su 
tarša susijusių tikslų, benzino gamintojai 
turėtų pateikti į rinką reikiamą benzino, 
kurio garų slėgis mažas, kiekį. Deja, belieka 
konstatuoti, kad tai dar nėra daroma ir 
gaminama nepakankamai benzino, kurio 
garų slėgis mažas.

Pagrindimas

Deja, kasdien konstatuojama, kad Europos naftos perdirbimo įmonės nepateikia biodegalų 
gamintojams, kurie maišo benziną ir etanolį, būtino bezino, kurio garų slėgis mažas, kiekio. 
Tenka apgailestauti dėl tokios padėties, nes tai kelia kliūčių biodegalų gamybai ir verčia 
abejoti politiniais Europos Sąjungos tikslais.

Pakeitimas 11
16A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(16a) Atsižvelgiant į benzino, kurio garų 
slėgis mažas, kiekio nepakankamumą, 
reikėtų padidinti didžiausią leistiną etanolio 
turinčių mišinių garų slėgį, kad būtų 
galima užtikrinti būtiną biodegalų rinkos 
plėtrą. 

Pagrindimas

Siekiant tinkamai reaguoti į biodegalų gamintojų susirūpinimą, kad gaminama nepakankamai 
benzino, kurio garų slėgis mažas, ir apeiti benzino gamintojų poziciją, siūloma padidinti 
didžiausią leistiną etanolio turinčių mišinių garų slėgį.

Pakeitimas 12
16B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(16b) Su benzinu, dyzeliniais degalais ir 
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gazolinu susiję rodikliai turėjo būti 
peržiūrėti dar iki 2005 m. gruodžio 31 d. 
Delsimas lėmė tai, kad buvo pradėta vėliau 
įgyvendinti Europos Sąjungos politinius 
tikslus, susijusius su išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu 
transporto srityje.

Pagrindimas

Direktyvoje 2003/30 numatoma, kad rodikliai, susiję su benzinu, dyzeliniais degalais ir 
gazolinu, turėtų būti peržiūrėti iki 2005 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas 13
16C KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(16c) Siekiant, kad nebūtų dar labiau 
delsiama įgyvendinti išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu 
transporto srityje tikslus, Komisija turėtų 
užtikrinti, kad valstybės narės kuo anksčiau 
galėtų leisti tiesiogiai maišyti etanolį su 
benzinu.

Pagrindimas

Nepriimtina, kad būtų dar ilgiau delsiama (delsiama jau nuo 2005 m. gruodžio mėn.). Norint 
sužvelninti šio delsimo padarinius pageidautina, kad valstybėms narėms, kurios, siekdamos 
įgyvendinti Europos Sąjungos išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo 
tikslus, taiko arba norėtų taikyti šioje direktyvoje numatytas priemones, būtų padaryta 
nuolaidų, skatinant kad etanolis būtų tiesiogiai maišomas su benzinu.

Pakeitimas 14
16D KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(16d) Kadangi dėl naujųjų degalų gali kilti 
tam tikra rizika senesnio tipo varikliams, 
būtina, kad degalai, kurių sudėtyje yra 
daugiau biodegalų, negu šiuo metu 
parduodamuose degaluose, būtų 
atitinkamai pažymėti vartotojams skirtose 
etiketėse.
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Pagrindimas

Pagal direktyvos projekto nuostatas turi būti visapusiškai atsižvelgta į vartotojų rūpesčius. Be 
šių nuostatų nebus įmanoma įgyvendinti Europos Sąjungos išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslų. Ypač tai taikytina tais atvejais, kai vartotojai turi 
seno tipo automobilių, kurių konstrukcijos tokios, kad nenumatyta naudoti naujus degalus.

Pakeitimas 15
19 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(19) Kiek tai susiję su naujo išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos 
mechanizmo nustatymu, reikėtų Komisiją 
įgalioti parengti metodologiją, naudotiną 
pranešant apie šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, išmetamų kelių transporto priemonėms 
ir ne keliais judančioms mašinoms naudojant 
degalus, būvio ciklą. Kadangi šios 
priemonės ir Direktyvos 98/70/EB 10 
straipsnyje numatytos analizės metodų 
patvirtinimo priemonės yra bendro pobūdžio 
ir yra skirtos papildyti šią direktyvą įrašant 
naujas neesmines nuostatas, jos turėtų būti 
patvirtintos taikant Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnyje numatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

(19) Kiek tai susiję su naujo išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos 
mechanizmo nustatymu, reikėtų Komisiją 
įgalioti parengti metodologiją, naudotiną 
pranešant apie šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, išmetamų kelių transporto priemonėms 
ir ne keliais judančioms mašinoms naudojant 
degalus, būvio ciklą. Komisija reguliariai 
teikia Europos Parlamentui ataskaitas, 
susijusias su problemomis, kurių radosi 
delsiant įgyvendinti šias priemones. 
Kadangi šios priemonės ir Direktyvos 
98/70/EB 10 straipsnyje numatytos analizės 
metodų patvirtinimo priemonės yra bendro 
pobūdžio ir yra skirtos papildyti šią 
direktyvą įrašant naujas neesmines 
nuostatas, jos turėtų būti patvirtintos taikant 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje 
numatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Pagrindimas

Mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, ypač transporto sektoriuje, yra 
vienas iš pagrindinių Europos Parlamento, kuris išreiškia visų Europos piliečių susirūpinimą 
šiuo klausimu, tikslų. Dėl šios priežasties Parlamentas ragina susieti visus priemonių, 
susijusių su išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu, rengimo etapus ir informuoti jį 
apie bet kokį delsimą, atsirandantį rengiant ir įgyvendinant šias priemones.

Pakeitimas 16
21A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(21a) Bendrijos lygmeniu turėtų būti 
skatinami moksliniai tyrimai, susiję su 
naujų variklių, išmetančių mažiau 
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šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
konstravimu. Šie tyrimai taip pat turėtų 
padėti numatyti degalų, kurie bus 
gaminami per artimiausius dvidešimt metų, 
raidą.

Pagrindimas

Variklių technologijos tobulinamos. Bendrijos lygmeniu turi būti skatinami moksliniai
tyrimai, susiję su naujų variklių, išmetančių mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
konstravimu. Kita vertus, atsižvelgiant į šiuos tyrimus būtų galima taip pat numatyti raidą 
degalų, kurie būtų gaminami per artimiausius dvidešimt metų ir į kurių sudėtį įeitų itin daug 
biodegalų, ypač benzino, kurio sudėtyje būtų 20–30 proc. etanolio, t. y. degalų, į kuriuos jau 
dabar atsižvelgia mašinų konstruktoriai.

Pakeitimas 17
1 STRAIPSNIO 2C PUNKTAS

3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa (Direktyva 98/70/EB)

«3. III priede nustatytus rodiklius 
atitinkantys degalai valstybine (-ėmis) kalba 
(-omis) nurodomi „Benzinas su dideliu 
biokuro kiekiu“.

«3. III priede nustatytus rodiklius 
atitinkančių degalų nebūtina žymėti 
etiketėmis, kuriose būtų nurodyta, kad 
įmaišyta etanolio arba ETBE.

Pagrindimas

Reikia pažymėti, kad dabartinis Europos Sąjungos automobilių parkas gali naudoti degalus, 
kurių sudėtyje yra iki 5 proc. etanolio arba iki 15 proc. ETBE. Europos Sąjungos valstybėse 
narėse šiuo metu įprasta naudoti benziną, kurio sudėtyje yra mažiau kaip 5 proc. etanolio 
arba mažiau kaip 15 proc. ETBE. Taigi nebūtina nurodyti benzino sudėtį, jei etanolio ar 
ETBE yra labai mažai, nes tai nėra lemiamas veiksnys siekiant gerai informuoti vartotoją.

Pakeitimas 18
1 STRAIPSNIO 2C PUNKTAS

3 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa (Direktyva 98/70/EB)

V priede nustatytus rodiklius atitinkantys 
degalai valstybine (-ėmis) kalba (-omis) 
nurodomi „Benzinas su nedideliu biokuro 
kiekiu“.“

V priede nustatytus rodiklius atitinkantys 
degalai valstybine (-ėmis) kalba (-omis) 
nurodomi „Benzinas, prisodrintas biokuro“.

Pagrindimas

Kalbant apie benziną, kurio sudėtyje daugiau kaip 5 proc. etanolio arba daugiau kaip 
15 proc. ETBE, pasakytina, kad tokį mišinį gali naudoti tik naujausi automobilių parkai. Dėl 
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šios priežasties pageidautina koncentruotai pateikti informaciją vartotojams apie benziną, 
kurio sudėtyje daugiau kaip 5 proc. etanolio arba daugiau kaip 15 proc. ETBE, siekiant 
išvengti bet kokių problemų, susijusių su benzino nesuderinamumu su vartotojo transporto 
priemone, bei atkreipti dėmesį į tinkamesnį benziną ir taip siekti šioje direktyvoje numatytų 
tikslų.

Pakeitimas 19
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTO BA DALIS (nauja)

3 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas) (Direktyva 98/70/EB)

ba) 2 dalis papildoma šiuo ca punktu:
„ca) valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
vėliausiai iki 2012 m. sausio 1 d. bešvinis 
benzinas, kurio sudėtyje yra mažiausiai 
70 % v/v bioetanolio, atitiktų VIa priede 
nustatytus aplinkosauginius rodiklius. “

Pagrindimas

Būtina nustatyti, kad naujajam benzinui E85 būtų taikomi apibrėžti aplinkosauginiai 
rodikliai, atsižvelgiant į tai, kad jo sudėtyje bus daug bioetanolio (mažiausiai 70% v/v).

Pakeitimas 20
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

7a straipsnio 3a dalis (nauja) (Direktyva 98/70/EB)

3a. Komisija teikia Europos Parlamentui 
ataskaitą, apimančią pasirinktus metodus, 
susijusius su šio straipsnio 1 ir 2 dalyje 
numatyta informacija, ir būtinas 
priemones, kurių buvo imtasi pagal šio 
straipsnio 3 dalį.
Komisija praneša Europos Parlamentui 
apie bet kokį delsimą įgyvendinti šios 
direktyvos tikslus, susijusius su išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimu.

Pagrindimas

Mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį – visoms valstybėms taikomas 
reikalavimas. Europos Sąjunga, įgyvendindama apibrėžtus tikslus, turi parodyti, kaip gali 
būti įgyvendinama išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo politika. 
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Atsižvelgiant į kitas susijusias aplinkos apsaugos problemas būtina, kad šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų stebėsenos ir mažinimo mechanizmas būtų pradėtas taikyti iki 2009 m. 
sausio 1 d.  Jei tai nepavyks, Komisija turės pateikti Europos Parlamentui ataskaitą, kurioje 
būtų nurodytos vėlavimo priežastys.

Pakeitimas 21
1 STRAIPSNIO 12 PUNKTAS

III priedas (Direktyva 98/70/EB)

5 išnaša papildoma šiuo tekstu: „Kai 
degaluose yra etanolio, didžiausias garų 
slėgis vasarą gali 60 kPa viršyti VI priedo
lentelėje nurodytą dydį.“ 

5 išnaša papildoma šiuo tekstu: „Kai 
degaluose yra etanolio, didžiausias garų 
slėgis gali viršyti leistiną ribą, nustatytą 
einamajam metų laikui ir nurodytą VI 
priede.“ 

Pagrindimas

Būtina, kad visus metus būtų galima lengviau tiesiogiai maišyti bioetanolį su benzinu.

Pakeitimas 22
PRIEDAS

V priedo 11 eilutės (Deguonies kiekis) 4 stulpelis (Direktyva 98/70/EB)

3,7 4,0

Pagrindimas

Pagal atitinkamą bešvinio benzino Europos standartą EN 228 numatoma, kad šio benzino 
tankis esant 15°C temperatūrai turi būti 720–775 kg/m3. Jei 10 % v/v etanolio būtų sumaišyta 
su benzinu, kurio tankins mažesnis kaip 720 kg/m3, deguonies kiekis gautame benzino 
mišinyje viršytų 3,7% m/m, o tai jau nebeatitiktų standarto. Nustačius, kad maksimalus 
deguonies kiekis yra 4 % m/m, bus galima maišyti 10% v/v etanolio su bet kokiu standartą 
atitinkančiu bešviniu benzinu, nepažeidžiant gautam mišiniui numatytų standartų.

Pakeitimas 23
PRIEDAS

V priedas, 4 išnaša (Direktyva 98/70/EB)

4) Valstybėse narėse, kuriose yra arktinės 
sąlygos arba būna atšiaurios žiemos, garų 
slėgis neturi viršyti 70 kPa. Kai degaluose 
yra etanolio, didžiausias garų slėgis vasarą
gali 60 kPa viršyti VI priedo lentelėje 
nurodytą dydį.

4) Valstybėse narėse, kuriose yra arktinės 
sąlygos arba būna atšiaurios žiemos, garų 
slėgis neturi viršyti 70 kPa. Kai degaluose 
yra etanolio, didžiausias garų slėgis gali 
viršyti leistiną ribą, nustatytą einamajam 
metų laikui ir nurodytą VI priedo lentelėje.
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Pagrindimas

Būtina, kad visus metus būtų galima lengviau tiesiogiai maišyti bioetanolį su benzinu.

Pakeitimas 24
1 STRAIPSNIO 15A DALIS (nauja)

Via priedas (naujas) (Direktyva 98/70/EB)

15a. Pridedamas VIa priedas, pateiktas šios direktyvos priede.

„VIa PRIEDAS

TIEKIAMŲ Į RINKĄ DEGALŲ, NAUDOJAMŲ TRANSPORTO PRIEMONĖSE SU 
KIBIRKŠTINIO UŽDEGIMO VARIKLIAIS, APLINKOSAUGINIAI RODIKLIAI

Rūšis: benzinas E 85
Taikytini reikalavimai ir analizės metodai

Ribinės vertės (2)

Parametras (1)
Viene

tas Mažiausios Didžiausios
Oktaninis skaičius, nustatytas 
tiriamuoju metodu 95 -
Oktaninis skaičius, nustatytas 
varikliniu metodu

85 -
– Didesnės molekulinės masės 
alkoholis (C3–C8) % v/v - 2,0
— Metanolis % v/v - 1,0
— Eteriai, kurių vienoje molekulėje 
penki ar daugiau anglies atomų

% v/v - 5,2
Sulfatų kiekis mg/lg - 1

Su klimatu susiję reikalavimai ir analizės metodai
Ribinės vertės (2)

A klasė (vasara) B klasė (žiema)

Parametras (1)
Viene

tas Mažiausios
Didžiausio
s Mažiausios

Didžiausio
s

– Etanolis ir didesnės molekulinės 
masės alkoholis % v/v 753 86 703 80
– „Super 95“ pagal standartą EN 228 % v/v - 25 - 30
– Garų slėgis kPa 35 60 50 90

(1) Analizės metodai nustatyti standarte EN228 :1999.
 Valstybės narės gali patvirtinti analizės metodą, nustatytą standarto EN 228:1999 pakaitale, jeigu gali būti 
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įrodyta, kad tas metodas yra ne mažesnio tikslumo ir ne mažesnio preciziškumo laipsnio negu tas analizės 
metodas, kurį jis pakeičia.
(2) Rodikliuose nurodytos vertės yra „tikrosios vertės“. Nustatant jų ribines vertes buvo taikomos standarto 
ISO 4259 „Naftos produktai. Tikslumo duomenų nustatymas ir vartojimas taikomuose bandymų metoduose“ 
sąlygos, o nustatant mažiausią vertę buvo atsižvelgta į mažiausią teigiamą skirtumą 2R (R = rezultatų 
atitikimas). Atskirų matavimų rezultatai aiškinami remiantis standarte ISO 4259 aprašytais kriterijais 
(paskelbta 1995 m.).
(3) Valstybės narės gali nuspręsti leisti prekiauti benzinu E 85, kurio sudėtyje yra mažiausiai 65% v/v, 
vadovaudamosi nacionaliniais teisės aktais, priimtais remiantis Europos standartu CWA 15293:2005.“

Pagrindimas

Būtina nustatyti, kad naujajam benzinui E85 būtų taikomi apibrėžti aplinkosauginiai 
rodikliai, atsižvelgiant į tai, kad jo sudėtyje bus daug bioetanolio (mažiausiai 70% v/v).
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