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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1998 m. priimtoje Degalų kokybės direktyvoje nustatyti bendri ES kelių transporto 
priemonėse, vidaus vandenų laivuose ir ne keliais važiuojančiuose mobiliuose 
mechanizmuose, pvz., žemės darbų mašinose ir traktoriuose, naudojamo benzino, dyzelinių 
degalų (dyzelino) ir gazolio kokybės rodikliai.

Šiame pasiūlyme persvarstoma Degalų kokybės direktyva, siekiant nustatyti naujus transporto 
degalų standartus oro taršai siera, kietosiomis dalelėmis ir poliaromatiniais angliavandeniliais 
toliau mažinti. Be to, naujuose standartuose bus numatyta pareiga mažinti kelių transporto 
priemonių degalų indėlį į klimato kaitą. Pagaliau šį persvarstymą galima laikyti priemone ES 
planiniam rodikliui, pagal kurį iki 2020 m. biodegalai turi sudaryti 10 proc. viso ES transporto 
sunaudojamo benzino ir dyzelino kiekio.

Pasiūlymo esmė yra ta, kad skatinant kurti mažiau anglies junginių išskiriančius degalus ir 
biodegalus, degalų tiekėjai nuo 2011 m. privalės mažinti šiltnamio dujų išmetimus, kuriuos 
sukelia jų degalai per visą jų eksploatavimo ciklą (t. y. juos perdirbant, transportuojant ir 
naudojant), 1 proc. per metus. Iki 2020 m. tai sumažins šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimus 10 proc.; šis dydis atitinka 500 milijonų tonų CO2.

Antra vertus, kad benzinui būtų galima naudoti daugiau biodegalų, bus sukurtas naujas 
benzino mišinys su didesniu leistinu deguonies turinčių priedų (vadinamųjų oksigenatų) 
kiekiu, tarp jų iki 10 proc. etanolio. Tokios skirtingos benzino rūšys bus aiškiai paženklintos 
siekiant išvengti galimos grėsmės esamoms transporto priemonėms, kadangi etanolis yra 
nesuderinamas su kai kurių transporto priemonių degalų sistemomis.

Nuomonės referentas šiam pasiūlymui pritaria. Skatinimas toliau kurti mažai anglies junginių 
išskiriančius degalus ir kitos degalų gamybos ciklo sukeliamų išmetimų mažinimo priemonės 
yra gyvybiškai svarbios siekiant užtikrinti, kad ir degalų sektorius prisidėtų įgyvendinant ES 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo uždavinius. Nuomonės referentas tvirtai 
pritaria sumanymui mažinti su degalais susijusius šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus 
vadovaujantis vadinamuoju „nuo šaltinio iki kuro bako“ („well-to-wheel“) principu, pagal kurį 
atsižvelgiama ir į pačios degalų gamybos sukeliamus išmetimus. Tai geriausiais būdas degalų 
pramonei kreipti bendros darnos link, atsižvelgiant į būtiną lankstumą. Nuomonės referentas 
taip pat džiaugiasi siūlomais didžiausio sieros kiekio dyzeline standartais, kurie leis gaminti 
didesnį transporto priemonių našumą užtikrinančius degalus, sumažins kietųjų dalelių 
išmetimus, o ateityje sudarys galimybes įdiegti išmetamųjų dujų valymo sistemas.

Nuomonės referentas mano, kad sumažinti išmetimus leistų tik labiau koordinuotas ir 
integruotas požiūris, reikalaujantis, kad ne tik degalų ir automobilių pramonės įmonės bei jų 
tiekėjai įdiegtų naujus produktus ir technologijas, bet ir politikos formuotojai, infrastruktūros 
teikėjai ir vairuotojai kuo daugiau prisidėtų siekiant šio tikslo (inter alia, įvedant mokesčius 
už CO2 išmetimus, gerinant vairuotojų įgūdžius bei elgesį ir darant infrastruktūrą saugesnę).

Nuomonės referentas mano, kad reikėtų atrasti subtilią pusiausvyrą tarp biodegalų rinkos 
plėtros skatinimo ir galimos žalos esamoms transporto priemonėms ir aplinkai pavojaus 
išvengimo. Referento nuomone, Komisijos pasiūlymas šiuo atžvilgiu yra nesubalansuotas, 
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kadangi jame propaguojamas tiktai vienas biodegalų komponento šaltinis ir neskiriama 
dėmesio kitiems šaltiniams, kurių nesuderinamumo su esamomis transporto priemonėmis ir 
aplinka pavojus galėtų būti mažesnis.

Kalbant konkrečiai, didesnis etanolio kiekis yra ne tik nesuderinamas su daugelio esamų 
transporto priemonių degalų sistemomis, bet jį naudojant padidėtų ir taršių garų išmetimai.
Komisijos pasiūlyme numatytas tam tikras etanolio turinčio benzino garų slėgio nuokrypis.
Tačiau tie garai, dar žinomi lakiųjų organinių junginių pavadinimu, prisideda prie pažemio 
ozono susidarymo ir gali sukelti kvėpavimo sunkumų arba širdies problemų turinčių žmonių 
ankstyvą mirtį.

Nuomonės referentas mano, kad pasiūlymą galima būtų sustiprinti numatant ir kitų 
alternatyvų (pvz., bio-ETBE (etil-tercijo-butil-eterį), bio-TAEE (bio-tercijo-amil-etilo eterį), 
atsinaujinantį biometaną, gamtines dujas arba vandenilį) siekiant prisidėti prie mažai anglies 
junginių išskiriančių degalų kūrimo ir degalų gamybos ciklo sukeliamų šiltnamio dujų 
išmetimų mažinimo. Numatydama didesnį lankstumą naudojant visus biokomponentus, 
Europa galėtų pasinaudoti jų galimu indėliu siekiant naujų ES planinių rodiklių dėl biodegalų.

Nuomonės referentas dar norėtų pabrėžti nepakeičiamą techninių naujovių vaidmenį mažinant 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Pavyzdžiui, įdiegus Čekijoje patentuotą išradimą 
šiltnamio dujų išmetimus galima būtų sumažinti iki 70 proc. Atskiras atliekas galima 
panaudoti kaip antrines žaliavas.

Pagaliau nuomonės referentas norėtų pabrėžti, kad reikia racionalizuoti visą ES transporto 
sistemą. Šiuo metu kelių transportui tenkanti dalis yra per didelė, o geležinkelio transportui –
per maža. Būtina parengti, pristatyti ir aptarti visapusišką požiūrį į visos ES integruotą 
transporto sistemą, aprėpiant visas transporto rūšis.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
2 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(2) Komisijos komunikate Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Teminė oro taršos 
strategija“ yra nustatyti tikslai – iki 2020 m. 

(2) Komisijos komunikate Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Teminė oro taršos 
strategija“ yra nustatyti tikslai – iki 2020 m. 

  
1 Dar nepaskelbtas OL.
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sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį. Šie 
tikslai buvo nustatyti atsižvelgiant į išsamią 
sąnaudų ir naudos analizę. Visų pirma 
siekiama sumažinti išmetamo SO2 kiekį 82 
%, išmetamo NOx − 60 %, lakiųjų organinių 
junginių (LOJ) − 51 % ir pirminių PM2,5 − 
59 %, lyginant su išmestu kiekiu 2000 
metais. Direktyvos 98/70/EB dalinių 
pakeitimų poveikis degalinėse išmetamiems 
LOJ turėtų būti aptariamas teisės aktuose, 
kurie bus priimti ateityje.

sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį. Šie 
tikslai buvo nustatyti atsižvelgiant į išsamią 
sąnaudų ir naudos analizę. Visų pirma 
siekiama sumažinti išmetamo SO2 kiekį 82 
%, išmetamo NOx − 60 %, lakiųjų organinių 
junginių (LOJ) − 51 % ir pirminių PM2,5 − 
59 %, lyginant su išmestu kiekiu 2000 
metais. Direktyvos 98/70/EB dalinių 
pakeitimų poveikis degalinėse išmetamiems 
LOJ turėtų būti aptariamas teisės aktuose, 
kurie bus priimti ateityje. Komisija pateikia 
pažangos ataskaitą prieš pateikdama 
būsimų teisės aktų pasiūlymus.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad svarbu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, ir į 
pasekmes degalų ir automobilių gamintojams, bet koks teisės aktų pakeitimas turėtų būti 
grindžiamas pažangos ataskaita, kurioje būtų nurodyta, kokį ekonominį, susijusį su aplinka ir 
socialinį poveikį turėtų kiekvienas pasiūlymas.

Pakeitimas 2
5 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(5) Bendrija priėmė reglamentus, kuriais 
ribojamas lengvųjų ir sunkiųjų kelių 
transporto priemonių išmetamų teršalų 
kiekis. Degalų kokybės rodikliai yra vienas 
iš veiksnių, leidžiančių lengviau laikytis 
tokių teršalų išmetamo kiekio apribojimo.

(5) Bendrija priėmė reglamentus, kuriais 
ribojamas lengvųjų ir sunkiųjų kelių 
transporto priemonių išmetamų teršalų 
kiekis. Degalų kokybės rodikliai yra vienas 
iš veiksnių, leidžiančių lengviau laikytis 
tokių teršalų išmetamo kiekio apribojimo.
Taip pat išmetamųjų teršalų kiekį galima 
sumažinti didinant energijos naudojimo 
efektyvumą ir plėtojant energiją 
tausojančią viešojo miesto transporto 
sistemą.

Pagrindimas

Su klimato kaita tai pat gali būti kovojama efektyviau naudojant energiją ir daugiau 
naudojantis energiją tausojančiu viešuoju transportu miestų regionuose. 80 proc. gyventojų 
gyvena miestų regionuose ir miesto transporto išmetamų dujų dalis sudaro 40 proc. viso 
išmetamo anglies dioksido kiekio.
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Pakeitimas 3
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 1 siekiama 
skatinti biodegalus Bendrijoje. Bendrijos 
biodegalų strategija buvo toliau tobulinama 
2006 m. Komisijos komunikate „ES 
biodegalų strategija“.2. 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.

(6) 2003 m. gegužės 8 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/30/EB 
dėl skatinimo naudoti biokurą ir kitą 
atsinaujinantį kurą transporte 3 siekiama 
skatinti biodegalus Bendrijoje. Bendrijos 
biodegalų strategija buvo toliau tobulinama 
2006 m. Komisijos komunikate „ES 
biodegalų strategija“4. 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. Reikėtų investuoti į mokslinių 
tyrimų veiklą, susijusią su antrosios kartos 
biodegalais, kadangi reikėtų vengti 
konkurencijos dėl žemės naudojimo 
maistiniams pasėliams ir biodegalų 
gamybai skirtiems pasėliams.

Pagrindimas

Biodegalai yra labai svarbus veiksnys kovojant su klimato kaita, tačiau biodegalų gamybai 
skirti pasėliai neturėtų užimti maisto pasėlių vietos ar tapti smarkaus žemės ūkio produktų 
kainų augimo priežastimi.

Pakeitimas 4
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 

Išbraukta.

  
1 OJ L 123, 2003 5 17, p. 42.
2 ES biodegalų strategija – COM(2006) 34, 2006 2 8.
3 OJ L 123, 2003 5 17, p. 42.
4 ES biodegalų strategija – COM(2006) 34, 2006 2 8.
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galimas alternatyvas siekiant užtikrinti, kad 
etanolio mišiniai neviršytų leistinų garų 
slėgio ribų.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas yra nesubalansuotas, kadangi jame propaguojamas tiktai vienas 
biodegalų komponento šaltinis (etanolis), o kitiems šaltiniams neskiriama dėmesio. Didesnis 
etanolio kiekis yra nesuderinamas su daugelio esamų transporto priemonių degalų 
sistemomis, ir jį naudojant būtų išmetama daugiau taršių garų, kurie prisideda prie pažemio 
ozono susidarymo ir gali sukelti kvėpavimo sunkumų arba širdies problemų turinčių žmonių 
ankstyvą mirtį. Svarbu numatyti didesnį lankstumą leidžiant naudoti ir kitus biokomponentus 
(pvz., bio-ETBE, bio-TAEE, atsinaujinantį biometaną, gamtines dujas arba vandenilį).

Pakeitimas 5
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.

Išbraukta.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas yra nesubalansuotas, kadangi jame propaguojamas tiktai vienas 
biodegalų komponento šaltinis (etanolis), o kitiems šaltiniams neskiriama dėmesio. Didesnis 
etanolio kiekis yra nesuderinamas su daugelio esamų transporto priemonių degalų 
sistemomis, ir jį naudojant būtų išmetama daugiau taršių garų, kurie prisideda prie pažemio 
ozono susidarymo ir gali sukelti kvėpavimo sunkumų arba širdies problemų turinčių žmonių 
ankstyvą mirtį. Svarbu numatyti didesnį lankstumą leidžiant naudoti ir kitus biokomponentus 
(pvz., bio-ETBE, bio-TAEE, atsinaujinantį biometaną, gamtines dujas arba vandenilį).

Pakeitimas 6
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, 

Išbraukta.
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kurio garų slėgis mažas, kiekį. Kadangi 
šiuo metu padėtis kitokia, etanolio mišinių 
garų slėgio riba didinama, siekiant plėsti 
biodegalų rinką.

Pagrindimas

Remiantis su aplinka ir sveikata susijusiais pagrindais, negalima pateisinti Komisijos siūlomo 
garų slėgio didžiausios ribos didinimo.

Pakeitimas 7
21 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(21) Biodegalų technologijos tobulinamos.
Tačiau reikia papildomų mokslinių tyrimų, 
kurių tikslas – rasti įvairiausių būdų biomasę 
paversti transporto priemonių degalais.
Todėl reikėtų laikytis darnaus požiūrio 
direktyvoje nustatytų ribų atžvilgiu, siekiant 
padidinti, jei būtina, įvairių biodegalų rūšių, 
pvz., metanolio, etanolio, spirito, eterio ir 
kitų oksigenatų naudojimą.

(21) Biodegalų technologijos tobulinamos.
Tačiau reikia papildomų mokslinių tyrimų, 
kurių tikslas – rasti įvairiausių būdų biomasę 
paversti transporto priemonių degalais.
Todėl reikėtų laikytis darnaus ir 
technologijų aspektu neutralaus požiūrio 
direktyvoje nustatytų ribų atžvilgiu, siekiant 
padidinti, jei būtina, įvairių biodegalų rūšių, 
pvz., metanolio, etanolio, spirito, eterio ir 
kitų oksigenatų naudojimą.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad su biodegalais susijusios technologijos nuolat tobulinamos ir kad 
biodegalai yra svarbūs mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
technologijų neutralumo principas yra neprastai svarbus konkurencijos laisvei užtikrinti.

Pakeitimas 8
1 STRAIPSNIO 2 DALIES C PUNKTAS
3 straipsnio 3 dalis (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 atitinkantys 
degalai valstybine (-ėmis) kalba (-omis) 
nurodomi „Benzinas“.

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

V priede nustatytus rodiklius atitinkantys 
degalai valstybine (-ėmis) kalba (-omis) 
nurodomi „Benzino mišinys su nedideliu 
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kiekiu“. neiškastinio kuro kiekiu“.

Pagrindimas

Pavadinimas „biokuras“ klaidina vartotojus. Bet kokiu atveju pavadinimas „benzinas su 
dideliu biokuro kiekiu“ turėtų būti paliekamas benzinui, iš tiesų turinčiam didelę dalį 
biologinių komponentų, pavadinti. Taigi benzinas, kurio sudėtyje yra nuo 0 % iki 5 % 
neiškastinių komponentų, turėtų būti vadinamas „benzinu“, o benzinas, kurio sudėtyje yra 
nuo 5 % iki 10% neiškastinių komponentų, turėtų būti vadinamas „benzino mišiniu su 
nedideliu neiškastinio kuro kiekiu“.

Pakeitimas 9
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

7b straipsnis (Direktyva 98/70/EB)

7b straipsnis Išbraukta.
Etanolio maišymas į benziną

Priemonės, susijusios su etanolio maišymu 
į benziną, visų pirma su VI priede nustatytu 
garų slėgiu ir galimomis alternatyvomis, ir 
skirtos pakoreguoti neesmines direktyvos 
nuostatas inter alia ją papildant, priimamos 
11 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas yra nesubalansuotas, kadangi jame propaguojamas tiktai vienas 
biodegalų komponento šaltinis (etanolis), o kitiems šaltiniams neskiriama dėmesio. Didesnis 
etanolio kiekis yra nesuderinamas su daugelio esamų transporto priemonių degalų 
sistemomis, ir jį naudojant būtų išmetama daugiau taršių garų, kurie prisideda prie pažemio 
ozono susidarymo ir gali sukelti kvėpavimo sunkumų arba širdies problemų turinčių žmonių 
ankstyvą mirtį. Svarbu numatyti didesnį lankstumą leidžiant naudoti ir kitus biokomponentus 
(pvz., bio-ETBE, bio-TAEE, atsinaujinantį biometaną, gamtines dujas arba vandenilį).

Pakeitimas 10
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

7 ba straipsnis (naujas) (Direktyva 98/70/EB)

7 ba straipsnis
Degalų biologinių komponentų tvarumo 

kriterijai
1. Tik tie biologiniai komponentai, kurie 
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atitinka tvarumo kriterijus, ir tik tada, kai 
įrodyta, kad jie mažina išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, atsižvelgiant į 
būvio ciklą, padeda siekti 7a straipsnyje 
nurodyto tikslo.
2. Tvarumo kriterijai patvirtinami 
vadovaujantis 11 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka.

Pagrindimas

Komisijos Aplinkos apsaugos direktoratui turi būti suteiktas įgaliojimas pateikti pasiūlymą 
dėl degalų biologinių komponentų privalomųjų tvarumo kriterijų, kurie turėtų būti patvirtinti 
remiantis reguliavimo procedūra su tikrinimu. Europos Parlamento pagrindinio komiteto 
pranešime turėtų būti pasiūlyti išsamesni kriterijai, kurie būtų nustatyti jau direktyvoje.

Pakeitimas 11
1 STRAIPSNIO 6 PUNKTAS

8a straipsnis (Direktyva 98/70/EB)

8a straipsnis
Metalų priedai

Komisija toliau tobulina tinkamą bandymų 
metodologiją, susijusią su metalų priedų 
naudojimu degaluose.

8a straipsnis
Metalų priedai

Atsižvelgdama į Jungtinio tyrimų centro 
veiklos rezultatus ir naudodamasi turimais 
duomenimis, Komisija toliau tobulina 
tinkamą bandymų metodologiją, susijusią su 
metalų priedų naudojimu degaluose, ir 
naudodamasi šia metodologija vertina, ar 
reikėtų pasiūlyti taikyti apribojimus tiems 
priedams, kurie gali pakenkti veiksmingam 
taršos mažinimo technologijų naudojimui.

Pakeitimas 12
1 STRAIPSNIO 7 PUNKTAS

9 straipsnio c punktas (Direktyva 98/70/EB)

(c) etanolio ir benzino mišinių garų slėgio 
ribas;

Išbraukta.
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Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas yra nesubalansuotas, kadangi jame propaguojamas tiktai vienas 
biodegalų komponento šaltinis (etanolis), o kitiems šaltiniams neskiriama dėmesio. Didesnis 
etanolio kiekis yra nesuderinamas su daugelio esamų transporto priemonių degalų 
sistemomis, ir jį naudojant būtų išmetama daugiau taršių garų, kurie prisideda prie pažemio 
ozono susidarymo ir gali sukelti kvėpavimo sunkumų arba širdies problemų turinčių žmonių 
ankstyvą mirtį. Svarbu numatyti didesnį lankstumą leidžiant naudoti ir kitus biokomponentus 
(pvz., bio-ETBE, bio-TAEE, atsinaujinantį biometaną, gamtines dujas arba vandenilį).

Pakeitimas 13
1 STRAIPSNIO 7 A PUNKTAS (naujas)

9a straipsnis (naujas) (Direktyva Nr. 98/70/EB)

7a) Įterpiamas šis 9a straipsnis:
„9a straipsnis

Siekdama prisidėti prie ES tikslų mažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir
sukurti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų kelių transporto priemonėms 
naudojant degalus, būvio ciklo stebėsenos 
ir priežiūros mechanizmą, Komisija ne 
vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 31 d.:
1. parengia Parlamentui ir Tarybai 
pranešimą dėl galimų mažinimo 
mechanizmų. Komisija visų pirma 
apsvarsto šiuos klausimus:
a) dėl atitinkamos metodikos, padėsiančios 
nustatyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų kelių transporto priemonėms 
naudojant degalus, būvio ciklą, sukūrimo;
b) dėl bet kokio mažinimo mechanizmo 
sąsajų su ES išmetamųjų teršalų leidimų 
prekybos sistema ir valstybių narių 
įsipareigojimais pagal Kioto protokolą 
paaiškinimo;
c) dėl išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio ypatingų 
progresyvaus mažinimo tikslų 
įgyvendinamumo ir tvarkaraščio, skirto 
šiems tikslams pasiekti, peržiūros;
d) dėl su šiais tikslais susijusio poveikio 
verslui, ekonomikai ir socialiniam 
sektoriui.
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2. Remdamasi šiuo pranešimu, Komisija 
gali pateikti Parlamentui ir Tarybai 
pasiūlymų dėl šios direktyvos pakeitimo, 
laikydamasi Direktyvos 2003/30/EB ir 
atitinkamų paskesnių teisės aktų nuostatų“.

Pagrindimas

Nors pageidautina, kad būtų sukurtas šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų kelių 
transporto priemonėms naudojant degalus, stebėsenos ir priežiūros mechanizmas, pirmiausiai 
reikia nustatyti suderintą ir konkrečią metodiką, kuri leistų veiksmingai apskaičiuoti 
išmetamų dujų kiekį. Šiuo etapu nustatyti, kad 10 proc. yra siektinas dydis kalbant apie 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, būtų dar per anksti, kadangi tai tiesiogiai 
paveiktų biodegalų, kurių bus galima įsigyti ir kuriuos bus raginama naudoti Europos 
Sąjungoje, naudojimo apimtį ir tvarumą. Komisija tik įvykdžiusi visas pirmiau minėtas 
pradines sąlygas turėtų pasiūlyti persvarstyti direktyvą.

Pakeitimas 14
1 STRAIPSNIO 12 PUNKTAS

III priedo 5 išnaša (Direktyva 98/70/EB)

III priedas iš dalies keičiamas taip: Išbraukta.
5 išnaša papildoma šiuo tekstu: „Kai 
degaluose yra etanolio, didžiausias garų 
slėgis vasarą gali 60 kPa viršyti VI priedo 
lentelėje nurodytą dydį.“

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas yra nesubalansuotas, kadangi jame propaguojamas tiktai vienas 
biodegalų komponento šaltinis (etanolis), o kitiems šaltiniams neskiriama dėmesio. Didesnis 
etanolio kiekis yra nesuderinamas su daugelio esamų transporto priemonių degalų 
sistemomis, ir jį naudojant būtų išmetama daugiau taršių garų, kurie prisideda prie pažemio 
ozono susidarymo ir gali sukelti kvėpavimo sunkumų arba širdies problemų turinčių žmonių 
ankstyvą mirtį. Svarbu numatyti didesnį lankstumą leidžiant naudoti ir kitus biokomponentus 
(pvz., bio-ETBE, bio-TAEE, atsinaujinantį biometaną, gamtines dujas arba vandenilį).

Pakeitimas 15
1 STRAIPSNIO 13 DALIES A PUNKTAS

IV priedas (Direktyva 98/70/EB)

(a) eilutėje „Policikliniai aromatiniai 
angliavandeniliai“ stulpelyje „Didžiausios“ 
įrašas pakeičiamas į „8“.

(a) eilutėje „Policikliniai aromatiniai 
angliavandeniliai“ stulpelyje „Didžiausios“ 
įrašas pakeičiamas į „6“.
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Pagrindimas

Didžiausios ribos mažinimas atitinka esamą padėtį rinkoje. Beveik visų į Europos rinkas 
tiekiamų degalų sudėtyje esanti policiklinių aromatinių angliavandenilių dalis sudaro nuo 1 
proc. iki 6 proc.

Pakeitimas 16
PRIEDAS:

V priedo antraštinė dalis (Direktyva 98/70/EB)

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

TIEKIAMŲ Į RINKĄ DEGALŲ, KURIŲ 
SUDĖTYJE YRA MAŽIAUSIAI 5% V/V 
BIOLOGINIŲ KOMPONENTŲ IR KURIE 
NAUDOJAMI TRANSPORTO 
PRIEMONĖSE SU KIBIRKŠTINIO 
UŽDEGIMO VARIKLIAIS, 
APLINKOSAUGINIAI RODIKLIAI

Pagrindimas

Siūlomais pakeitimais reikalaujama, kad benzine su nedideliu biokuro kiekiu būtų mažiausiai 
5% v/v biologinių komponentų, bet platintojui leidžiama pasirinkti komponentus. Atskirų 
biologinių komponentų didžiausios ribos pateiktos lentelėje. Mažiausius dydžius pateikti nėra 
būtina, kadangi nustatyta, kad bendras mažiausias dydis yra 5 proc.

Pakeitimas 17
PRIEDAS

V priedas, 19a–19e eilutės (naujos) (Direktyva 98/70/EB)

PARLAMENTO PAKEITIMAI

Biologiniai komponentai % v/v 5
— Bioetanolis (turi būti pridėta 
stabilizatorių)

% v/v 10

--- Bioalkoholis, kurio vienoje molekulėje 
yra 3 anglies atomai

% v/v 7

--- Bioalkoholis, kurio vienoje molekulėje 
yra 4 ar daugiau anglies atomų

% v/v 10

--- Bioeteris, kurio vienoje molekulėje yra 5 
ar daugiau anglies atomų

% v/v 22



PE390.741v02-00 14/15 AD\693143LT.doc

LT

Pagrindimas

Pagal siūlomus pakeitimus reikalaujama, kad benzine su nedideliu biokuro kiekiu būtų 
mažiausiai 5% v/v biologinių komponentų, bet platintojui leidžiama pasirinkti komponentus.
Pavienių biologinių komponentų didžiausios ribos pateiktos lentelėje. Mažiausius dydžius 
pateikti nėra būtina, kadangi nustatyta, kad bendras mažiausias dydis yra 5 proc. Remiantis 
siūlomomis ribomis galima pasiekti, kad biokuro (etanolio) dalis sudarytų 10 proc.

Pakeitimas18
PRIEDAS

V priedo 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.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas yra nesubalansuotas, kadangi jame propaguojamas tiktai vienas 
biodegalų komponento šaltinis (etanolis), o kitiems šaltiniams neskiriama dėmesio. Didesnis 
etanolio kiekis yra nesuderinamas su daugelio esamų transporto priemonių degalų 
sistemomis, ir jį naudojant būtų išmetama daugiau taršių garų, kurie prisideda prie pažemio 
ozono susidarymo ir gali sukelti kvėpavimo sunkumų arba širdies problemų turinčių žmonių 
ankstyvą mirtį. Svarbu numatyti didesnį lankstumą leidžiant naudoti ir kitus biokomponentus 
(pvz., bio-ETBE, bio-TAEE, atsinaujinantį biometaną, gamtines dujas arba vandenilį).

Pakeitimas 19
PRIEDAS

VI priedas (Direktyva 98/70/EB)

Šis priedas išbrauktas.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas yra nesubalansuotas, kadangi jame propaguojamas tiktai vienas 
biodegalų komponento šaltinis (etanolis), o kitiems šaltiniams neskiriama dėmesio. Didesnis 
etanolio kiekis yra nesuderinamas su daugelio esamų transporto priemonių degalų 
sistemomis, ir jį naudojant būtų išmetama daugiau taršių garų, kurie prisideda prie pažemio 
ozono susidarymo ir gali sukelti kvėpavimo sunkumų arba širdies problemų turinčių žmonių 
ankstyvą mirtį. Svarbu numatyti didesnį lankstumą leidžiant naudoti ir kitus biokomponentus 
(pvz., bio-ETBE, bio-TAEE, atsinaujinantį biometaną, gamtines dujas arba vandenilį).
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