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Pranešimo projektas (PE392.119v01-00)
Dorette Corbey
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičianti Direktyvą 
98/70/EB dėl benzino, dyzelinių degalų (dyzelino) ir gazolių kokybės rodiklių ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų kelių transporto priemonėms naudojant degalus, stebėsenos 
ir mažinimo mechanizmo nustatymo ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 1999/32/EB dėl 
vidaus vandens kelių laivų kuro kokybės rodiklių bei panaikinanti Direktyvą 93/12/EEB

Pasiūlymas dėl direktyvos (COM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Gintaras Didžiokas

Pakeitimas 32
4 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(4) Vienas iš šiltnamio efektą sukeliančių 
transporto priemonių išmetamų dujų 
aspektas buvo nagrinėjamas pasitelkiant 
Bendrijos politiką, susijusią su CO2 ir 
automobiliais. Kelių transporto priemonėms 
naudojant degalus išmetami teršalai sudaro 
didelę bendro Bendrijos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio dalį. Šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų naudojant 
degalus, būvio ciklo stebėsena ir mažinimas 
gali padėti Bendrijai pasiekti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslus 
dekarbonizuojant transporto priemonių 
degalus.

(4) Vienas iš šiltnamio efektą sukeliančių 
transporto priemonių išmetamų dujų 
aspektas buvo nagrinėjamas pasitelkiant 
Bendrijos politiką, susijusią su CO2 ir 
automobiliais. Kelių transporto priemonėms 
naudojant degalus išmetami teršalai sudaro 
didelę bendro Bendrijos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio dalį. Šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų naudojant 
iš iškastinio kuro pagamintus degalus, 
būvio ciklo stebėsena ir mažinimas gali 
padėti Bendrijai pasiekti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimo tikslus 
dekarbonizuojant transporto priemonių 
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degalus. Komisija būsimame pasiūlyme dėl 
atsinaujinančios energijos direktyvos turi 
pasiūlyti minimalius naudojant biodegalus 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio mažinimo standartus.

Or. en

Pagrindimas

Įrašius biodegalus, Europos degalų rinka būtų paskatinta importuoti visus biodegalus. Dėl to 
Europa prarastų energetinį saugumą, maisto saugumą, darbo vietų ir sulėtėtų socialinis ir 
ekonominis vystymasis. Taigi tai sutrukdytų Europos Sąjungai per ateinantį dešimtmetį tapti 
pasaulio tvarių biodegalų technologijų lydere ir pakenktų būsimam Europos 
konkurencingumui.

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso ir Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 33
4 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(4) Vienas iš šiltnamio efektą sukeliančių 
transporto priemonių išmetamų dujų 
aspektas buvo nagrinėjamas pasitelkiant 
Bendrijos politiką, susijusią su CO2 ir 
automobiliais. Kelių transporto priemonėms 
naudojant degalus išmetami teršalai sudaro 
didelę bendro Bendrijos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio dalį. Šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų naudojant 
degalus, būvio ciklo stebėsena ir mažinimas 
gali padėti Bendrijai pasiekti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslus 
dekarbonizuojant transporto priemonių 
degalus. 

(4) Vienas iš šiltnamio efektą sukeliančių 
transporto priemonių išmetamų dujų 
aspektas buvo nagrinėjamas pasitelkiant 
Bendrijos politiką, susijusią su CO2 ir 
automobiliais. Kelių transporto priemonėms 
naudojant degalus išmetami teršalai sudaro 
didelę bendro Bendrijos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio dalį. Šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų naudojant 
iš iškastinio kuro pagamintus degalus, 
būvio ciklo stebėsena ir mažinimas gali 
padėti Bendrijai pasiekti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimo tikslus 
dekarbonizuojant transporto priemonių 
degalus. Komisija būsimame pasiūlyme dėl 
atsinaujinančios energijos direktyvos turi 
pasiūlyti minimalius naudojant biokurą 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio mažinimo standartus.

Or. en
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Pagrindimas

(Justification Ayuso) 
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

(Justification van Nistelrooij)
Greenhouse gas emissions from biofuels will be and need to be addressed in the Renewable 
Energy Directive as this is a directive on fossil-derived fuels. It is therefore necessary that the 
European Commission will give minimum standards in this Directive. 

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 34
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 naudoti biodegalus Bendrijoje. 
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. 

(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 naudoti atsinaujinančius degalus
Bendrijoje. Bendrijos biodegalų strategija 
buvo toliau tobulinama 2006 m. Komisijos 
komunikate „ES biodegalų strategija“. 
Komunikate pažymima, kad reikia toliau 
plėtoti neiškastinio kuro technologijas, 
aiškiai nurodoma, kad dėl didėjančio 
biomasės naudojimo neturėtų didėnti žala
aplinkai, ir pabrėžiamas poreikis mažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 
Siekiant užtikrinti, kad tolesnis neiškastinio 
kuro raidos skatinimas pagal šią direktyvą 
nelemtų neigiamo poveikio aplinkai, šioje 
direktyvoje nustatoma tvarumo kriterijų 
sistema. išsamūs kriterijai bus patvirtinti 
pagal šioje direktyvoje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu, kuri 
paremta aplinkos prerogatyvomis. 
Komunikate taip pat pripažįstama, kad reikia 
skatinti tolesnį biodegalų technologijų 
plėtojimą.
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Or. en

Pagrindimas

Aplinkos GD turi parengti tvarumo kriterijus ir įtvirtinti juos šioje direktyvoje. Iš biomasės 
pagamintų degalų rinka sukuriama reguliavimo pagrindu, taigi teisės aktų leidėjas atsakingas 
už tai, kad užtikrintų, jog tai neturės neigiamų pasekmių aplinkai ES ar kur nors kitur.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 35
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 
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. 

(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 
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. Gaminant biokurą pageidautina 
laikytis ne tik biologinės įvairovės, bet ir 
socialinių kriterijų. Šioje direktyvoje 
numatyti minimalūs tvarumo kriterijai, 
kurie gali būti plėtojami persvarstant 
direktyvą 2003/30/EB.

Or. en

Pagrindimas

Reikia skatinti maišyti biodegalus, veiksmingai mažinančius šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, su kitais degalais, tačiau tai negali kenkti biologinei įvairovei ir turėti didelių neigiamų 
socialinių padarinių šalyse gamintojose. Svarbu nustatyti vieną tvarumo kriterijų visiems 
susijusiems ES teisės aktams rinkinį.
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 36
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 
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. 

(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 
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. Naudojant biodegalus šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis turėtų 
sumažėti mažiausiai 50 proc., palyginti su 
tuo, jei būtų naudojamas iškastinis kuras, 
siekiant atsverti neigiamą didėjančio 
degalų gamybai skirtų pasėlių kiekio 
poveikį, pvz., neigiamą poveikį gamtai 
(trąšų, pesticidų naudojimas), padidėjusią 
konkurenciją dėl žemės, vandens ir maisto 
ir išaugusį spaudimą natūraliems miškams 
ir vietos bendrijoms.

Or. en

Pagrindimas

In order to produce biomass, biofuels need inputs like fertile land, water and fertilizer as well 
as pesticides to combat diseases and processing the harvested crops. Research shows that 
several biofuels like ethanol from corn or biodiesel from soybeans have an even worse 
environmental performance than fossil fuels. Biofuels in some cases create social stress as big 
companies move in and occupy land where people used to live for centuries. Intensive crop 
growing for commodities used as a source for biofuels are a threat to natural (rain)forests. 
Therefore, biofuels with a low greenhouse gas reduction do not balance sufficiently the many 
potential negative effects of fuel crop growing.
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Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 37
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

(6a) Komisija turėtų užtikrinti, kad 
valstybių subsidijos už neiškastinį kurą 
būtų skiriamos tik už tokį kurą, kuris 
atitinka tvarumo kriterijus, numatytus VIb 
priede, ir kurį naudojant šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sutaupoma 20 proc. 
daugiau, palyginti su minimaliais 
kriterijais. Iki 2015 m. bet kokie degalai, už 
kuriuos skiriama valstybės subsidija, turėtų 
padėti sutaupyti 80 proc. daugiau šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio, palyginti su 
galiojančiais minimaliais kriterijais.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės subsidijos (jei leidžiama) turėtų būti teikiamos tik už aukščiausiais našumo 
rodikliais pasižyminčius degalus.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 38
7 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(7) Tarybos direktyvoje 98/70/EB 
pateikiamos nuostatos, susiejančios 
didžiausią benzino garų slėgį vasarą ir 
arktinių arba atšiaurių klimato sąlygų 
buvimą. Dėl šių nuostatų taikymo atsirado 
teisinio neaiškumo, todėl reikėtų patikslinti 
sąlygas, susijusias su leidžiančios nukrypti 
nuostatos taikymu.

Išbraukta.

Or. en



AM\688588LT.doc 7/72 PE396.443v01-00

LT

Pagrindimas

Dėl Europos Komisijos pasiūlyto išaiškinimo būtų galima dažniau taikyti leidžiančias 
nukrypti nuostatas, o dėl to padidėtų oro taršos rizika ir oro kokybės sumažėjimo rizika. 
Siūlomame Komisijos išaiškinime dažnesnis nukrypti leidžiančių nuostatų taikymas 
nepagrindžiamas.

Pakeitimą pateikė Adriana Poli Bortone ir Alessandro Foglietta

Pakeitimas 39
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. 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 2013 metų sumažinti tų 
išmetamų dujų kiekį iki nustatyto dydžio per 
metus. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, 
Komisija iki 2010 m. gruodžio 31 d. 
parengia pranešimą, kad būtų sukurta 
atitinkama metodika šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų kelių 
transporto priemonėms naudojant degalus, 
būvio ciklui nustatyti, paaiškintos sąsajos 
su ES prekybos išmetamųjų teršalų 
leidimais sistema ir persvarstytas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų kelių 
transporto priemonėms naudojant degalus, 
būvio ciklo progresyvaus mažinimo 
įvykdomumas ir jo tvarkaraštis, ir, jei 
reikia, pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai pasiūlymų dėl šios direktyvos 
pakeitimo. Vienas iš šių direktyvos rezultatų 
bus galimybė daugiau naudoti biodegalų, 
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bus sukurtas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų stebėsenos ir mažinimo mechanizmas 
atsižvelgiant į Direktyvos 2003/30/EB ir 
paskesnių teisės aktų nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Pirmiausiai reikia nustatyti suderintą ir konkrečią metodiką, kuri padėtų veiksmingai 
apskaičiuoti išmetamų dujų kiekį. Šiuo etapu būtų dar per anksti nustatyti, kad 10 proc. yra 
siektinas dydis kalbant apie išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, , kadangi tai 
tiesiogiai paveiktų biodegalų, kurių bus galima įsigyti ir kuriuos bus raginama naudoti 
Europos Sąjungoje, naudojimo mastą ir tvarumą, o tai yra klausimai, kuriuos dar reikia 
išspręsti būsimais teisės aktais.

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 40
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. 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 iš iškastinio kuro 
pagamintus degalus, būvio ciklą ir 
sumažinti tų išmetamų dujų kiekį. Siekiant 
įgyvendinti šį tikslą, Komisija iki 2010 m. 
gruodžio 31 d. parengia pranešimą, kad 
būtų sukurta atitinkama metodika 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų kelių transporto priemonėms 
naudojant degalus, būvio ciklui nustatyti ir 
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persvarstytas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, išmetamų kelių transporto 
priemonėms naudojant degalus, būvio ciklo 
progresyvaus mažinimo įvykdomumas ir jo 
tvarkaraštis, ir, jei reikia, pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymų dėl šios 
direktyvos pakeitimo. 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 ir paskesnių teisės 
aktų nuostatas.

Or. en

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, pagal kurią būtų galima veiksmingai 
apskaičiuoti išmetamų dujų kiekį. Šiuo etapu būtų dar per anksti nustatyti, kad 10 proc. yra 
siektinas dydis kalbant apie išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, , kadangi tai 
tiesiogiai paveiktų biodegalų, kurių bus galima įsigyti ir kuriuos bus raginama naudoti 
Europos Sąjungoje, naudojimo mastą ir tvarumą, o tai yra klausimai, kuriuos dar reikia 
išspręsti būsimais teisės aktais. 

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 41
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 

(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 
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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.

informaciją apie šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, išmetamų naudojant tuos degalus, 
būvio ciklą ir sumažinti tų išmetamų dujų 
kiekį. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, 
Komisija iki 2010 m. gruodžio 31 d. 
parengia pranešimą, kad būtų sukurta 
atitinkama metodika šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų kelių 
transporto priemonėms naudojant degalus, 
būvio ciklui nustatyti, paaiškintos sąsajos 
su ES prekybos išmetamųjų teršalų 
leidimais sistema ir persvarstytas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų kelių 
transporto priemonėms naudojant degalus, 
būvio ciklo progresyvaus mažinimo 
įvykdomumas ir jo tvarkaraštis, ir, jei 
reikia, pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai pasiūlymų dėl šios direktyvos 
pakeitimo. 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 ir 
paskesnių teisės aktų nuostatas.

Or. en

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, pagal kurią būtų galima veiksmingai 
apskaičiuoti išmetamų dujų kiekį. Šiuo etapu būtų dar per anksti nustatyti, kad 10 proc. yra 
siektinas dydis kalbant apie išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, , kadangi tai 
tiesiogiai paveiktų biodegalų, kurių bus galima įsigyti ir kuriuos bus raginama naudoti 
Europos Sąjungoje, naudojimo mastą ir tvarumą, o tai yra klausimai, kuriuos dar reikia 
išspręsti būsimais teisės aktais.

Pakeitimą pateikė Martin Callanan

Pakeitimas 42
9 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(9) Kelių transporto priemonėms naudojant 
degalus išmetami teršalai sudaro apie 20 % 

(9) Kelių transporto priemonėms naudojant 
degalus išmetami teršalai sudaro apie 20 % 
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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.

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 sumažinti tų išmetamų dujų 
kiekį. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, 
Komisija iki 2010 m. gruodžio 31 d. 
parengia pranešimą, kad būtų sukurta 
atitinkama metodika šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų kelių 
transporto priemonėms naudojant degalus, 
būvio ciklui nustatyti, paaiškintos sąsajos 
su ES prekybos išmetamųjų teršalų 
leidimais sistema ir persvarstytas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų kelių 
transporto priemonėms naudojant degalus, 
būvio ciklo progresyvaus mažinimo 
įvykdomumas ir jo tvarkaraštis, ir, jei 
reikia, pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai pasiūlymų dėl šios direktyvos 
pakeitimo. 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.

Or. en

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, pagal kurią būtų galima veiksmingai 
apskaičiuoti išmetamų dujų kiekį. Šiuo etapu būtų dar per anksti nustatyti, kad 10 proc. yra 
siektinas dydis kalbant apie išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, , kadangi tai 
tiesiogiai paveiktų biodegalų, kurių bus galima įsigyti ir kuriuos bus raginama naudoti 
Europos Sąjungoje, naudojimo mastą ir tvarumą, o tai yra klausimai, kuriuos dar reikia 
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išspręsti būsimais teisės aktais.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 43
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. 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 sumažinti tų išmetamų dujų 
kiekį. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, 
pageidautina, kad Komisija iki 2010 m. 
gruodžio 31 d. parengtų pranešimą, kad 
būtų sukurta atitinkama metodika 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų kelių transporto priemonėms 
naudojant degalus, būvio ciklui nustatyti, 
paaiškintos sąsajos su ES prekybos 
išmetamųjų teršalų leidimais sistema ir 
persvarstytas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, išmetamų kelių transporto 
priemonėms naudojant degalus, būvio ciklo 
progresyvaus mažinimo įvykdomumas ir jo 
tvarkaraštis, ir, jei reikia, pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymų dėl šios 
direktyvos pakeitimo. Vienas iš šių 
direktyvos rezultatų bus galimybė daugiau 
naudoti tvarių biodegalų, bus sukurtas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos 
ir mažinimo mechanizmas atsižvelgiant į 
Direktyvos 2003/30/EB ir paskesnių teisės 
aktų nuostatas.
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Or. en

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, pagal kurią būtų galima veiksmingai 
apskaičiuoti išmetamų dujų kiekį. Šiuo etapu būtų dar per anksti nustatyti, kad 10 proc. yra 
siektinas dydis kalbant apie išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, , kadangi tai 
tiesiogiai paveiktų biodegalų, kurių bus galima įsigyti ir kuriuos bus raginama naudoti 
Europos Sąjungoje, naudojimo mastą ir tvarumą, o tai yra klausimai, kuriuos dar reikia 
išspręsti būsimais teisės aktais.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 44
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. 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 iš iškastinio kuro 
pagamintus 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 
minimalius kriterijus atitinkantis mažinimo 
mechanizmas atsižvelgiant į būsimosios
Atsinaujinančios energijos direktyvos 
nuostatas. 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 45
11 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

(11) Komisija nustatė tikslą – pasiekti, kad 
iki 2020 m. biodegalai sudarytų 10 % visų 
suvartojamų transporto priemonių degalų. 
Tačiau kadangi šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų naudojant 
automobilių degalus, kiekio sumažinimas 
10 % iki 2020 m. bus numatytas direktyvoje 
98/70/EB, tikslas pasiekti, kad iki 2020 m. 
biodegalai sudarytų 10 % visų 
sunaudojamų transporto priemonių degalų, 
nebeturi prasmės ir turi būti išbrauktas. 
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 tvarių biodegalų sudedamųjų dalių 
poveikiu išmetamiems teršalams. Dėl šios 
priežasties reikėtų reguliariai teikti 
ataskaitas, susijusias su galimybėmis 
dekarbonizuoti transporto priemonių 
degalus.

Or. en

Pagrindimas

Komisija pasiūlė tikslą iki 2020 m. 10 proc. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų naudojant degalus, kiekį. Įtraukus tikslą, susijusį su 10 proc. biodegalų kiekiu 2020 
m., nebus gauta jokia pridėtinė vertė. 10 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų užtikrina tik 
tai, kad bus sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, biodegalų naudojimas, 
neatsižvelgiant į tai, ar jų kiekis 5, 10 ar 15 proc., neturės jokios įtakos. 10 proc. biodegalų 
tikslas nepadeda kovoti su klimato kaita ir net gali pakenkti visuomenei esant blogoms 
gamybos sąlygoms (miškų naikinimas, durpynų naudojimas, per didelis vandens 
sunaudojimas).
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Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze, Pilar Ayuso ir Martin Callanan

Pakeitimas 46
11 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

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

Or. en

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, pagal kurią būtų galima veiksmingai 
apskaičiuoti išmetamų dujų kiekį. Šiuo etapu būtų dar per anksti nustatyti, kad 10 proc. yra 
siektinas dydis kalbant apie išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, , kadangi tai 
tiesiogiai paveiktų biodegalų, kurių bus galima įsigyti ir kuriuos bus raginama naudoti 
Europos Sąjungoje, naudojimo mastą ir tvarumą, o tai yra klausimai, kuriuos dar reikia 
išspręsti būsimais teisės aktais.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 47
14 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

(14) Į benziną įmaišius etanolio padidėja 
tokių degalų garų slėgis, nors benzino garų 
slėgį reikia kontroliuoti siekiant sumažinti 
išmetamus teršalus. Taigi būtina sumažinti 
didžiausio leistino benzino garų slėgio 
ribas. Kad ūkinės veiklos vykdytojai galėtų 
prisitaikyti prie šio naujo apribojimo, 
didžiausio leistino benzino garų slėgio ribos 
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turėtų būti mažinamos dviem etapais. 
Pirmiausia, nedelsiant 4 kPa turi būti 
sumažinta šiuo metu taikoma didžiausio 
leistino benzino garų slėgio riba, po to nuo 
2013 m. sausio 1 d. didžiausio leistino 
benzino garų slėgio riba turi būti sumažinta 
dar 4 kPa.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant sumažinti išmetamų LOJ kiekį, būtina sumažinti didžiausio leistino standartinio 
benzino garų slėgio ribas. Turėtų būti mažinama dviem etapais, kad ūkinės veiklos vykdytojai 
galėtų prisitaikyti prie šio naujo apribojimo.

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 48
14 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

(14) Į benziną įmaišius etanolio degalų garų 
slėgis gali padidėti arba sumažėti, ar visai 
nepakisti, atsižvelgiant į etanolio dalį 
mišinyje ir aplinkos temperatūrą, nors 
benzino garų slėgį reikia kontroliuoti 
siekiant sumažinti išmetamus teršalus

Or. en

Pagrindimas

Pagal šią direktyvą garų slėgis matuojamas esant 38ºC temperatūrai, nes tada nedidelis 
etanolio kiekis benzine didina garų slėgį. Tačiau pasirodė, kad nedidelė etanolio dalis 
benzine nedaro įtakos garų slėgiui, kai temperatūra iki 20ºC ar didesnė. Didelis etanolio 
kiekis benzine sumažina galutinių degalų garų slėgį.

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 49
15 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(15) Maišant etanolį į benziną pasikeičia Išbraukta.
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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.

Or. en

Pagrindimas

Savo 2006 m. rugsėjo 26 d. rezoliucijoje dėl teminės oro taršos strategijos Europos 
Parlamentas paragino Komisiją 2010–2020 m. 55 proc. sumažinti ozoną sudarančių lakiųjų 
organinių junginių (LOJ) kiekį. Jei būtų taikomas etanolio nuokrypis, padidėtų išmetamų LOJ 
kiekis, o tai neatitiktų Europos Parlamento pozicijos ir nebūtų pagrįsta. Yra kitų biodegalų ir 
įprastinių degalų maišymo būdų, kuriuos naudojant nedidėja garų slėgis. Taigi etanoliui 
daroma išimtis nepagrįsta ir turi būti panaikinta. 

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 50
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 
dioksido išskiriančių degalų siekiant su tarša 
susijusių tikslų, benzino gamintojai turėtų 
pateikti į rinką reikiamą benzino, kurio garų 
slėgis mažas, kiekį.

Or. en

Pagrindimas

Savo 2006 m. rugsėjo 26 d. rezoliucijoje dėl teminės oro taršos strategijos Europos 
Parlamentas paragino Komisiją 2010–2020 m. 55 proc. sumažinti ozoną sudarančių lakiųjų 
organinių junginių (LOJ) kiekį. Jei būtų taikomas etanolio nuokrypis, padidėtų išmetamų LOJ 
kiekis, o tai neatitiktų Europos Parlamento pozicijos ir nebūtų pagrįsta. Yra kitų biodegalų ir 
įprastinių degalų maišymo būdų, kuriuos naudojant nedidėja garų slėgis. Taigi etanoliui 
daroma išimtis nepagrįsta ir turi būti panaikinta. 
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey ir Françoise Grossetête

Pakeitimas 51
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 
dioksido 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. Dėl nuokrypio neturėtų padidėti 
bendras išmetamų lakiųjų organinių 
junginių (LOJ) kiekis. Taigi būtina 
sumažinti didžiausio leistino garų slėgio 
ribas.

Or. en

Pagrindimas

(Dorette Corbey pagrindimas)
Maišant etanolį gali didėti garų slėgis. Svarbu užtikrinti, kad dėl Komisijos pasiūlyto 
nuokrypio nebūtų sudarytos sąlygos aukštesnei didžiausio leistino garų slėgio ribai nustatyti.

(Françoise Grossetête pagrindimas)
Sumažinus didžiausio leistino benzino garų slėgio ribą, būtų galima sumažinti išmetamų LOJ 
kiekį.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 52
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. Kadangi šiuo 
metu padėtis kitokia, etanolio mišinių garų 
slėgio riba didinama, siekiant plėsti tvarių 
biodegalų rinką.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 53
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 pagal Europos Parlamento ir
Tarybos nustatytas gaires parengti 
metodologiją, naudotiną pranešant apie 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų 
kelių transporto priemonėms ir ne keliais 
judančioms mašinoms naudojant iš 
iškastinio kuro pagamintus 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.

Or. en

Pagrindimas

Demokratiniu požiūriu svarbu, kad Europos Parlamentas ir Taryba užuot palikdami 
stebėsenos metodologijos klausimą komitologijai, patys nustatytų jos kryptį. Esama Europos 
biodegalų gamyba padeda mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir tai 
turės būti įrodyta būsimojoje Atsinaujinančios energijos direktyvoje. 

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 54
19 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(19) Kiek tai susiję su naujo išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos 
mechanizmo nustatymu, reikėtų Komisiją 

(19) Kiek tai susiję su naujo išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos 
mechanizmo nustatymu, reikėtų Komisiją 
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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.

įgalioti parengti metodologiją, naudotiną 
pranešant apie šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, išmetamų kelių transporto priemonėms 
ir ne keliais judančioms mašinoms naudojant 
iš iškastinio kuro pagamintus 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.

Or. en

Pagrindimas

Esama Europos biodegalų gamyba padeda mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį. Remiantis būvio ciklo analizė galima teigti, kad importuojamas biokuras padėtų 
dar labiau sumažinti šių dujų kiekį. Įtraukus nuostatą dėl biodegalų, būtų paskatinta į 
Europos degalų rinką importuoti visus biodegalus. Dėl to Europa parastų energetinį ir maisto 
saugumą, darbo vietų ir sulėtėtų socialinis ir ekonominis vystymasis. Tai sutrukdytų pramonei 
investuoti į mokslinius tyrimus ir plėtrą, kurie būtini norint sukurti antrosios kartos Europos 
biokurą, kuris, kaip tikimasi, turėtų padėti suderinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimą su importuojamo biokuro gamybos išlaidomis.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 55
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) Tvarių 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 tvarių biodegalų rūšių, pvz., 
metanolio, etanolio, spirito, eterio ir kitų 
oksigenatų naudojimą. Atsižvelgiant į tai, 
kad mokslininkai ir apskritai visuomenė 
nesutaria dėl to, kaip turi būti mažinamas 
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šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ir 
kokį pašalinį poveikį turi pirmosios kartos 
biodegalų (etanolio, iš pasėlių pagamintų 
dyzelinių degalų) gamyba, mažiausiai 
50 proc. biodegalų, kurie padeda siekti šioje 
direktyvoje numatyto šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslo ir 
kuriems gali būti taikomos bet kokios 
(finansinės) paskatos, turėtų sudaryti 
antrosios kartos biodegalai (iš 
lignoceliuliozinių medžiagų pagaminti 
degalai), kad iki 2020 m. būtų palaipsniui 
pakeisti pirmosios kartos degalai.

Or. en

Pagrindimas

Daugelis pirmosios kartos biodegalų nedaug padeda sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, palyginti su iškastiniu kuru. Be to, pastebimas neigiamas pašalinis 
poveikis aplinkai ir visuomenei. Antrosios kartos biodegalai turėtų padėti labiau sumažinti 
minėtųjų dujų kiekį, atsižvelgiant į tai, kad jie yra našesni ir reikia mažesnių žemės ūkio 
sąnaudų, nes naudojami daugiamečiai pasėliai, kuriuos auginant nereikia dirbti žemės. 
Siekiant tvarios biodegalų ateities, ES turėtų būti remiami tik antrosios kartos degalai.

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 56
1 STRAIPSNIO -1 PUNKTAS (naujas)

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas (Direktyva 98/70/EC)

-1. 2 straipsnio 1 dalies 2 punktas iš dalies 
keičiamas taip:
2. „dyzeliniai degalai“ – tai gazolis, 
įtrauktas į KN kodą 2710 00 66 ir 
naudojamas savaeigėse transporto 
priemonėse, kaip nurodoma direktyvose 
70/220/EEB ir 88/77/EEB. Šio gazolio 
sudėtyje sudėtyje pagal CEN nustatytą 
normą EN14214 nuo 2010 m. sausio mėn. 
gali būti iki 10% riebalų rūgščių metilo 
esterių, o nuo 2015 m. sausio mėn. – iki 
15%.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo metu į įprastą dyzeliną galima įmaišyti (nereikalaujant atitinkamai ženklinti) tik iki 5% 
v/v biodyzelino (RRME), o tai sudaro didelę biodyzelino gamybos kliūtį Europoje. Be to, 
Direktyvoje 2003/30 nustatomas 2010 m. tikslas, susijęs su biokuro 5,75 % dalimi visų rūšių 
degalų atžvilgiu. Taigi nebus įmanoma pasiekti šio tikslo (6,5% v/v) ir 10% privalomojo tikslo 
(12% v/v), jei 5% riba iki 2010 m. nebus padidinta iki 10%, o vėliau 2015 m. – iki mažiausiai 
15%. 

Pakeitimą pateikė Gintaras Didžiokas

Pakeitimas 57
1 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS

2 straipsnio 1 dalies 5 punktas (Direktyva 98/70/EC)

1. 2 straipsnio pirma pastraipa papildoma 5 
punktu: „5.

Išbraukta.

"5. Arktinės arba atšiaurios klimato 
sąlygos – kai vidutinė žiemos temperatūra 
per spalio–balandžio laikotarpį 
atitinkamame regione arba valstybėje 
narėje yra žemesnė už vidutinę temperatūrą 
Bendrijoje.“

Or. en

Pagrindimas

Dėl Europos Komisijos pasiūlyto išaiškinimo būtų galima dažniau taikyti leidžiančias 
nukrypti nuostatas, o dėl to padidėtų oro taršos rizika ir oro kokybės sumažėjimo rizika. 
Siūlomame Komisijos išaiškinime dažnesnis nukrypti leidžiančių nuostatų taikymas 
nepagrindžiamas. Taip pat pagal siūlomą formuluotę nepagrįstai būtų sudaryta kliūtis 
naudoti biokurą, nes kuro tiekėjams sukuriamos didelės ekonominės paskatos rinktis pagal šią 
nukrypti leidžiančią nuostatą vien iš iškastinio kuro pagamintą benziną vietoj biologinio kuro 
mišinių.

Pakeitimą pateikė Martin Callanan

Pakeitimas 58
1 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS

2 straipsnio 1 dalies 5 punktas (Direktyva 98/70/EC)

"5. Arktinės arba atšiaurios klimato sąlygos 
– kai vidutinė žiemos temperatūra per 

„5. Žemos aplinkos temperatūros vasarą
sąlygos – kai vidutinė vasaros temperatūra 
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spalio–balandžio laikotarpį atitinkamame 
regione arba valstybėje narėje yra žemesnė 
už vidutinę temperatūrą Bendrijoje.“

per gegužės – rugsėjo laikotarpį 
atitinkamame regione arba valstybėje narėje 
yra žemesnė už vidutinę temperatūrą 
Bendrijoje.“

Or. en

Pagrindimas

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.  

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 59
1 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS

2 straipsnio 1 dalies 5 punktas (Direktyva 98/70/EC)

"5. Arktinės arba atšiaurios klimato sąlygos 
– kai vidutinė žiemos temperatūra per 
spalio–balandžio laikotarpį atitinkamame 
regione arba valstybėje narėje yra žemesnė 
už vidutinę temperatūrą Bendrijoje.“

„5. Arktinės arba atšiaurios klimato sąlygos 
– kai vidutinė žiemos temperatūra per spalio 
– balandžio laikotarpį atitinkamame regione 
arba valstybėje narėje yra 2,5 laipsniais 
Celsijaus žemesnė už vidutinę temperatūrą 
Bendrijoje.“

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūloma apibrėžtis per plati. Pagal šią apibrėžtį daugelis valstybių ir regionų 
atitiktų minėtus kriterijus. Pavyzdžiui, vidutinė žiemos temperatūra visose ES sostinėse yra 
4,9 laipsniai Celsijaus. 17 iš 27 valstybių narių vidutinė temperatūra žemesnė kaip 4,9 
laipsniai. Taip pat ir Nyderlanduose, kur įprastomis sąlygomis nėra atšiaurių žiemų. Taigi 
būtina susiaurinti apibrėžtį. 

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 60
1 STRAIPSNIO 1A PUNKTAS (naujas)
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2 straipsnio 1 dalies 5a punktas (naujas) (Direktyva 98/70/EC)

1a. Į pirmą 2 straipsnio pastraipą 
įtraukiamas 5a punktas:
5a. „Tvarūs biodegalai – tai:
a) tik tie biodegalai, kuriuos naudojant 
daugiau kaip 50% sumažėja šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, palyginti su 
iškastiniu kuru, ir
b) tik tie biodegalai, kuriuos naudojant 
vadinamuoju laikotarpiu „nuo gręžinio iki 
automobilio“ ir palyginti su iškastinio kuro 
naudojimu, sutaupomas didesnis šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis negu kiekis, 
kurį sudaro atitinkamo auginamo biokuro 
ir alternatyvių natūralių atitinkamų pasėlių 
(ganyklų, miškų) antžeminiuose ir
požeminiuose organiniuose junginiuose 
saugomo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio skirtumas. 

Or. en

Pagrindimas

For combating climate change society should choose the best and most efficient way of 
reducing greenhouse gas emissions. All options should be taken into consideration. Not only 
biofuels should be compared to each other and ranked on their reduction performance, but 
also against a reference scenario in which the area planned to use for biofuels is grown with 
other crops like grass and trees. In a recent article in “New Scientist” (C.Brahic, 16-8-2007) 
several agricultural sources perform worse than a reference situation. In case that growing 
biofuel crop directly or indirectly leads to deforestation, the original forest should be the 
reference. Comparing biofuels with a reference  prevents an inefficient way of using land. 
(See also AM on recital 6 (Blokland)

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 61
1 STRAIPSNIO 1A PUNKTAS (naujas)

2 straipsnio 1 dalies 5a punktas (naujas) (Direktyva 98/70/EC)

1a. Į 2 straipsnio pirmą pastraipą 
įtraukiamas 5a punktas:
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„5a. „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis“ – šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis degaluose, apskaičiuotas CO2
ekvivalentais, pridėjus CO2 ekvivalentų, 
išmetamų gavybos ir gamybos proceso 
metu, transportuojant, paskirstant, keičiant 
žemės naudojimo paskirtį, kiekį.“ 

Or. en

Pagrindimas

Tai, kaip ateityje apskaičiuoti bet kokį leidžiamą anglies junginių surišimą ir saugojimą (jei 
leista), galima plačiau nurodyti techniniuose teisės aktuose, kurie bus suderinti su reglamentu 
šia tema, kuris bus priimtas ateityje pagal bendro sprendimo procedūrą. Biomasės, skirtos 
naudoti kaip kuro, atveju nereikėtų leisti atimti bet kokią galimą anglies junginių kaupimo 
funkciją gamybos procese. 

Pakeitimą pateikė Martin Callanan ir Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 62
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTO B PAPUNKTIS

3 straipsnio 2 dalies c punktas (Direktyva 98/2/EB)

b) 2 dalies c punkte atitinkamai įterpiami 
žodžiai „arba V priede“.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

(Justification Callanan)
Maintaining the CEN standardised EN228 gasoline holds significant advantages, for EU 
consumers, businesses, and the automotive industry, in terms of avoiding confusion at the 
pump, supply security, minimising costs, and ensuring that vehicles can be supplied with the 
same standard of fuel irrespective of where they are across the EU.  The current limits should 
be increased commensurate with vehicle requirements/compatibility rather than allowing a 
proliferation of additional specifications. The proposed additional grade of petrol should be 
removed and the necessary changes made to the existing petrol specification. 

(Justification Florenz)
Article 3 (b) 14 relates to the creation of a new fuel grade defined in Annex V. It would be 
better both for the environment and the promotion of biofuels if a single petrol grade was 
defined. The replacement of Annex III by Annex V with suitable labelling is considered to be 
the best way to accomplish this.
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Pakeitimą pateikė Martin Callanan

Pakeitimas 63
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTO BA DALIS (nauja)

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

ba) 2 dalis papildoma ca punktu:
ca) valstybės narės užtikrina, kad Europos 
standartizacijos komiteto (pranc. CEN) 
parengto standarto skelbimo dieną 
benzinas, kuriuo prekiaujama jų 
teritorijoje, atitiktų III priede nurodytus 
rodiklius. 

Or. en

Pagrindimas

Nuo 5% v/v iki 10% v/v padidinus didžiausią leistiną etanolio kiekį, įeinantį į benzino 
rodiklius, reikia pakeisti kitus rodiklių parametrus ir standartą EN 228, ypač didžiausią 
leistiną deguonies kiekį, kurį reikėtų padidinti iki 3,7 % m/m. Tai leistų nustatant benzino 
rodiklius nustatyti didesnes leistinas etanolio ir kitų oksigenatų kiekio ribas. Šie pakeitimai 
galėtų turėti įtakos variklio našumui ir išmetamų dujų kiekiui, taigi variklius reikės dar kartą 
patikrinti atsižvelgiant į naują benzino sudėtį. Dėl to reikės iš naujo persvarstyti standartą EN 
228, o nauji rodikliai neturėtų būti taikomi prieš persvarstant standartą EN 228.

Pakeitimą pateikė Martin Callanan

Pakeitimas 64
1 STRAIPSNIO 2C 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“.

Išbraukta.

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

Or. en
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Pagrindimas

Išlaikius pagal CEN standartą EN 228 standartizuotą benziną, ES vartotojai ir įmonės bei 
automobilių pramonė turės didelės naudos, nes bus išvengta sumaišties pilantis degalus, taip 
pat tai padės padidinti tiekimo saugumą ir sumažinti išlaidas bei užtikrinti, kad bus tiekiami 
tokio paties standarto transporto priemonėms taikomi degalai, neatsižvelgiant į tai, kurioje 
ES šalyje vairuojama. Esamos lestinos ribos turėtų būti padidintos atsižvelgiant į transporto 
priemonių reikalavimus ir suderinamumą, taigi nereikėtų tiesiog didinti papildomų rodiklių 
skaičių. Reikėtų panaikinti siūlomą papildomą benzino rūšį ir padaryti atitinkamų esamų 
benzino rodiklių pakeitimų. 

Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 65
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“.“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

3 straipsnio 3 dalis susijusi su naujos rūšies benzino, nurodyto V priede, sukūrimu. Siekiant 
apsaugoti aplinką ir skatinti biodegalus būtų naudingiau, jei būtų apibrėžta tik viena benzino 
rūšis. III priedo pakeitimas V priedu, atitinkamai numatant deramą ženklinimą, yra 
geriausias būdas tai pasiekti.

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 66
1 STRAIPSNIO 2C 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. 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 „Benzinas su dideliu oksigenatų
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kiekiu“.“ kiekiu“.“

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „biokuras“ klaidina vartotojus, nes jie mano, kad naudojant šios ypatingos rūšies 
benziną tausojama aplinką. Bet kuriuo atveju sąvoka „benzinas su dideliu biokuro kiekiu“ 
turėtų būti taikoma benzinui, kurio sudėtyje iš tiesų yra didelis biokuro kiekis. Benzinas, kurio 
sudėtyje yra 0–5 % v/v etanolio, turėtų būti vadinamas „benzinu“, o tos rūšies benzinas, 
kurio sudėtyje gali būti didesnis deguonies kiekis ir iki 10 % v/v etanolio, turėtų būti 
vadinamas „benzinu su dideliu oksigenatų kiekiu“.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 67
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 su biokuru“.“

Or. en

Pagrindimas

Kad vartotojams būtų aišku, sąvoką „benzinas su dideliu biokuro kiekiu“ reikėtų vartoti tik 
nurodant tokį benziną, kurio sudėtyje yra iš tiesų didelė biokuro procentinė dalis. Taigi 
benzinas, kurio sudėtyje 0–5 % v/v biokuro, turėtų būti vadinamas „benzinu su nedideliu 
biokuro kiekiu“, o benzinas, kurio sudėtyje daugiau kaip 5 % v/v biokuro, turėtų būti 
vadinamas „benzinu su biokuru“.

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 68
1 STRAIPSNIO 3C PUNKTAS

4 straipsnio 5 dalis (Direktyva 98/70/EB)

5. Valstybės narės užtikrina, kad ne keliais 
judančiose mašinose ir žemės bei miškų ūkio 

5. Valstybės narės užtikrina, kad ne keliais 
judančiose mašinose ir žemės bei miškų ūkio 
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traktoriuose naudoti skirtuose gazoliuose, 
kuriais prekiaujama jų teritorijoje po 2008 
m. sausio 1 d., sieros būtų mažiau kaip 1 000 
mg/kg. Ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 
31 d. didžiausias leistinas sieros kiekis ne 
keliais judančiose mašinose ir žemės bei 
miškų ūkio traktoriuose, taip pat vidaus 
vandens kelių laivuose naudoti skirtuose 
gazoliuose turi būti 10 mg/kg.

traktoriuose naudoti skirtuose gazoliuose, 
kuriais prekiaujama jų teritorijoje po 2008 
m. sausio 1 d., sieros būtų mažiau kaip 1 000 
mg/kg. Ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 
31 d. didžiausias leistinas sieros kiekis ne 
keliais judančiose mašinose ir žemės bei 
miškų ūkio traktoriuose, taip pat vidaus 
vandens kelių laivuose naudoti skirtuose 
gazoliuose turi būti 10 mg/kg.

Tai neužkerta kelio tolesniems laivų 
variklių išmetamų dujų mažinimo 
reikalavimams nustatyti.
Valstybės narės taip pat užtikrina, kad ne 
vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d. 
gazolio, skirto naudoti ne keliais judančiose 
mašinose ir vidaus vandens kelių laivuose, 
kokybės reikalavimai bus suderinti su ne 
kelių dyzelinių degalų kokybės 
reikalavimais, kaip numatyta IV priede.

Or. en

Pagrindimas

Komisija siūlo mažinti kuro, skirto ne keliais judančioms mašinoms ir žemės ūkio traktoriams 
bei miškų ūkio mašinoms, sieros kiekį. Šis kuras turėtų atitikti visus rodiklius, kurie taikomi 
keliais judančioms transporto priemonėms, kaip numatyta IV priede. Kuro, skirto naudoti 
vidaus vandens kelių laivuose, reikalavimai turėtų būti suderinti, neužkertant kelio tolesniems 
siekiams sumažinti išmetamų teršalų kiekį tobulinant laivų variklių technologijas. 

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso ir Martin Callanan

Pakeitimas 69
1 STRAIPSNIO 3C PUNKTAS

4 straipsnio 5 dalis (Direktyva 98/70/EB)

"5. Valstybės narės užtikrina, kad ne keliais 
judančiose mašinose ir žemės bei miškų ūkio 
traktoriuose naudoti skirtuose gazoliuose, 
kuriais prekiaujama jų teritorijoje po 2008 
m. sausio 1 d., sieros būtų mažiau kaip 1 000 
mg/kg. Ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 
31 d. didžiausias leistinas sieros kiekis ne 
keliais judančiose mašinose ir žemės bei 
miškų ūkio traktoriuose, taip pat vidaus 

„5. Valstybės narės užtikrina, kad ne keliais 
judančiose mašinose ir žemės bei miškų ūkio 
traktoriuose naudoti skirtuose gazoliuose, 
kuriais prekiaujama jų teritorijoje po 2008 
m. sausio 1 d., sieros būtų mažiau kaip 1 000 
mg/kg. Ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 
31 d. didžiausias leistinas sieros kiekis ne 
keliais judančiose mašinose ir žemės bei 
miškų ūkio traktoriuose, taip pat vidaus 
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vandens kelių laivuose naudoti skirtuose 
gazoliuose turi būti 10 mg/kg.

vandens kelių laivuose naudoti skirtuose 
gazoliuose turi būti 50 mg/kg.

Or. en

Pagrindimas

Pagal būsimus ne keliais judančių mašinų išmetamų teršalų kiekio standartus bus 
reikalaujama sukurti naudojamų variklių dujų išmetamųjų vamzdžių pertvarkymo sistemą. 
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistemos, skirtos išmetamų kietųjų dalelių ir NOx kiekiui 
sumažinti, yra labai efektyvios, kai naudojamas kuras, kurio sudėtyje didžiausias leistinas 
sieros kiekis yra 50 mg/kg, o ne 10 mg/kg.  

50 mg/kg sieros kiekis sudaro galimybę transportuoti ne keliais judančių mašinų dyzelinius 
degalus tokiose pačiose cisternose kaip ir krosnių gazolį. Priešingu atveju, techniškai ir 
praktiškai nebūtų įmanoma proporcingai nustatyti 10mg/kg sieros kiekį ne keliais judančiose 
mašinose naudoti skirtame gazolyje.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij ir Johannes Blokland

Pakeitimas 70
1 STRAIPSNIO 3C PUNKTAS

4 straipsnio 5 dalies 1a pastraipa (nauja) (Direktyva 98/70/EEB)

Valstybės narės taip pat užtikrina, kad ne 
vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d. 
gazolio, skirto naudoti ne keliais judančiose 
mašinose ir vidaus vandens kelių laivuose, 
kokybės reikalavimai bus suderinti su ne 
kelių dyzelinių degalų kokybės 
reikalavimais, kaip numatyta IV ir VIa 
(naujame) prieduose.

Or. en

Pagrindimas

Komisija siūlo mažinti kuro, skirto ne keliais judančioms mašinoms ir žemės ūkio traktoriams 
bei miškų ūkio mašinoms, sieros kiekį. Tačiau ji nepateikia jokio pasiūlymo dėl kitų teršalų, 
pvz., policiklinių aromatinių angliavandenilių (angl. PACs). Svarbu, kad šioms transporto 
priemonėms skirtas kuras atitiktų visus kelių transporto priemonėms taikomus reikalavimus, 
išdėstytus IV ir VIa prieduose.
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Pakeitimą pateikė Claude Turmes, Umberto Guidoni ir Martin Callanan

Pakeitimas 71
1 STRAIPSNIO 3D PUNKTAS

4 straipsnio 6 dalis (Direktyva 98/70/EB)

d) Šis straipsnis papildomas 6 dalimi: Išbraukta.
„6. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d. didžiausias 
leistinas sieros kiekis gazoliuose, 
naudojamuose vidaus vandens kelių 
laivuose, neviršytų 300 mg/kg. Jos taip pat 
užtikrina, kad ne vėliau kaip iki 2011 m. 
gruodžio 31 d. šis kiekis būtų sumažintas 
iki 10 mg/kg.“

Or. en

Pagrindimas

(Justification Claude Turmes and Umberto Guidoni)
Consistent with amendment by same authors to previous paragraph aligning fuels intended 
for inland waterway vessels to the specifications for fuels for non-road machinery and road 
vehicles, therefore introducing the 10 mg/kg requirement earlier.

(Justification Martin Callanan)
It is premature and unjustified to lower sulphur content of fuels used by inland waterway 
vessels. To fully benefit, it is necessary to have vessels equipped with Exhaust Gas Treatment 
(EGT) technologies. In the absence of such a requirement, a lowering of sulphur content will 
lead to a net increase of CO2 emissions at refinery level in comparison to the relative 
insignificant contribution of SO2 emissions from inland shipping. 

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 72
1 STRAIPSNIO 3D PUNKTAS

4 straipsnio 6 dalis (Direktyva 98/70/EB)

„6. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d. didžiausias 
leistinas sieros kiekis gazoliuose, 
naudojamuose vidaus vandens kelių 
laivuose, neviršytų 300 mg/kg. Jos taip pat 
užtikrina, kad ne vėliau kaip iki 2011 m. 
gruodžio 31 d. šis kiekis būtų sumažintas 

„6. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d. gazolis, 
skirtas naudoti vidaus vandens kelių 
laivuose, atitiktų standartinius rodiklius, 
nurodytus VI priede, o didžiausias leistinas 
sieros kiekis būtų 10 mg/kg.“
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iki 10 mg/kg.“

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas dviem etapais (nuo 2009 m. pabaigos sumažinant leistiną sieros kiekį 
nuo 1000 ppm iki 300 ppm ir vėliau – iki 10 ppm) sudaryti galimybes gabenimo vidaus 
vandenų keliais rinkoje naudoti kurą, kurio sudėtyje nedidelis sieros kiekis, yra beprasmis dėl 
daugelio techninių, ekonominių ir aplinkosauginių priežasčių. Pereinamasis laikotarpis, 
taikomas gazoliui, kurio sudėtyje 300 ppm sieros, techniniu požiūriu nebūtinas, nes 98% 
esamų variklų be jokių sunkumų gali veikti naudodami degalus, kurių sudėtyje 10 ppm sieros 
(EN 590). Taigi ES turėtų iš karto sumažinti leistiną sieros kiekį gazolyje iki 10 ppm (kokybės 
standartas EN 590).

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland ir Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 73
1 STRAIPSNIO 3D PUNKTAS

4 straipsnio 6 dalis (Direktyva 98/70/EB)

„6. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d. didžiausias 
leistinas sieros kiekis gazoliuose, 
naudojamuose vidaus vandens kelių 
laivuose, neviršytų 300 mg/kg. Jos taip pat 
užtikrina, kad ne vėliau kaip iki 2011 m. 
gruodžio 31 d. šis kiekis būtų sumažintas 
iki 10 mg/kg.“

6. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d. didžiausias 
leistinas sieros kiekis gazoliuose, 
naudojamuose vidaus vandens kelių 
laivuose, neviršytų 10 mg/kg. 

Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d. gazolio, 
skirto naudoti ne keliais judančiose 
mašinose ir vidaus vandens kelių laivuose, 
kokybės reikalavimai bus suderinti su ne 
kelių dyzelinių degalų kokybės 
reikalavimais, kaip numatyta IV ir VIa 
prieduose.

Or. en
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Pagrindimas

Modern, clean ships' engines with advanced filtering techniques to combat air pollution are 
only compatible with fuels with a very low sulphur content. The Commission proposes 
reducing the sulphur content of fuels used in inland shipping in two stages. However, it would 
be better to accelerate the introduction of low-sulphur fuel and combine the two stages. The 
extra CO2 emissions which would result from this at the refinery would be amply 
compensated by the more efficient engines, which emit less CO2. In addition, it is important 
that the fuels used in inland shipping should meet all the requirements which apply to road 
vehicles, as laid down in Annex IV and Annex IV bis.

Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 74
1 STRAIPSNIO 4 PUNKTO B PAPUNKTIS

6 straipsnio 1a dalis (Direktyva 98/70/EB)

„1a. Nukrypstant nuo III priedo nuostatų, 
valstybė narė gali imtis priemonių, kad 
užtikrintų, jog visoje savo teritorijoje ar tam 
tikrose srityse, kur vidutinė žiemos 
temperatūra labai žema, vasaros laikotarpiu 
būtų leidžiama viršyti III priedo 5 išnašoje ir
V priedo 4 išnašoje nustatytą garų slėgį.“

„1a. Nukrypstant nuo III priedo nuostatų, 
valstybė narė gali imtis priemonių, kad 
užtikrintų, jog visoje savo teritorijoje ar tam 
tikrose srityse, kur vidutinė žiemos 
temperatūra labai žema, vasaros laikotarpiu 
būtų leidžiama viršyti III priedo 5 išnašoje 
nustatytą garų slėgį.“

Or. en

Pagrindimas

6 straipsnis susijęs su naujos rūšies benzino, nurodyto V priede, sukūrimu. Siekiant apsaugoti 
aplinką ir skatinti naudoti ir gaminti biodegalus būtų naudingiau, jei būtų apibrėžta tik viena 
benzino rūšis. III priedo pakeitimas V priedu, atitinkamai numatant tinkamą ženklinimą, yra 
geriausias būdas tai pasiekti.

Pakeitimą pateikė Martin Callanan

Pakeitimas 75
1 STRAIPSNIO 4 PUNKTO B PAPUNKTIS

6 straipsnio 1a dalis (Direktyva 98/70/EB)

„1a. Nukrypstant nuo III priedo nuostatų, 
valstybė narė gali imtis priemonių, kad 
užtikrintų, jog visoje savo teritorijoje ar tam 
tikrose srityse, kur vidutinė žiemos 

„1a. Nukrypstant nuo III priedo nuostatų, 
valstybė narė gali imtis priemonių, kad 
užtikrintų, jog visoje savo teritorijoje ar tam 
tikrose srityse, kur aplinkos temperatūra 
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temperatūra labai žema, vasaros laikotarpiu 
būtų leidžiama viršyti III priedo 5 išnašoje ir 
V priedo 4 išnašoje nustatytą garų slėgį.“ 

vasarą žema, vasaros laikotarpiu būtų 
leidžiama viršyti III priedo 5 išnašoje ir V 
priedo 4 išnašoje nustatytą garų slėgį.“

Or. en

Pagrindimas

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze, Martin Callanan ir Johannes Blokland

Pakeitimas 76
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

7a straipsnis (Direktyva 98/70/EB)

„7a straipsnis Išbraukta.
Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekio mažinimas
1. Nuo 2009 m. sausio 1 d. valstybės narės 
reikalauja, kad į rinką pateiktų kelių 
transporto priemonių ir ne keliais judančių 
mašinų degalų tiekėjai patikrintų ir 
praneštų apie tuos degalus naudojant 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
būvio ciklą. 
2. Nuo 2011 m. sausio 1 d. valstybės narės 
reikalauja, kad į rinką pateiktų kelių 
transporto priemonių ir ne keliais judančių 
mašinų degalų tiekėjai sumažintų tuos 
degalus naudojant išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį. 2010 m. ir 
kiekvienais kalendoriniais metais iki 2020 
m. įskaitytinai išmetamų teršalų kiekis 
sumažinamas 1 % . Degalus naudojant ir 
gaunant energijos vienetą išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų būvio 



AM\688588LT.doc 35/72 PE396.443v01-00

LT

ciklo lygis 2020 m. neturi viršyti 90 % 2010 
m. lygio. 
3. Priemonės, kurių reikia šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų būvio ciklo priežiūrai 
įgyvendinti, pranešimams rengti ir teikti bei 
tikrinti grindžiamos tikslia elementų, į 
kuriuos atsižvelgiama apskaičiuojant 
išmetamus teršalus, apibrėžtimi, kad būtų 
laikomasi šio straipsnio 1 ir 2 dalyje 
nurodytų prievolių, ir kurios skirtos 
pakoreguoti tam tikrus neesmines 
direktyvos nuostatas ją papildant, ir yra 
priimamos laikantis 11 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos tvarkos.

Or. en

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, pagal kurią būtų galima 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, o tai yra klausimai, kuriuos dar reikia 
išspręsti būsimais teisės aktais.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 77
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

7a straipsnio 1 dalis (Direktyva 98/70/EB)

1. Nuo 2009 m. sausio 1 d. valstybės narės 
reikalauja, kad į rinką pateiktų kelių 
transporto priemonių ir ne keliais judančių 
mašinų degalų tiekėjai patikrintų ir praneštų 
apie tuos degalus naudojant išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų būvio 
ciklą.

1. Nuo 2015 m. sausio 1 d. valstybės narės 
reikalauja, kad į rinką pateiktų kelių 
transporto priemonių ir ne keliais judančių 
mašinų degalų tiekėjai patikrintų ir praneštų 
apie tuos degalus naudojant išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų būvio 
ciklą.

Or. pl
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Pagrindimas

Vis dar vyksta degalų rinkos raida, todėl Vidurio ir Rytų Europos valstybių prioritetas –
užtikrinti energetinį saugumą užtikrinant kuro tiekimą. Taigi svarbu parengti direktyvą, pagal 
kurią būtų labiau užtikrinama ne tik aplinkos apsauga, bet ir, svarbiausia, nepriklausomumas 
nuo Rytų tiekėjų.  

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 78
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

7a straipsnio 1 dalis (Direktyva 98/70/EB)

1. Nuo 2009 m. sausio 1 d. valstybės narės 
reikalauja, kad į rinką pateiktų kelių 
transporto priemonių ir ne keliais judančių 
mašinų degalų tiekėjai patikrintų ir praneštų 
apie tuos degalus naudojant išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų būvio 
ciklą. 

1. Nuo 2009 m. sausio 1 d. valstybės narės 
reikalauja, kad į rinką pateiktų kelių 
transporto priemonių ir ne keliais judančių 
mašinų degalų tiekėjai patikrintų ir praneštų 
apie tuos degalus naudojant išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų būvio 
ciklą. Taip pat reikalaujama pateikti 
įrodymų, kad visais galimais gamybos 
etapais laikomasi tvarumo kriterijų. 
Komisija skelbia visą degalų tiekėjų 
pateiktą informaciją. 

Or. en

Pagrindimas

Degalų tiekėjai turi pranešti ne tik apie išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų būvio 
ciklą, bet ir apie tai, ar laikomasi VIB priede nurodytų Europos tvarumo kriterijų, ir pateikti 
įrodymų. Tvarumo kriterijų laikymasis labai svarbus atsižvelgiant į galimą biokuro gamybos 
šalutinį poveikį (miškų naikinimas, socialinės problemos ir t. t.). Jei bus skelbiama 
informacija, tai skatins laikytis kriterijų, o suinteresuotąsias šalis – stiprinti šiuos kriterijus.  

Pakeitimą pateikė  Adriana Poli Bortone ir Alessandro Foglietta

Pakeitimas 79
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

7a straipsnio 1 dalis (Direktyva 98/70/EB)

1. Nuo 2009 m. sausio 1 d. valstybės narės 
reikalauja, kad į rinką pateiktų kelių 
transporto priemonių ir ne keliais judančių 

1. Per vienus metus nuo 9a straipsnyje 
numatytos Komisijos ataskaitos paskelbimo 
datos valstybės narės reikalauja, kad į rinką 
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mašinų degalų tiekėjai patikrintų ir praneštų 
apie tuos degalus naudojant išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų būvio 
ciklą.

pateiktų kelių transporto priemonių ir ne 
keliais judančių mašinų degalų tiekėjai 
patikrintų ir praneštų apie tuos degalus 
naudojant išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų būvio ciklą.

Or. en

Pagrindimas

Norint turėti pakankamai laiko, kad būtų sukurtas šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų kelių transporto priemonėms naudojant degalus, stebėsenos ir priežiūros 
mechanizmas, pirmiausia reikia nustatyti suderintą ir konkrečią metodiką, pagal kurią būtų 
galima veiksmingai apskaičiuoti išmetamų dujų kiekį. 

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij ir Pilar Ayuso

Pakeitimas 80
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

7a straipsnio 1 dalis (Direktyva 98/70/EB)

1. Nuo 2009 m. sausio 1 d. valstybės narės 
reikalauja, kad į rinką pateiktų kelių 
transporto priemonių ir ne keliais judančių 
mašinų degalų tiekėjai patikrintų ir praneštų 
apie tuos degalus naudojant išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų būvio 
ciklą. 

1. Nuo 2009 m. sausio 1 d. valstybės narės 
reikalauja, kad į rinką pateiktų kelių 
transporto priemonių ir ne keliais judančių 
mašinų iš iškastinio kuro pagamintų degalų 
tiekėjai patikrintų ir praneštų apie tuos 
degalus naudojant ir gaunant energijos 
vienetą išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų būvio ciklą. 

Or. en

Pagrindimas

(Justification Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions which 
it will be obliged to demonstrate in the forthcoming renewable energies Directive. Therefore I 
propose to limit this directive solely to fossil derived fuels.

(Justification Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
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biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 81
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

7a straipsnio 2 dalis (Direktyva 98/70/EB)

2. Nuo 2011 m. sausio 1 d. valstybės narės 
reikalauja, kad į rinką pateiktų kelių 
transporto priemonių ir ne keliais judančių 
mašinų degalų tiekėjai sumažintų tuos 
degalus naudojant išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį. 2010 m. ir 
kiekvienais kalendoriniais metais iki 2020
m. įskaitytinai išmetamų teršalų kiekis 
sumažinamas 1 % . Degalus naudojant ir 
gaunant energijos vienetą išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų būvio ciklo 
lygis 2020 m. neturi viršyti 90 % 2010 m. 
lygio.

2. Nuo 2018 m. sausio 1 d. valstybės narės 
reikalauja, kad į rinką pateiktų kelių 
transporto priemonių ir ne keliais judančių 
mašinų degalų tiekėjai sumažintų tuos 
degalus naudojant išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį. 2018 m. ir 
kiekvienais kalendoriniais metais iki 2025
m. įskaitytinai išmetamų teršalų kiekis 
sumažinamas 0,5 % . Degalus naudojant ir 
gaunant energijos vienetą išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų būvio ciklo 
lygis 2025 m. neturi viršyti 90 % 2015 m. 
lygio.

Or. pl

Pagrindimas

Vis dar vyksta degalų rinkos raida, todėl Vidurio ir Rytų Europos valstybių prioritetas –
užtikrinti energetinį saugumą užtikrinant kuro tiekimą. Taigi svarbu būtų parengti direktyvą, 
pagal kurią būtų labiau užtikrinama ne tik aplinkos apsauga, bet ir, svarbiausia, 
nepriklausomumas nuo Rytų tiekėjų.  

Pakeitimą pateikė Adriana Poli Bortone ir Alessandro Foglietta

Pakeitimas 82
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

7a straipsnio 2 dalis (Direktyva 98/70/EB)

2. Nuo 2011 m. sausio 1 d. valstybės narės 
reikalauja, kad į rinką pateiktų kelių 
transporto priemonių ir ne keliais judančių 
mašinų degalų tiekėjai sumažintų tuos 
degalus naudojant išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį. 2010 m. ir 
kiekvienais kalendoriniais metais iki 2020
m. įskaitytinai išmetamų teršalų kiekis 

2. Nuo 2014 m. sausio 1 d. valstybės narės 
reikalauja, kad į rinką pateiktų kelių 
transporto priemonių ir ne keliais judančių 
mašinų degalų tiekėjai sumažintų tuos 
degalus naudojant išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį. 2013 m. ir 
kiekvienais kalendoriniais metais iki 2023
m. įskaitytinai išmetamų teršalų kiekis 
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sumažinamas 1 % . Degalus naudojant ir 
gaunant energijos vienetą išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų būvio ciklo 
lygis 2020 m. neturi viršyti 90 % 2010 m. 
lygio.

sumažinamas 1 % . Degalus naudojant ir 
gaunant energijos vienetą išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų būvio ciklo 
lygis 2023 m. neturi viršyti 90 % 2013 m. 
lygio.

Or. en

Pagrindimas

Norint turėti pakankamai laiko, kad būtų sukurtas šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų kelių transporto priemonėms naudojant degalus, stebėsenos ir priežiūros 
mechanizmas, pirmiausia reikia nustatyti suderintą ir konkrečią metodiką, pagal kurią būtų 
galima veiksmingai apskaičiuoti išmetamų dujų kiekį. 

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij ir Pilar Ayuso

Pakeitimas 83
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

7a straipsnio 2 dalis (Direktyva 98/70/EB)

2. Nuo 2011 m. sausio 1 d. valstybės narės 
reikalauja, kad į rinką pateiktų kelių 
transporto priemonių ir ne keliais judančių 
mašinų degalų tiekėjai sumažintų tuos 
degalus naudojant išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį. 2010 m. ir 
kiekvienais kalendoriniais metais iki 2020 
m. įskaitytinai išmetamų teršalų kiekis 
sumažinamas 1 % . Degalus naudojant ir 
gaunant energijos vienetą išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų būvio ciklo 
lygis 2020 m. neturi viršyti 90 % 2010 m. 
lygio. 

2. Nuo 2011 m. sausio 1 d. valstybės narės 
reikalauja, kad į rinką pateiktų kelių 
transporto priemonių ir ne keliais judančių 
mašinų iš iškastinio kuro pagamintų degalų 
tiekėjai sumažintų tuos degalus naudojant 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį. 2010 m. ir kas dveji kalendoriniai 
metai iki 2020 m. įskaitytinai išmetamų 
teršalų kiekis sumažinamas 2 %. Degalus 
naudojant ir gaunant energijos vienetą 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
būvio ciklo lygis 2020 m. neturi viršyti 90 % 
2010 m. lygio.

Or. en

Pagrindimas

(Justification Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions, 
which it will be obliged to demonstrate in the forthcoming Renewable Energy Directive. 
However, life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve even higher 
reductions.  Consequently, the inclusion of biofuels in this measure would drive the European 
fuel market to import all biofuels. This would result in a significant loss of energy security, 
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food security, jobs and socio-economic development in Europe, as well as raising major 
concerns over the environmental and social sustainability of the imported produce.

(Justification Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 84
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

7a straipsnio 2a dalis (nauja) (Direktyva 98/70/EB)

2a. Degalų tiekėjai privalo dėti pastangų ir 
bandyti naudoti ne naftos perdirbimo 
produktus ar bent jau perpus sumažinti 
gavybą, įtraukdami neiškastinio kuro 
komponentus į dyzelinius degalus.

Or. en

Pagrindimas

ES degalų rinka nepalanki dyzeliniams degalams. Dėl pernelyg didelio benzino mišinių su 
neiškastiniu kuru naudojimo bus transportuojama dar daugiau degalų. Nereikėtų skatinti 
didesnio etanolio importo iš Pietų Amerikos, nes jis lems didesnį naftos eksportą iš ES į 
Šiaurės Ameriką ar Pietryčių Aziją. Teisės aktų tikslas turėtų būti pritraukti investicijas į 
dyzelinių degalų pakaitalų, kurie padeda išvengti didžiausio šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio, gamybą..

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 85
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

7b straipsnis (Direktyva 98/70/EB)

7b straipsnis Išbraukta.
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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.“

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su to paties autoriaus 15 ir 16 konstatuojamosios dalies pakeitimais.

Savo 2006 m. rugsėjo 26 d. rezoliucijoje dėl teminės oro taršos strategijos Europos 
Parlamentas paragino Komisiją 2010–2020 m. 55 proc. sumažinti ozoną sudarančių lakiųjų 
organinių junginių (LOJ) kiekį. Jei būtų taikomas etanolio nuokrypis, padidėtų išmetamų LOJ 
kiekis, o tai neatitiktų Europos Parlamento pozicijos ir nebūtų pagrįsta.  Yra kitų biodegalų ir 
įprastinių degalų maišymo būdų, dėl kurių nedidėja garų slėgis. Taigi etanoliui daroma 
išimtis nepagrįsta ir turi būti panaikinta.

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 86
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

7b straipsnis (Direktyva 98/70/EB)

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.“

Priemonės, susijusios su etanolio maišymu į 
benziną, visų pirma su VI priede nustatytu 
garų slėgiu ir galimomis alternatyvomis, taip 
pat su būtinais lakumo parametrų 
pakeitimais, nustatytais standarte EN 228,
ir skirtos pakoreguoti neesmines direktyvos 
nuostatas inter alia ją papildant, priimamos 
11 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.“

Or. en

Pagrindimas

Pagal direktyvą 2003/30/EB pripažįstama, kad galiojantys degalų rodikliai yra kliūtis gaminti 
ir naudoti biokurą. 

Direktyvoje 2003/17/EB pastebima tokia pati problema, taigi reikalaujama, kad Europos 
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Komisija apsvarstytų poreikį skatinti naudoti alternatyvius degalus, įskaitant biokurą, taip pat 
ir poreikį keisti kitus ir įprastinių, ir alternatyvių degalų rodiklių parametrus, pavyzdžiui, 
šioje direktyvoje nustatytų didžiausių benzino lakumo ribų pakeitimus, reikalingus jas taikant 
bioetanolio mišiniams. 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 87
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

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

7 ba straipsnis
Biokuro tvarumo kriterijai

1. Tik naudojant biokurą, kuris atitinka 
VIb priede numatytus gamybos tvarumo 
būvio ciklo metu kriterijus, bus laikoma, 
kad prisidedama prie 7a straipsnio tikslų.
2. Valstybės narės pripažįsta dvišalius ir 
daugiašalius Bendrijos ir trečiųjų šalių 
susitarimus siekdamos įrodyti, kad 
laikomasi VIb priede numatytų sąlygų.
3. Valstybės narės pripažįsta įrodymus, kad 
laikomasi tarptautinių savanoriškų sistemų, 
pagal kurias numatomi tvarios žemės ūkio 
arba miško produktų gamybos standartai 
siekiant įrodyti, kad laikomasi VIb priede 
numatytų sąlygų, jei buvo pripažinta, jog 
šios sistemos atitinka tam tikrus 
patikimumo, skaidrumo ir nepriklausomo 
trečiųjų šalių atliekamo audito standartus. 
Šiuos kriterijus atitinkančių sistemų 
sąrašas skelbiamas ir periodiškai 
atnaujinamas. 
VIb priedo 1 dalyje nurodyti tvarumo 
kriterijai priimami laikantis 11 straipsnio 2 
dalyje nustatytos reguliavimo procedūros 
su tikrinimu tvarkos. Šie kriterijai sudaro 
minimalių kriterijų rinkinį, kuris vėliau 
gali būti papildomas persvarstant direktyvą 
2003/30/EB.

Or. en
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Pagrindimas

Dėl biomasės gamybos gali kilti svarbių su biologine įvairove susijusių ir socialinių klausimų. 
Persvarstytoje degalų kokybės direktyvoje skatinama gaminti biomasę, į kurią įeitų sąlygiškai 
nedidelis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, tačiau būtina atkreipti dėmesį į kriterijus, 
susijusius su biologine įvairove, bei socialinius kriterijus. Svarbu, kad Parlamentas parengtų 
šių kriterijų gaires užuot palikęs šį klausimą spręsti komitologijos procedūros metu. Šie 
kriterijai sudarys pagrindą, kuris galės būti papildytas 2008 m.persvarstant biokuro 
direktyvą. Svarbu nustatyti vieną tvarumo kriterijų rinkinį visiems susijusiems ES teisės 
aktams.

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 88
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

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

7ba straipsnis
Degalų tvarumo kriterijai

1. Laikoma, kad atitinkama 7a straipsnio 
reikalavimus tada, kai naudojami tik 
degalai ir neiškastinė žaliava, kurie atitinka 
VIb priede numatytus gamybos tvarumo ir 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo 
būvio ciklo metu kriterijus.
2. Valstybės narės gali pripažinti dvišalius 
ir daugiašalius Bendrijos ir trečiųjų šalių 
susitarimus, kurių tikrinimą ir auditą 
atlieka trečioji šalis, siekdamos įrodyti, kad 
laikomasi VIb priede numatytų sąlygų. 
3. Valstybės narės gali pripažinti įrodymus, 
kad laikomasi tarptautinių savanoriškų 
sistemų, pagal kurias numatomi tvarios 
žemės ūkio arba miško produktų gamybos 
standartai siekiant įrodyti, kad laikomasi 
VIb priede numatytų sąlygų, jei buvo 
pripažinta, jog šios sistemos atitinka 
atitinkamus patikimumo, skaidrumo ir 
nepriklausomo trečiųjų šalių atliekamo 
audito standartus. Šiuos kriterijus 
atitinkančių sistemų sąrašas skelbiamas ir 
periodiškai atnaujinamas.
VIb priede nurodytas tvarumo kriterijus 
priimamas laikantis 11 straipsnio 2a dalyje 
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nustatytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos Aplinkos apsaugos direktoratui turi būti suteiktas įgaliojimas pateikti pasiūlymą 
dėl degalų tvarumo kriterijų. Transporto degalų (žaliavos) gamyba gali turėti didelį neigiamą 
poveikį biologinei įvairovei ir socialinėms problemoms. Pagal šį pasiūlymą skatinama 
veiksmingai mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, tačiau dar reikia 
nustatyti papildomų aplinkos ir socialinių kriterijų. Tvarumo kriterijai neturėtų būti nustatomi 
būsimuosiuose teisės aktuose, jau šioje direktyvoje reikėtų numatyti išsamių pagrindinių 
kriterijų, kuriuos turėtų priimti 11 straipsnio 2 dalyje numatytas reguliavimo komitetas, 
tikrinant EP.

Pakeitimą pateikė Andres Tarand ir Anders Wijkman

Pakeitimas 89
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

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

7ba straipsnis
Įsigaliojus šiai direktyvai iš karto 
bendrojoje rinkoje leidžiama prekiauti 
biodegalais, kurių rodikliai lygūs VI C 
priede numatytoms tvarumo indekso 
pagrindu nustatytoms riboms arba jas 
viršija. Nuo 2020 m. sausio 1 d. bendrojoje 
rinkoje turi būti draudžiama prekiauti bet 
kokiais biodegalais, kurių rodikliai nesiekia 
šių ribų arba jas viršija.

Or. en

Pagrindimas

Degalų gamintojams ir importuotojams siūlomas tvarumo indeksas ir įgyvendinimo terminai 
turi būti aiškūs.
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Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso, John Bowis, Vittorio Prodi ir Adriana Poli Bortone

Pakeitimas 90
1 STRAIPSNIO 6 PUNKTAS

8a straipsnis (naujas) (Direktyva Nr. 98/70/EB)

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

Remdamasi Jungtinio tyrimų centro (JTC) 
atliktu darbu ir naudodamasi turimais 
duomenimis, Komisija toliau tobulina 
tinkamą bandymų metodologiją, susijusią su 
metalų priedų naudojimu degaluose ir, 
taikydama šią metodologiją, įvertina, ar 
reikia pasiūlyti apriboti tuos metalų 
priedus, kurie, kaip manoma, daro poveikį 
veiksmingam kovos su tarša technologijų 
veikimui. 

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisija paprašė JTC įvertinti metalų priedų poveikį katalizatoriams ir 
išmetamiems teršalams ir šis darbas šiuo metu atliekamas. Komisija ir JTC turėtų tęsti plėtoti 
šiuos bandymus ir atsižvelgti į turimus duomenis apie metalų priedus. Kai bus atliktas metalų 
priedų įvertinimas, Komisija turėtų mokslinį pagrindą, kad, visapusiškai konsultuodamasi su 
Europos Parlamentu taikant bendro sprendimo procedūrą, galėtų apibrėžti, kurie metalų 
priedai (jei tokių yra) daro poveikį efektyviam kovos su tarša technologijų veikimui.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 91
1 STRAIPSNIO 7 PUNKTAS

9 straipsnio 2 pastraipos a punktas (Direktyva 98/70/EB)

a) biodegalų naudojimą remiantis direktyva 
ir automobilių technologijų naudojimą bei 
pokyčius atsižvelgiant į Komisijos 
strateginėje energetikos apžvalgoje* 
nustatytą tikslą, kad iki 2020 m. biodegalai 
sudarytų 10 % visų suvartojamų transporto 
priemonių degalų ir į tikslą dekarbonizuoti 
transporto priemonių degalus;

a) transporto priemonių degalų 
dekarbonizavimo ir biodegalų naudojimo 
tikslą, siekiant šio tikslo. Komisija visose 
gamybos šalyse stebi neigiamą biodegalų 
gamybos poveikį aplinkai, tiesioginį ar 
netiesioginį poveikį draustiniams ir 
socialinėms sąlygoms bei maisto kainoms ir 
pastebėjusi neigiamą poveikį imasi veiksmų 
siekdama užkirsti kelią šiam neigiamam 
poveikiui.
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Or. en

Pagrindimas

Monitoring progress of decarbonising transport fuel is important to be able to interfere if 
necessary. For biofuels a ‘Health Check’ is necessary given the many uncertainties around 
this product. Given the many potential negative effects the outcome of the Health Check 
should be used to revise the policy of biofuels fully if necessary. The recent OECD-report also 
raises serious questions on the policy of stimulating biofuels.
One of the most important check points is to assess if purchasing power of fuel buyers will 
push food buyers from the market in developing countries, and to assess if deforestation due 
to biofuels, whether directly or indirectly, has come to a halt after this Directive came into 
force. This assessment should be done in cooperation with FAO/UNEP.

Pakeitimą pateikė Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta, Anne Laperrouze ir Martin 
Callanan

Pakeitimas 92
1 STRAIPSNIO 7 A PUNKTAS (naujas)

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

7a. Įterpiamas šis 9a straipsnis:
9a straipsnis

Peržiūra
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 iki 
2010 m. gruodžio 31 d.:
1. parengia Europos Parlamentui ir 
Tarybai pranešimą apie galimus mažinimo 
mechanizmus. Visų pirma Komisija 
apsvarsto: 
a) atitinkamos metodikos, padėsiančios 
nustatyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų kelių transporto priemonėms 
naudojant degalus, būvio ciklą, parengimą;
b) bet kokio mažinimo mechanizmo sąsajų 
su ES išmetamųjų teršalų prekybos sistema 
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ir valstybių narių įsipareigojimais pagal 
Kioto protokolą paaiškinimą;
c) išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio ypatingų progresyvaus 
mažinimo tikslų įgyvendinamumo ir šių 
tikslų siekimo tvarkaraščio peržiūrą;
d) su šiais tikslais susijusį poveikį verslui, 
ekonomikai ir socialiniam sektoriui.  
2. Remdamasi šiuo pranešimu, Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
pasiūlymus dėl šios direktyvos pakeitimo, 
atsižvelgdama į direktyvos 2003/30/EB ir 
atitinkamų paskesnių teisės aktų nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

(Justification Adriana Poli Bortone and Alessandro Foglietta)
To ensure coherence, consistency and feasibility of EU climate and energy policies.

(Justification Anne Laperrouze+ Martin Callanan (identical))
Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above. 

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 93
1 STRAIPSNIO 7A PUNKTAS (naujas)

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

7a. Įterpiamas šis 9a straipsnis:
9a straipsnis

Peržiūra
Siekdama prisidėti prie ES tikslų mažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir 
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sukurti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų kelių transporto priemonėms 
naudojant degalus, būvio ciklo stebėsenos 
ir priežiūros mechanizmą, Komisija iki 
2010 m. gruodžio 31 d.:
1.  parengs Europos Parlamentui ir 
Tarybai pranešimą apie galimus mažinimo 
mechanizmus. Visų pirma Komisija 
apsvarstys: 
a) atitinkamos metodikos, padėsiančios 
nustatyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų kelių transporto priemonėms 
naudojant degalus, būvio ciklą, parengimą;
b) bet kokio mažinimo mechanizmo sąsajų 
su ES išmetamųjų teršalų prekybos sistema 
ir valstybių narių įsipareigojimais pagal 
Kioto protokolą paaiškinimą;
c) išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio ypatingų progresyvaus 
mažinimo tikslų įgyvendinamumo ir šių 
tikslų siekimo tvarkaraščio peržiūrą;
d) su šiais tikslais susijusį poveikį verslui, 
ekonomikai ir socialiniam sektoriui.  
2. Remdamasi šiuo pranešimu, Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateiks 
pasiūlymus dėl šios direktyvos pakeitimo, 
atsižvelgdama į direktyvos 2003/30/EB ir 
atitinkamų paskesnių teisės aktų nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above.
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Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 94
1 STRAIPSNIO 7A PUNKTAS (naujas)

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

7a. Įterpiamas šis 9a straipsnis:
9a straipsnis

Peržiūra
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 iki 2010 m. gruodžio 31 d.: 
1. parengs Europos Parlamentui ir Tarybai 
pranešimą apie galimus mažinimo 
mechanizmus. Visų pirma Komisija 
apsvarsto: 
a) atitinkamos metodikos, padėsiančios 
nustatyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų kelių transporto priemonėms 
naudojant degalus, būvio ciklą, parengimą;  
b) išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio specifinių progresyvaus 
mažinimo tikslų įgyvendinamumo ir šių 
tikslų siekimo tvarkaraščio peržiūrą; 
2. Remdamasi šiuo pranešimu, Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
pasiūlymus dėl šios direktyvos pakeitimo, 
atsižvelgdama į direktyvos 2003/30/EB ir 
atitinkamų paskesnių teisės aktų nuostatas.

Or. en

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, pagal kurią būtų galima 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 mastą ir tvarumą, o tai yra klausimai, kuriuos dar reikia 



PE396.443v01-00 50/72 AM\688588LT.doc

LT

apsvarstyti ir spręsti rengiant būsimus teisės aktus.

Pakeitimą pateikė Martin Callanan

Pakeitimas 95
1 STRAIPSNIO 12 PUNKTO -1A PAPUNKTIS (naujas)

III priedo 4 išnaša (Direktyva 98/70/EB)

4 išnaša pakeičiama taip: 
žodžiai „arktinės sąlygos ar atšiaurios 
žiemos“ pakeičiami „žema aplinkos 
temperatūra vasarą“  

Or. en

Pagrindimas

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 96
1 STRAIPSNIO 12 PUNKTAS

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

12. 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.“

Or. en

Pagrindimas

Savo 2006 m. rugsėjo 26 d. rezoliucijoje dėl teminės oro taršos strategijos Europos 
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Parlamentas paragino Komisiją 2010–2020 m. 55 proc. sumažinti ozoną sudarančių lakiųjų 
organinių junginių (LOJ) kiekį. Jei būtų taikomas etanolio nuokrypis, padidėtų išmetamų LOJ 
kiekis, o tai neatitiktų Europos Parlamento pozicijos ir nebūtų pagrįsta. Yra kitų biodegalų ir 
įprastinių degalų maišymo būdų, dėl kurių nedidėja garų slėgis. Taigi etanoliui daroma 
išimtis nepagrįsta ir turi būti panaikinta. 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 97
1 STRAIPSNIO 12 PUNKTAS

III priedo 5 išnaša (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 pakeičiama taip: „Valstybėse 
narėse, kuriose yra arktinės sąlygos arba 
būna atšiaurios žiemos, garų slėgis neturi 
viršyti 66,0 kPa. Kai degaluose yra etanolio, 
didžiausias leistinas garų slėgis vasarą 56 
kPa ribą gali viršyti 4 kPa (žr. VI priedą),
jei laikomasi reikalavimo, kad minimalus 
etanolio kiekis būtų 3%v/v.

Or. en

Pagrindimas

Maišant etanolį gali didėti garų slėgis. Svarbu užtikrinti, kad pagal šį teisės aktą nebūtų 
sudarytos sąlygos aukštesnei didžiausio leistino garų slėgio ribai nustatyti.

Dėl pasiūlyto nuokrypio garų slėgis padidėtų iki 68kPa, o dėl to pablogėtų oro kokybė. Taigi 
bendras maksimalus garų slėgis turi būti sumažintas iki 56kPa. Be to, galėtų būti leidžiamas 
daugiausia 4kPa nuokrypis. Laikantis šio požiūrio didžiausias garų slėgis neviršytų 60 kPa, o 
oro užterštumas nepadidėtų.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 98
1 STRAIPSNIO 12 PUNKTAS

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

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

5 išnaša papildoma šiuo tekstu: Kai 
degaluose yra etanolio, didžiausias garų 
slėgis vasarą 56 kPa ribą gali viršyti VI 
priedo lentelėje nurodytu dydžiu, o nuo 
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lentelėje nurodytą dydį.“ 2013 m. šis slėgis gali viršyti 52kPa ribą 
tokiu dydžiu, kuris nurodytas VI priedo 
lentelėje.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant sumažinti išmetamų LOJ kiekį, būtina sumažinti didžiausio leistino standartinio 
benzino garų slėgio ribas. Turėtų būti mažinama dviem etapais, kad ūkinės veiklos vykdytojai 
galėtų prisitaikyti prie šio naujo apribojimo.

Taigi pagal siūlomą pakeitimą, didžiausias garų slėgis iki 2012 m. turėtų būti 64 kPA, o nuo 
2013 m. sausio 1 d. – 60 kPa, ir tai padetų išvengti oro kokybės blogėjimo dėl didėjančio 
išmetamų LOJ kiekio.

Pakeitimą pateikė Martin Callanan

Pakeitimas 99
1 STRAIPSNIO 12 PUNKTAS

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

5 išnaša pakeičiama taip: 
žodžiai „arktinės sąlygos ar atšiaurios 
žiemos“ pakeičiami „žema aplinkos 
temperatūra vasarą“.  

Or. en

Pagrindimas

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.
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Pakeitimą pateikė Martin Callanan

Pakeitimas 100
1 STRAIPSNIO 12 PUNKTO 1A PAPUNKTIS (naujas)

III priedo 7a išnaša (nauja) (Direktyva 98/70/EB)

Įterpiama ši nauja 7a išnaša:

7a) Pagal 1 straipsnio 2 dalies nuostatas, ši 
riba įsigalios Europos standartizacijos 
komiteto (pranc. CEN) parengto standarto 
skelbimo dieną.

Or. en

Pagrindimas

Išlaikius pagal CEN standartą EN 228 standartizuotą benziną, ES vartotojai ir įmonės bei 
automobilių pramonė turės didelės naudos, nes bus išvengta sumaišties pilantis degalus, taip 
pat tai padės padidinti tiekimo saugumą ir sumažinti išlaidas bei užtikrinti, kad bus tiekiami 
tokio paties standarto transporto priemonėms taikomi degalai, neatsižvelgiant į ES šalį. 
Esamos lestinos ribos turėtų būti padidintos atsižvelgiant į transporto priemonių reikalavimus 
ir suderinamumą, taigi nereikėtų tiesiog didinti papildomų rodiklių skaičių. Reikėtų panaikinti 
siūlomą papildomą benzino rūšį ir padaryti atitinkamų pakeitimų esančiuose benzino 
rodikliuose.

Pakeitimą pateikė Martin Callanan

Pakeitimas 101
1 STRAIPSNIO 12 PUNKTO 1A PAPUNKTIS (nauja)

III priedo 7b išnaša (nauja) (Direktyva 98/70/EB)

Įterpiama ši nauja 7a išnaša:

7b) Pagal 1 straipsnio 2 dalies nuostatas, 
šios ribos įsigalios Europos standartizacijos 
institucijos (pranc. CEN) parengto 
standarto skelbimo dieną.

Or. en
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Pagrindimas

Išlaikius pagal CEN standartą EN 228 standartizuotą benziną, ES vartotojai ir įmonės bei 
automobilių pramonė turės didelės naudos, nes bus išvengta sumaišties pilantis degalus, taip 
pat tai padės padidinti tiekimo saugumą ir sumažinti išlaidas bei užtikrinti, kad bus tiekiami 
tokio paties standarto transporto priemonėms taikomi degalai, neatsižvelgiant į ES šalį.  
Esamos lestinos ribos turėtų būti padidintos atsižvelgiant į transporto priemonių reikalavimus 
ir suderinamumą, taigi nereikėtų tiesiog didinti papildomų rodiklių skaičių. Reikėtų panaikinti 
siūlomą papildomą benzino rūšį ir padaryti atitinkamų pakeitimų esančiuose benzino 
rodikliuose.

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 102
1 STRAIPSNIO 13A PUNKTAS

IV priedo lentelė (Direktyva 98/70/EB)

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

a) eilutėje „Policikliniai aromatiniai 
angliavandeniliai“ stulpelyje „Didžiausios“ 
esantis įrašas pakeičiamas įrašu „3“.

Or. en

Pagrindimas

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai labai kenkia oro kokybei, nes į orą išskiriamos 
dalelytės ir azoto oksidai. Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai yra kancerogeniški ir 
sukelia didelių sveikatos problemų. Nuo 1991 m. Švedijoje naudojami 1 aplinkos klasės 
dyzeliniai degalai, kurių sudėtyje mažiau kaip 1% policiklinių aromatinių angliavandenilių. 
Tai rodo, kad įmanoma ir galima dar labiau sumažinti policiklinių aromatinių 
angliavandenilių kiekį. Tačiau, kadangi Europos vidurkis šiuo metu yra 3–4%, gerai būtų 
nustatyti 3%, kad tiekėjai galėtų prisitaikyti.  

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij ir Johannes Blokland

Pakeitimas 103
1 STRAIPSNIO 13A PUNKTAS (naujas)
IVa priedas (naujas) (Direktyva 98/70/EB)

13a. Įterpiamas šis IVa priedas:

Gazolio, skirto naudoti vidaus vandens kelių laivuose, standartiniai rodikliai
EN-590:2004(B5) (10mg/kg)
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Parametras Vienetas Riba

Cetaninis skaičius ne mažesnis kaip 51,0
Cetaninis indeksas ne mažesnis kaip 46,0
Tankis, esant 15°C kg/m³ 845 
Poliaromatiniai 
angliavandeniliai

% (m/m) daugiausia 8

Sieros kiekis mg/kg daugiausia 10,0
Pliūpsnio temperatūra °C didesnė kaip 55
Koksingasis likutis 
(produkto distiliavimo 
10% likučio)

% (m/m) daugiausia 0,30

Pelenų kiekis % (m/m) daugiausia 0,01
Vandens kiekis mg/kg daugiausia 200
Kietosios dalelės mg/kg daugiausia 24
Varinės plokštelės 
korozija (3 h, esant 50°C)

klasė 1 klasė

Atsparumas oksidacijai g/m³ daugiausia 25
Tepumas (1,4 wsd), esant 
60°C

μm daugiausia 460

Klampa, esant 40°C mm2/s 2,00–4,50 
Distiliacija
% (V/V) atgauta, esant 
250°C
% (V/V) atgauta, esant 
350°C
95% atgauta, esant

% (V/V) 
% (V/V) 
°C 

<65 
ne mažiau kaip 85
daugiausia 360

Drumstimosi temperatūra 
vasarą 
žiemą 

°C daugiausia 0 
daugiausia -15 

Ribinė filtruojamumo 
temperatūra 
vasarą 
žiemą 

°C daugiausia -11 
daugiausia -24 

Išvaizda skaidrus 
Riebalų rūgščių 
metilesterių (RRME) 
kiekis* 

% (V/V) daugiausia 5 

*Dėl didelio RRME kiekio didėja degalų
sunaudojimas ir reikia papildomos priežiūros 
drausmės (degalų sistemos užteršimo, nuosėdų 
atsiradimo ir korozijos prevencija). Dėl jų taip pat 
gali kilti laivo ar lėktuvo šildymo sistemų problemų 
(saugos klausimas).

Or. en
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Pagrindimas

(Justification Lambert van Nistelrooij)
The current annex IV gives no specifications for the Fatty Acid Methyl Esther (FAME) 
content. However, higher FAME content increases fuel consumption & requires additional 
maintenance discipline (prevent fuel system fouling, deposit formation and corrosion). It also 
might cause problems for on board heating systems (safety issue). Annex IVa therefore 
proposes a max. 5 % for FAME.

(Justification Johannes Blokland)
Recent research shows that a high amount of bioblend (more than 5%) in fuel increases fuel 
consumption and requires additional maintenance discipline (prevent fuel system fouling, 
deposit formation and corrosion). It also might cause problems for on board heating systems 
(safety issue). As long as the EN 590 grade remains unchanged, there is no possibility to 
blend a higher amount of biofuel than 5%. But in the case the grade will be reviewed (as 
happened about 5 years ago), this could be harmful for the inland waterway vessels. 
Therefore this new Annex is added to ensure the 5% maximum of bioblend.

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 104
PRIEDAS

V priedo paantraštė (Direktyva 98/70/EB)

Rūšis: Benzinas su dideliu biokuro kiekiu Rūšis: Benzinas su dideliu oksigenatų kiekiu

Or. en

Pagrindimas

V priede numatytos nuostatos, taikytinos benzinui, kurio sudėtyje iki 10% v/v etanolio. 
Klaidinga vadinti tokį benziną „benzinu su dideliu biokuro kiekiu“. Sąvoka „biokuras“ 
klaidina vartotojus, nes jie mano, kad naudojant šį benziną tausojama aplinka. Benziną, kurio 
sudėtyje 5–10% v/v etanolio, techniniu požiūriu teisingiau vadinti „benzinu su dideliu 
oksigenatų kiekiu“. 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 105
PRIEDAS

V priedo paantraštė (Direktyva 98/70/EB)

Rūšis: Benzinas su dideliu biokuro kiekiu Rūšis: Benzinas su biokuru

Or. en
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Pagrindimas

V priede numatytos nuostatos, taikytinos benzinui, kurio sudėtyje mažiausiai 5% v/v biokuro. 
Tokią dalį biokuro turintį benziną vadinti „benzinu, kuriame yra nedidelis biokuro kiekis“ yra 
klaidinga. Ši apibrėžtis turėtų būti vartojama nurodant benziną, kurio sudėtyje yra žymiai 
daugiau biokuro. Taigi tinkamesnė „benzino su biokuru“ apibrėžtis.

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 106
PRIEDAS

V priedo lentelės 6 eilutė (mažiausia riba) (Direktyva 98/70/EB)

Deguonies kiekis Deguonies kiekis

- mažiausia 2,7 v/v% (5a)

5a) Minimalūs reikalavimai negalioja, kai 
iš rinkos pašalinama benzino rūšis.

Or. en

Pagrindimas

Būtina skirti degalus su dideliu oksigenatų skaičiumi ir įprastą benziną, nes senuose 
automobiliuose neįmanoma naudoti degalų, kurių sudėtyje daugiau kaip 5% v/v etanolio. Tuo 
atveju, jei iš rinkos būtų pašalintas įprastas benzinas, turėtų būti panaikinti ir minimalūs 
reikalavimai. 

Pakeitimą pateikė Gintaras Didžiokas

Pakeitimas 107
PRIEDAS

V priedo lentelės 6 eilutė (didžiausia riba) (Direktyva 98/70/EB)

Deguonies kiekis %m/m 3,7 Deguonies kiekis %m/m 4,0

Or. en

Pagrindimas

Dieguonies kiekio riba turi būti pakankamai didelė, kad būtų galima užtirinti, jog į benziną 
būtų galimą įmaišyti 10% v/v etanolio, laikantis leistino tankio ribų. 10% etanolio neatitiks 
siūlomos 3,7 % m/m deguonies kiekio ribos, jei benzino, į kurį bus maišomas etanolis, tankis 
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bus 720–747 kg/m3. Daugiau kaip prieš dešimtmetį JAV leido, kad bendras deguonies kiekis 
E10 benzine būtų 4,0% m/m (10% etanolio). Ši riba pakankamai didelė, kad būtų galima 
užtikrinti jog būtų galima maišyti 10% etanolio, laikantis leistino benzino tankio ribų.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 108
PRIEDAS

V priedo lentelės 7 eilutė (didžiausia riba) (Direktyva 98/70/EB)

- Etanolis (turi būti pridėta stabilizatorių) 
%v/v 10

- Etanolis (gali būti pridėta stabilizatorių) 
%v/v 5–10

Or. en

Pagrindimas

Geriau turėti vieną benzino kategoriją, pagal kurią benzino sudėtyje yra 0–5 % v/v etanolio, 
ir kitą kategoriją, pagal kurią benzino sudėtyje yra 5–10 % v/v etanolio.

Pakeitimą pateikė Martin Callanan

Pakeitimas 109
PRIEDAS

V priedo 3 išnaša (Direktyva 98/70/EB)

3) Vasaros laikotarpis prasideda ne vėliau 
kaip gegužės 1 d. ir baigiasi ne anksčiau 
kaip rugsėjo 30 d. Valstybėse narėse, kuriose 
yra arktinės sąlygos ar būna atšiaurios 
žiemos, vasaros laikotarpis prasideda ne 
vėliau kaip birželio 1 d. ir baigiasi ne 
anksčiau kaip rugpjūčio 31 d.

3) Vasaros laikotarpis prasideda ne vėliau 
kaip gegužės 1 d. ir baigiasi ne anksčiau 
kaip rugsėjo 30 d. Valstybėse narėse, kuriose 
yra žemos aplinkos temperatūros vasarą 
sąlygos, vasaros laikotarpis prasideda ne 
vėliau kaip birželio 1 d. ir baigiasi ne 
anksčiau kaip rugpjūčio 31 d.

Or. en

Pagrindimas

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 



AM\688588LT.doc 59/72 PE396.443v01-00

LT

recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 110
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, 
didžiausias garų slėgis neturi viršyti 70 kPa. 

Or. en

Pagrindimas

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and article1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified.  There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted.

Pakeitimą pateikė Martin Callanan

Pakeitimas 111
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 žemos 
aplinkos temperatūros vasarą sąlygos, 
didžiausias garų slėgis neturi viršyti 
70,0 kPa. Kai degaluose yra etanolio, 
didžiausias leistinas garų slėgis vasarą gali 
viršyti atitinkamą 60 kPa ar 70 kPa garų 
slėgio vasarą ribą tokiu dydžiu, kuris 
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nurodytas VI priedo lentelėje.

Or. en

Pagrindimas

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.  

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 112
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. Kai degaluose 
yra etanolio, didžiausias leistinas garų slėgis 
vasarą 56 kPa ribą gali viršyti VI priedo 
lentelėje nurodytu dydžiu, o nuo 2013 m. šis 
slėgis gali viršyti 52kPa ribą tokiu dydžiu, 
kuris nurodytas VI priedo lentelėje.

Or. fr

Pagrindimas

Taigi pagal siūlomą pakeitimą, didžiausias garų slėgis iki 2012 m. turėtų būti 64 kPA, o nuo 
2013 m. sausio 1 d. – 60 kPa, ir tai padetų išvengti oro kokybės blogėjimo dėl didėjančio 
išmetamų LOJ kiekio.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 113
PRIEDAS

V priedo 4 išnaša (Direktyva 98/70/EB)
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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, 
didžiausias garų slėgis neturi viršyti 66,0 Pa.
Kai degaluose yra etanolio, didžiausias 
leistinas garų slėgis vasarą 56 kPa ribą gali 
viršyti VI priedo lentelėje nurodytu dydžiu.

Or. en

Pagrindimas

Maišant etanolį gali didėti garų slėgis. Svarbu užtikrinti, kad pagal šį teisės aktą nebūtų 
sudarytos sąlygos aukštesnei didžiausio leistino garų slėgio ribai nustatyti. Taigi, 
atsižvelgiant į didžiausią garų slėgį vasarą, didžiausias garų slėgis esant arktinėms sąlygoms 
arba atšiaurioms žiemoms turėtų būti sumažintas nuo 70 kPa iki 66 kPa.

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 114
PRIEDAS

VI priedas (Direktyva 98/70/EB)

BENZINO, KURIAME YRA ETANOLIO, 
LEIDŽIAMAS GARŲ SLĖGIO 

NUOKRYPIS

Išbraukta.

Etanolio kiekis 
(% v/v)

Leidžiamas garų 
slėgio nuokrypis 
(kPa)

0 0
1 3,65
2 5,95
3 7,20
4 7,80
5 8,0
6 8,0
7 7,94
8 7,88
9 7,82
10 7,76
Leidžiamas etanolio kiekio vidurkio garų 
slėgio nuokrypis tarp išvardytų verčių 
nustatomas tiesiogine ekstrapoliacija tarp 
vidutinei vertei gretimų (iš karto virš jos ir 
po jos) etanolio kiekių.
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Or. en

Pagrindimas

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and 1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified.  There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted. 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 115
PRIEDAS

VI priedas (Direktyva 98/70/EB)

BENZINO, KURIAME YRA ETANOLIO, 
LEIDŽIAMAS GARŲ SLĖGIO 

NUOKRYPIS

BENZINO, KURIAME YRA ETANOLIO, 
LEIDŽIAMAS GARŲ SLĖGIO 

NUOKRYPIS

Etanolio kiekis 
(% v/v)

Leidžiamas garų 
slėgio nuokrypis 
(kPa)

0 0
1 3,65
2 5,95
3 7,20
4 7,80
5 8,0
6 8,0
7 7,94
8 7,88
9 7,82
10 7,76

4 kPa nuokrypis leidžiamas tik tuomet, kai 
įmaišoma mažiausiai 3 %v/v etanolio.

Leidžiamas etanolio kiekio vidurkio garų 
slėgio nuokrypis tarp išvardytų verčių 
nustatomas tiesiogine ekstrapoliacija tarp 
vidutinei vertei gretimų (iš karto virš jos ir 
po jos) etanolio kiekių.



AM\688588LT.doc 63/72 PE396.443v01-00

LT

Or. en

Pagrindimas

Dėl pasiūlyto etanolio nuokrypio garų slėgis padidėtų iki 68kPa, o dėl padidėjusio LOJ 
pablogėtų oro kokybė. Kad oro kokybė nepablogėtų, didžiausias garų slėgio nuokrypis turėtų 
būti sumažintas iki 56 kPa. Be to, galėtų būti leidžiamas daugiausia 4 kPa nuokrypis, 
įmaišoma mažiausiai 3 %v/v etanolio. Laikantis šio požiūrio didžiausias garų slėgis neviršytų 
60 kPa, o oro tarša nepadidėtų.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 116
PRIEDAS

VI priedas (Direktyva 98/70/EB)

BENZINO, KURIAME YRA ETANOLIO, 
LEIDŽIAMAS GARŲ SLĖGIO NUOKRYPIS

BENZINO, KURIAME YRA BIOKURO, 
LEIDŽIAMAS GARŲ SLĖGIO NUOKRYPIS

Etanolio kiekis 
(% v/v)

Leidžiamas garų 
slėgio nuokrypis 
(kPa)

0 0
1 3,65
2 5,95
3 7,20
4 7,80
5 8,0
6 8,0
7 7,94
8 7,88
9 7,82
10 7,76
Leidžiamas etanolio kiekio vidurkio garų 
slėgio nuokrypis tarp išvardytų verčių 
nustatomas tiesiogine ekstrapoliacija tarp 
vidutinei vertei gretimų (iš karto virš jos ir 
po jos) etanolio kiekių.

8 kPa nuokrypis leidžiamas tik tuomet, jei 
į benziną įmaišoma 3–10 % biokuro.

Or. de

Pagrindimas

Neįmanoma kontroliuoti siūlomų nuokrypių. Kad būtų leidžiama į benziną įmaišyti etanolio ir 
kito biokuro, dažniausiai kaip orientacinis dydis nustatomas didžiausias leistinas nuokrypis.
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Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 117
PRIEDAS

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

VIA PRIEDAS 
NAUDOJANT DEGALUS IŠMETAMŲ 
ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ 
DUJŲ BŪVIO CIKLO APSKAIČIAVIMO 
METODAS
1. Pranešant apie naudojant bet kokius 
degalus išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų būvio ciklą turi būti 
atsižvelgiama į:
a) žaliavų gavybą ir (arba) gamybą, 
įskaitant:
– gavybos būdą, apskaičiuotą arba 
numatytą pagal gavybos vietą;
– gavybos metu sunaudotą energiją, 
įskaitant nepanaudotų dujų deginimą ir 
nutekėjimą, ir kitus su gavybos procesu 
susijusius energijos naudojimo būdus;
– tiesioginių ar netiesioginių žemės 
naudojimo paskirties pokyčių poveikį, 
įskaitant žemės ūkio veiklos perkėlimą; 
– agrocheminėms medžiagoms gaminti ir 
taikyti sunaudotą energijos kiekį vienam 
energijos vienetui;
– poveikį anglies junginių dirvoje 
susidarymui ir, vykdant žemės ūkio veiklą, 
ypač naudojant azoto trąšas, išmetamų 
teršalų kiekiui; 
– šalutinių produktų poveikį;
– gamybinių įrenginių degalų panaudojimą 
vienam vienetui;
b) transportavimą ir skirstymą, įskaitant:
– transportavimą iš gręžinio į pirmą 
perdirbimo ir (arba) perdavimo vietą 
remiantis vidutiniu CO2 ekvivalentų kiekiu 
vienam energijos vienetui;
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– transportavimo iš gręžinio į perdirbimo ir 
(arba) perdavimo vietą kilometrų skaičių;
– transportavimo iš perdirbimo ir (arba) 
perdavimo vietos į pardavimo vietą 
kilometrų skaičių, remiantis vidutiniu CO2 
ekvivalentų kiekiu vienam energijos 
vienetui;
c) konversiją ir (arba) perdirbimą, 
įskaitant:
– vykdant konversiją ir (arba) perdirbant 
sunaudotą energijos kiekį vienam energijos 
vienetui;
– išmetamų CO2 ekvivalentų kiekį vienam 
energijos vienetui;
d) galutinį produktą:
– anglies kiekį vienam energijos vienetui.
2. Prireikus Komisija nustato kiekvienos 
gavybos vietos arba kiekvienos neiškastinio 
kuro sudedamosios dalies standartines 
vertes, susijusias su tam tikromis 
vadinamojo „nuo gręžinio iki automobilio“ 
vertinimo dalimis. Šios standartinės vertės 
sumažinamos vertinant sutaupytą 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir jas nustatant remiamasi proceso 
metu išmetamų teršalų kiekiu, kuris yra 
daug didesnis už vidutinį išmetamų teršalų 
kiekį. Degalų tiekėjai gali prašyti taikyti 
palankesnį išmetamų teršalų koeficientą, 
jei jie gali įrodyti, kad naudojant jų 
produktą išskiriama mažiau šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, palyginti su 
standartine verte.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindiniai reikalavimai degalams turėtų būti nustatyti rengiant tvarumo kriterijus, nes šis 
priedas turėtų būti susijęs tik su šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaičiavimo kriterijais. 
Galimos standartinės vertės turėtų būti sumažintos ir atspindėti daug didesnį negu vidutinį 
naudojant bet kokius degalus ir visais etapais išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, kad degalų tiekėjai būtų skatinami aktyviai dalyvauti ir pateikti reikiamos informacijos, 
kad būtų leista naudoti palankesnį koeficientą. 



PE396.443v01-00 66/72 AM\688588LT.doc

LT

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 118
PRIEDAS

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

VIA PRIEDAS
NAUDOJANT IŠ IŠKASTINIO KURO 
PAGAMINTUS DEGALUS IŠMETAMŲ 
ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ 
DUJŲ BŪVIO CIKLO APSKAIČIAVIMO 
METODAS
1. Pranešant apie naudojant bet kokius iš 
iškastinio kuro pagamintus degalus 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
būvio ciklą turi būti atsižvelgiama į:
a) žaliavų gavybą ir (arba) gamybą, 
įskaitant:
– gavybos būdą, apskaičiuotą arba 
numatytą pagal gavybos vietą;
– gavybos metu sunaudotą energijos kiekį, 
įskaitant nepanaudotų dujų deginimą ir 
nutekėjimą, ir kitus su gavybos procesu 
susijusius energijos naudojimo būdus;
– žemės naudojimo paskirties pokyčių 
poveikį, įskaitant žemės ūkio veiklos 
perkėlimą;
– agrocheminėms medžiagoms gaminti ir 
taikyti sunaudotą energijos kiekį vienam 
energijos vienetui;
– šalutinių produktų poveikį;
– gamybinių įrenginių degalų panaudojimą 
vienam vienetui;
b) transportavimą ir skirstymą, įskaitant:
– transportavimą iš gręžinio į pirmą 
perdirbimo ir (arba) perdavimo vietą 
remiantis vidutiniu CO2 ekvivalentų kiekiu 
vienam energijos vienetui;
– transportavimo iš gręžinio į perdirbimo ir 
(arba) perdavimo vietą kilometrų skaičių;
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– transportavimo iš perdirbimo ir (arba) 
perdavimo vietos į pardavimo vietą 
kilometrų skaičių, remiantis vidutiniu CO2 
ekvivalentų kiekiu vienam energijos 
vienetui;
c) konversiją ir (arba) perdirbimą, 
įskaitant:
– vykdant konversiją ir (arba) perdirbant 
sunaudotą energijos kiekį vienam energijos 
vienetui;
– išmetamų CO2 ekvivalentų kiekį vienam 
energijos vienetui;
d) galutinį produktą:
– anglies kiekį vienam energijos vienetui.
2. Iki 2011 m. sausio 1 d. bus parengti 
pagrindiniai degalams keliami 
reikalavimai, kurie bus pagrįsti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų būvio 
ciklu, vertinamu pagal šio priedo 1 dalį. 
Standartai apims aukščiausius veiklos 
rodiklius turinčio degalų tiekėjo atliktų 
matavimų rezultatus arba trijų geriausių 
tiekėjų rezultatus. Jei būtina, galima 
atskirti tradicinę lengvąją ir sunkiąją 
neperdirbtą naftą.
3. Kaip nurodyta 7a straipsnio 2 dalyje, nuo 
2011 m. sausio 1 d. CO2 ekvivalentus būtų 
galima mažinti remiantis standartine verte 
pagal gavybos vietą arba pagal fiksuotą 
CO2 ekvivalentų skaičių remiantis „nuo 
gręžinio iki automobilio“ analize. Siekdami 
teigiamo rezultato, degalų tiekėjai gali 
nepaisyti šios vertės, jei jie gali įrodyti, kad 
jų produktas išskiria mažiau šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, palyginti su 
standartine verte.

Or. en

Pagrindimas

Naudojant biodegalus išmetami šiltnamio efektą sukeliančios dujos turi būti aptartos 
Atsinaujinančios energijos direktyvoje, nes ši direktyva skirta iš iškastinio kuro pagamintiems 
degalams. Gruodžio mėn. Komisija pateiks pasiūlymą dėl Atsinaujinančios energijos 
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direktyvos, kuri taip pat apims naudojant biokurą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio skaičiavimo metodą, pagrįstą būvio ciklo analize. Jei dviejose direktyvose bus nustatyti 
tvarumo kriterijai, tai lems teisinę painiavą.

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 119
PRIEDAS

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

VIB PRIEDAS
DEGALŲ TVARUMO KRITERIJAI
Tvarumo kriterijai bus paremti sistema, 
pagal kurią galima nustatyti degalų 
žaliavos šaltinį ir visos tvarios biomasės 
gamybos įmonės yra sertifikuotos.
Pagal šiuos kriterijus, inter alia, 
užtikrinama:
– kad nedaroma neigiamo poveikio 
biologinei įvairovei ir ypač kad žaliavų 
gamyba ar gavyba nevyksta netoli vertingų 
gamtos teritorijų arba valstybės saugomų 
teritorijų, išskyrus atliekų srauto ir 
medienos atliekų atvejus;
– kad dėl degalų žaliavos gamybos nebūtų 
naikinami miškai ar neprarandama kitokių 
antžeminių ar požeminių anglies šaltinių 
(pvz., pelkės ar ganyklos);
– kad būtų laikomasi tarptautinių 
konvencijų ir taisyklių, visų pirma, 
atitinkamų TDO standartų ir JT 
konvencijų, susijusių su vietos gyventojų 
apsauga;
– kad nebūtų daroma didelio neigiamo 
poveikio vandens ištekliams;
– kad dėl gavybos ar degalų žaliavos 
gamybos neblogėtų oro, vandens ir dirvos 
kokybė; 
– kad reguliariai būtų teikiama privaloma 
biologinės žaliavos gamybos socialinių 
pasekmių ataskaita, kurioje ypač 
aptariamas poveikis maisto kainoms, 
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siekiant parodyti, kad, inter alia, nedaroma 
neigiamo poveikio maisto saugai;
– kad būtų gautas vietos bendruomenės ir 
(arba) gyventojų atstovų sutikimas; 
– kad visuomenė galėtų laisvai gauti 
informacijos ir dalyvauti;
– kad reguliariai teikiamos privalomosios 
ataskaitos, kuriose užtikrinama, kad nėra 
daroma didelio neigiamo poveikio dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo ar 
žemės ūkio veiklos perkėlimo;
– kad tiesiogiai sutaupoma mažiausiai 60% 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų naudojant iš biomasės pagamintą 
neiškastinį kurą, palyginti su iškastiniu 
kuru;

Or. en

Pagrindimas

Bet kokie degalai, kurie parduodami ES rinkoje, turėtų atitikti tvarumo kriterijus. Jei 
numatoma, kad iš biomasės pagaminti degalai padės laikytis šio teisės akto reikalavimų, 
ypatingą dėmesį reikia atkreipti į tai, kad nebūtų daroma neigiamo poveikio aplinkai ir 
klimatui. Šie kriterijai turėtų užtikrinti, kad nedaroma didelio neigiamo poveikio biologinei 
įvairovei, vandens ištekliams, oro, vandens ir dirvos kokybei ar maisto saugumui ir kt. 

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 120
PRIEDAS

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

VIB PRIEDAS
DEGALŲ TVARUMO KRITERIJAI
Tvarumo kriterijai bus paremti sistema, 
pagal kurią galima nustatyti degalų 
žaliavos šaltinį ir visos tvarios biomasės 
gamybos įmonės yra sertifikuotos.
Pagal šiuos kriterijus, inter alia, 
užtikrinama:
– kad nedaroma neigiamo poveikio 
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biologinei įvairovei ir ypač kad žaliavų 
gamyba ar gavyba nevyksta netoli vertingų 
gamtos teritorijų arba valstybės saugomų 
teritorijų, išskyrus atliekų srauto ir 
medienos atliekų atvejus;
– kad dėl degalų žaliavos gamybos nebūtų 
naikinami miškai ar neprarandama kitokių 
antžeminių ar požeminių anglies šaltinių 
(pvz., pelkės ar ganyklos);
– kad būtų laikomasi tarptautinių 
konvencijų ir taisyklių, visų pirma, 
atitinkamų TDO standartų ir JT 
konvencijų, susijusių su vietos gyventojų 
apsauga;
– kad nebūtų daroma didelio neigiamo 
poveikio vandens ištekliams;
– kad dėl gavybos ar degalų žaliavos 
gamybos neblogėtų oro, vandens ir dirvos 
kokybė; 
– kad reguliariai būtų teikiama privaloma 
biologinės žaliavos gamybos socialinių 
pasekmių ataskaita, kurioje ypač 
aptariamas poveikis maisto kainoms, 
siekiant parodyti, kad, inter alia, nedaroma 
neigiamo poveikio maisto saugai;
– kad būtų gautas vietos bendruomenės ir 
(arba) gyventojų atstovų sutikimas; 
– kad visuomenė galėtų laisvai gauti 
informacijos ir dalyvauti;
– kad reguliariai teikiamos privalomosios 
ataskaitos, kuriose užtikrinama, kad nėra 
daroma didelio neigiamo poveikio dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo ar 
žemės ūkio veiklos perkėlimo;
– kad tiesiogiai sutaupoma didelis kiekis 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų naudojant iš biomasės pagamintą 
neiškastinį kurą, palyginti su iškastiniu 
kuru.

Or. en
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Pagrindimas

Bet kokie degalai, kurie parduodami ES rinkoje, turėtų atitikti tvarumo kriterijus. Jei 
numatoma, kad iš biomasės pagaminti degalai padės laikytis šio teisės akto reikalavimų, 
ypatingą dėmesį reikia atkreipti į tai, kad nebūtų daroma neigiamo poveikio aplinkai ir 
klimatui. Šie kriterijai turėtų užtikrinti, kad nedaroma didelio neigiamo poveikio biologinei 
įvairovei, vandens ištekliams, oro, vandens ir dirvos kokybei ar maisto saugumui ir kt. 

Pakeitimą pateikė Andres Tarand ir Anders Wijkman

Pakeitimas 121
PRIEDAS

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

BIODEGALŲ GAMYBOS IR 
NAUDOJIMO TVARUMO INDEKSAS IR 
RIBINĖS VERTĖS 
Vadovaujantis VIA ir VIB priedo 
nuostatomis, bet koks biokuras, skirtas bet 
kokiam varikliui arba kitai energijos 
konversijos technologijai (pvz., kuro 
elementams), vertinamas ir sertifikuojamas 
remiantis vienu bendru moksliškai pagrįstu 
tvarumo indeksu, pagal kurį, kaip 
numatyta 7ba straipsnio 4 dalyje, 
nustatoma riba, kad naudojant 
standartinius vidaus degimo variklius 
mažiausiai 50% sumažinamas išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ir 
100% padidėja energijos efektyvumas, 
palyginti su benzinu „Eurosuper 95“; jei 
biomasė pagaminta iš pasėlių, kurie buvo 
užauginti ariamoje žemėje, indeksas taip 
pat turėtų apimti minimalų vieno hektaro 
biomasės derlių 5 naftos ekvivalento 
tonoms ir didžiausią vienam hektarui 
naudojamų cheminių medžiagų ir vandens 
kiekį.
Tvarumo indekso metodika ir tiksli 
apibrėžtis turi būti patvirtinta pagal 11 
straipsnio 2 dalyje numatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. en
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Pagrindimas

Būtų naudinga, jei prieš prasidedant diskusijoms pagal komitologijos procedūrą Europos 
Parlamentas pateiktų tam tikrų metodikos gairių.
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