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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 98/70/EB 
dėl benzino, dyzelinių degalų (dyzelino) ir gazolio 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
(COM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2007)0018)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnį, pagal kuriuos 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0061/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komiteto nuomones (A6-0000/2007),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
2 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(2) Komisijos komunikate Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Teminė oro taršos 
strategija“2 yra nustatyti tikslai – iki 
2020 m. sumažinti išmetamųjų teršalų 
kiekį. Šie tikslai buvo nustatyti 
atsižvelgiant į išsamią sąnaudų ir naudos 

(2) Komisijos komunikate Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Teminė oro taršos 
strategija“2 yra nustatyti tikslai – iki 
2020 m. sumažinti išmetamųjų teršalų 
kiekį. Šie tikslai buvo nustatyti 
atsižvelgiant į išsamią sąnaudų ir naudos 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui: teminė oro taršos strategija, COM(2005)0446.
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analizę. Visų pirma siekiama sumažinti 
išmetamo SO2 kiekį 82 %, išmetamo NOx 
− 60 %, lakiųjų organinių junginių (LOJ) − 
51 % ir pirminių PM2,5 − 59 %, lyginant 
su išmestu kiekiu 2000 metais. Direktyvos 
98/70/EB dalinių pakeitimų poveikis 
degalinėse išmetamiems LOJ turėtų būti 
aptariamas teisės aktuose, kurie bus priimti 
ateityje.

analizę. Visų pirma siekiama sumažinti 
išmetamo SO2 kiekį 82 %, išmetamo NOx 
− 60 %, lakiųjų organinių junginių (LOJ) − 
51 % ir pirminių PM2,5 − 59 %, lyginant 
su išmestu kiekiu 2000 metais. Direktyvos 
98/70/EB dalinių pakeitimų poveikis 
degalinėse išmetamiems LOJ turėtų būti 
aptariamas teisės aktuose, kurie bus priimti 
ateityje. Tačiau savo 2006 m. rugsėjo 
26 d. rezoliucijoje dėl teminės oro taršos 
strategijos1 Europos Parlamentas ragino 
iškelti didesnius taršos mažinimo 
uždavinius, t. y. 65 % sumažinti išmetamo 
NOx kiekį, lakiųjų organinių junginių 
(LOJ) kiekį – 55 %, o pirminių PM2.5 
kiekį– 61 % . Šie uždaviniai turėtų būti 
numatyti direktyvoje. Direktyvos 98/70/EB 
dalinių pakeitimų poveikis degalinėse 
išmetamiems LOJ turėtų būti taip pat
aptariamas teisės aktuose, kurie bus priimti 
ateityje.
___________________________

1 OL C 306, 2006 12 15, p. 176.

Pagrindimas

Europos Parlamentas ragina parengti reiklesnę kovos su tarša politiką. Visais su kovos tarša 
susijusiais teisės aktais turėtų būti siekiama šio tikslo.

Pakeitimas 2
3 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(3) Pagal Kioto protokolą Bendrija 
įsipareigojo įgyvendinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimo tikslus, 
nustatytus 2008–2012 m. Vidaus vandens 
kelių transportui priskiriama maždaug 20 
% šių išmetamųjų teršalų. Bendrija šiuo 
metu nagrinėja, kiek būtų galima viršyti 
įsipareigojimus pagal Kioto protokolą 
mažinant šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį. Kad būtų pasiekti šie tikslai, 
turės prisidėti visi sektoriai.

(3) Pagal Kioto protokolą Bendrija 
įsipareigojo įgyvendinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimo tikslus, 
nustatytus 2008–2012 m. Vidaus vandens 
kelių transportui priskiriama maždaug 
20 % šių išmetamųjų teršalų. Bendrija taip 
pat įsipareigojo iki 2020 m. pagal 
pasaulinį susitarimą 30 % sumažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, o Bendrijos lygmeniu – 20 %. 
Kad būtų pasiekti šie tikslai, turės prisidėti 
visi sektoriai.
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Pagrindimas

Taryba ir Parlamentas pritarė Komisijos pasiūlytam tikslui nuo 2012 m. 30 % ar 20 %
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Visais su šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
mažinimu susijusiais teisės aktais turėtų būti siekiama šio tikslo.

Pakeitimas 3
6 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(6) 2003 m. gegužės 8 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/30/EB dėl skatinimo naudoti biokurą 
ir kitą atsinaujinantį kurą transporte 
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 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. 
Gaminant biokurą pageidautina laikytis 
ne tik biologinės įvairovės, bet ir 
socialinių kriterijų. 

Pagrindimas

Reikia skatinti su kitais degalais maišyti biodegalus, veiksmingai mažinančius šiltnamio 
efektą sukeliančias dujas, tačiau tai negali kenkti biologinei įvairovei ir turėti didelių 
neigiamų socialinių padarinių šalyse gamintojose.

Pakeitimas 4
15 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(15) Maišant etanolį į benziną pasikeičia 
tokio degalų mišinio garų slėgio netiesinės 
savybės. Siekiant užtikrinti, kad benzino, 
gauto sumaišius bet kokius leistinus 
benzino ir etanolio mišinius, garų slėgis
neviršytų leistinos garų slėgio ribos,

(15) Maišant etanolį į benziną pasikeičia 
tokio degalų mišinio garų slėgio netiesinės 
savybės. Siekiant užtikrinti, kad benzino, 
gauto įmaišius tam tikrą procentinę dalį, 
garų slėgio padidėjimas nebūtų 
neproporcingai didelis, būtina nustatyti 
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būtina nustatyti tokių mišinių garų slėgio 
nuokrypį, kad jis atitiktų faktinį 
užfiksuotą garų slėgio padidėjimą į 
benziną pridėjus tam tikrą etanolio 
procentinę dalį.

reikiamą įmaišyti minimalią procentinę 
dalį, kad tokie mišiniai galėtų turėti 
nuokrypį.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 5
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.

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 
padaugėti išmetamų lakiųjų organinių 
junginių (LOJ). Taigi būtina sumažinti 
maksimalų garų slėgio lygį.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 6
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 

(19) Kiek tai susiję su naujo išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
stebėsenos mechanizmo nustatymu, reikėtų 
Komisiją įgalioti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos apibrėžtas gaires 
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 
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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.

98/70/EB 10 straipsnyje numatytos 
analizės metodų patvirtinimo priemonės 
yra bendro pobūdžio ir yra skirtos papildyti 
šiai direktyvai įrašant naujas neesmines 
nuostatas, jos turėtų būti patvirtintos 
taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje numatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Pagrindimas

Komisija siūlo stebėti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį viso degalų būvio 
ciklo metu ir tada jį mažinti.  Demokratiniu požiūriu svarbu, kad Europos Parlamentas ir 
Taryba užuot palikdami stebėsenos metodologijos klausimą komitologijai, patys nustatytų jos 
kryptį.

Pakeitimas 7
22A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(22a) Šie varikliai gali būti varomi tik 
labai mažai sieros turinčiais degalais. 
Vidaus vandenų laivų degaluose esančios
sieros kiekis bus sumažintas kaip 
įmanoma greičiau per vieną kartą.

Pagrindimas

Šiuolaikiniams, ekologiškiems laivų varikliams, kurių pažangūs filtravimo būdai padeda 
kovoti su oro tarša, tinka tik mažai sieros turintis kuras.  Komisija siūlo dviem etapais mažinti 
sierą kure, naudojamame vidaus vandens laivuose. Tačiau būtų geriau pradėti greičiau 
naudoti mažai sieros turintį kurą ir du etapus sujungti į vieną.

Pakeitimas 8
1 STRAIPSNIO -1 PUNKTAS (naujas)

1 straipsnis (Direktyva 98/70/EC)

-1. 1 straipsnis pakeičiamas taip: 
,,1 straipsnis

Taikymo sritis
Šioje direktyvoje numatomos 
techninės degalų, kurie naudojami 
kibirkštinio ir slėginio uždegimo variklius 
turinčiose transporto priemonėse bei 
kitų technologijų variklius turinčiose 
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transporto priemonėse specifikacijos 
sveikatos ir aplinkos apsaugos aspektu.“

Pagrindimas

Iki šiol pagal kuro kokybės direktyvą buvo reguliuojama tik kuro kokybė; pagal siūlomą 
pakeitimą įtraukiamas ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo reikalavimas. Kuro 
tiekėjai turi laikytis šio reikalavimo, inter alia, gamindami tokį kurą, kaip vandenilis, 
pasižymintis gera šiltnamio efektą sukeliančių dujų pusiausvyra. Siekiant užtikrinti šią 
galimybę, būtina išplėsti direktyvos aprėptį.

Pakeitimas 9
1 STRAIPSNIO 1A PUNKTAS (naujas)

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

1a. Į pirmą 2 straipsnio pastraipą 
įtraukiamas 5a punktas:
„5a. „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis“ – tai 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 ir 
atėmus išmetamų CO2 ekvivalentų kiekį, 
atsiradusį dėl su degalų gamyba susijusio 
surinkimo ir saugojimo arba nuotėkų.“ 

Pagrindimas

Iki 2020 m. kuro tiekėjai turi 10 % sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
degaluose.  Svarbu tiksliai apibrėžti, ką ši sąvoka reiškia.

Pakeitimas 10
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 
nedideliu biokuro kiekiu“.

3. III priede nustatytus rodiklius 
atitinkantys degalai valstybine (-ėmis) 
kalba (-omis) nurodomi „Benzinas“.

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

V priede nustatytus rodiklius atitinkantys 
degalai valstybine (-ėmis) kalba (-omis) 
nurodomi „Benzinas, kuriame yra 
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kiekiu“. nedidelis biokuro kiekis“.

Pagrindimas

Kad vartotojams būtų aišku, sąvoką „benzinas, kuriame yra didelis biokuro kiekis“ reikėtų 
vartoti tik nurodant tokį benziną, kurio sudėtyje yra išties didelė biokuro procentinė dalis. 
Taigi benzinas, kurio sudėtyje yra nuo 0 % iki 5 % biokuro, turėtų būti vadinamas „benzinu“, 
o benzinas, kurio sudėtyje yra nuo 5 % iki 10 % biokuro, turėtų būti vadinamas „benzinas, 
kuriame yra nedidelis biokuro kiekis“. 

Pakeitimas 11
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 vandens kelių 
laivuose naudoti skirtuose gazoliuose turi 
būti 10 mg/kg.

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

Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
vėliausiai iki 2009 m. gruodžio 31 d. 
gazolio, naudojamo ne keliais judančiose 
mašinose ir vidaus vandens kelių 
laivuose, kokybė bus suderinta su ne kelių 
dyzelinių degalų kokybe, kaip numatyta 
IV priede.

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, 
kurie išdėstyti IV priede.

Pakeitimas 12
1 STRAIPSNIO 3D PUNKTAS

4 straipsnio 6 dalis (Direktyva 98/70/EC)
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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 taip pat užtikrina, kad 
vėliausiai iki 2009 m. gruodžio 31 d. 
gazolio, naudojamo ne keliais judančiose 
mašinose ir vidaus vandens kelių 
laivuose, kokybė bus suderinta su ne kelių 
dyzelinių degalų kokybe, kaip numatyta 
IV priede.

Pagrindimas

Šiuolaikiniams, ekologiškiems laivų varikliams, kurių pažangūs filtravimo būdai padeda 
kovoti su oro tarša, tinka tik mažai sieros turintis kuras.  Komisija siūlo dviem etapais mažinti 
sierą kure, naudojamame vidaus vandens laivuose. Tačiau būtų geriau pradėti naudoti mažai 
sieros turintį kurą ir du etapus sujungti į vieną. Papildomą išmetamo CO2 kiekį, kuris dėl šių 
priežasčių susidarytų naftos perdirbimo įmonėje , pakankamai kompensuotų veiksmingesni 
varikliai, išmetantys mažiau CO2. Be to, svarbu, kad vidaus vandens laivuose naudojamas 
kuras atitiktų visus kelių transporto priemonėms taikomus reikalavimus, kurie išdėstyti IV 
priede.

Pakeitimas 13
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

7 a 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 vienam energijos vienetui.

Pagrindimas

Žr. 15 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 14
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1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS
7 a 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 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. 

Pagrindimas

Žr. 15 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 15
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

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

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.

3. Priemonės, kurių reikia šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų būvio ciklo vienam 
energijos vienetui 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 dalyse nurodytų 
prievolių, ir kurios skirtos pakoreguoti tam 
tikroms neesminėms direktyvos nuostatoms 
ją papildant, ir yra priimamos laikantis 11 
straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu pagal VIa priede 
apibrėžtas gaires. 

Pagrindimas

Komisija siūlo taikyti komitologijos procedūrą sprendžiant klausimą dėl metodologijos, pagal 
kurią būtų galima apskaičiuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Bet kai kurie labai 
politiniai aspektai susiję su klausimu, kokią metodologiją vertėtų rinktis. Todėl Parlamentas 
turėti parengti gairių, kuriomis turėtų būti pagrįsta komitologijos procedūra. Šiltnamio efektą 
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sukeliatį dujų kiekį būtų geriau mažinti 5 pakopomis po 2 %, o ne po 1 % kas 10 metų, nes 
lengviau dujų kiekį mažinti 2 % kas dveji metai.

Pakeitimas 16
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

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

7ba straipsnis
Biokuro tvarumo kriterijai

1. Tik naudojant biokurą, kuris atitinka 
VIb priede numatytus gamybos tvarumo ir 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
mažinimo būvio ciklo metu kriterijus, bus 
laikoma, kad prisidedama prie 7a 
straipsnio tikslų. 
2. Valstybės narės turi pripažinti dvišalius 
ir daugiašalius Bendrijos ir trečiųjų šalių 
susitarimus siekdamos įrodyti, kad 
laikomasi VIb priede numatytų sąlygų.  
3. Valstybės narės turi pripažinti 
įrodymus, kad laikomasi tarptautinių 
savanoriškų schemų, pagal kurias 
numatomi tvarios žemės ūkio arba miško 
produktų gamybos standartai siekiant 
įrodyti, kad laikomasi VIb priede 
numatytų sąlygų, jei buvo pripažinta, jog 
šios schemos atitinka atitinkamus 
patikimumo, skaidrumo ir nepriklausomo 
trečiųjų šalių audito standartus. Šiuos 
kriterijus atitinkančių schemų sąrašas 
skelbiamas ir periodiškai atnaujinamas. 
VIb priede nurodytas tvarumo kriterijus 
priimamas laikantis 11 straipsnio 2a 
dalyje nustatytos reguliavimo procedūros 
su tikrinimu tvarkos.

Pagrindimas

Dėl biomasės gamybos gali kilti svarbių su biologine įvairove susijusių ir socialinių klausimų.   
Persvarstytoje degalų kokybės direktyvoje skatinama gaminti biomasę, kurioje būtų 
reliatyviai 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. 
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Pakeitimas 17
1 STRAIPSNIO 6 PUNKTAS

8a straipsnis (Direktyva 98/70/EC)

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

Nuo 2010 m. sausio 1 d. draudžiama 
degaluose naudoti metilciklopentano 
magnio trikarbonato (MMT) metalų 
priedus. Komisija tobulina tinkamą 
bandymų metodologiją, susijusią su kitų 
nei MMT metalų priedų naudojimu 
degaluose. 

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse į benziną įmaišomi MMT metalų priedai siekiant pagerinti 
prastą iš Rusijos importuoto benzino kokybę. Naudojant šiuos ir kitus metalų priedus labai 
kenkiama aplinkai. MMT galima lengvai pakeisti mažiau kenksmingomis medžiagomis, todėl 
nuo 2010 m. reikėtų uždrausti naudoti šiuos priedus. Komisija parengs tinkamą bandymų 
metodologiją, skirtą kitiems metalų priedams.

Pakeitimas 18
1 STRAIPSNIO 7 PUNKTAS

9 straipsnio ca punktas (naujas) (Direktyva 98/70/EB)

ca) arktinių arba atšiaurios žiemos sąlygų 
apibrėžimą siekiant, kad būtų apimamos 
tik tos sritys, kuriose dėl sąlygų įmanomas 
aukštesnis nei didžiausias garų slėgis.   

Pagrindimas

Valstybėms narėms, kuriose yra arktinės sąlygos ar žiemos būna atšiaurios, suteikiama teisė į 
aukštesnę didžiausio leistino garų slėgio ribą.  Komisijos pasiūlytos sąvokų „arktinės 
sąlygos“ arba „atšiaurios žiemos“ apibrėžtys yra labai plačios. Todėl turėtų būti svarstoma, 
ar nereikėtų apibrėžties siaurinti, nurodant tuos regionus, kuriems išties galėtų būti taikoma 
aukštesnė didžiausio leistino garų slėgio riba.

Pakeitimas 19
1 STRAIPSNIO 7 PUNKTAS

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

(f) Metalų priedų naudojimą degaluose. f) Metalų priedų, išskyrus MMT,
naudojimą degaluose.
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Pagrindimas

Žr. 20 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 20
1 STRAIPSNIO 7 PUNKTAS

9 straipsnio fa punktas (naujas) (Direktyva 98/70/EB)

fa) bendras degaluose ir dyzeline 
naudojamų komponentų kiekis 
atsižvelgiant į ES aplinkos teisės aktus, 
įskaitat Vandens pagrindų direktyvos ir 
papildančių direktyvų tikslus.

Pagrindimas

Turima įrodymų, kad vandens telkiniai kartais užteršiami tokiomis dyzelinių degalų ar 
benzino sudedamosiomis dalimis, kaip MTBE arba ETBE, arba kitomis sudedamosiomis 
dalimis, pvz., benzenu. Tai turėtų būti ištirta atsižvelgiant į Vandens pagrindų direktyvą ir 
kitus ES aplinkosaugos teisės aktus.

Pakeitimas 21
1 STRAIPSNIO 12 PUNKTO - 1 DALIS (nauja)

III priedo lentelė (Direktyva 98/70/EB)

a) eilutėje „garų slėgis vasaros 
laikotarpiui“ įrašas skiltyje „Didžiausios“ 
pakeičiamas įrašu „56,0 (5)“.

Pagrindimas

III priedas taikomas benzinui, į kurį įmaišyta nuo 0 % iki 5 % biokuro. Kadangi benzinas, 
kurio sudėtyje yra nuo 5 % iki 10 % biokuro, vadinamas „benzinas, kuriame yra nedidelis 
biokuro kiekis“, 0–5 % kategorijos benziną reikėtų toliau vadinti tiesiog „benzinu“, kaip ir 
dabartinėje Direktyvoje 98/70/EB be pakeitimų.

Pakeitimas 22
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 pakeičiama taip: „Valstybėse 
narėse, kuriose yra arktinės sąlygos arba 
būna atšiaurios žiemos, garų slėgis neturi 
viršyti 66,0 kPa. Kai degaluose yra 
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lentelėje nurodytą dydį.“ biokuro, didžiausias leidžiamas garų slėgis 
vasarą gali 56 kPa viršyti 4 kPa (žr. VI 
priedą), jei laikomasi minimalaus 3 proc.
biokuro reikalavimo.

Pagrindimas

III priedas taikomas benzinui, į kurį įmaišyta nuo 0 proc. iki 5 proc. biokuro. Kadangi 
benzinas, kurio sudėtyje yra nuo 5 % iki 10 % biokuro, vadinamas „benzinas, kuriame yra 
nedidelis biokuro kiekis“, 0–5 % kategorijos benziną reikėtų toliau vadinti tiesiog „benzinu“, 
kaip ir dabartinėje Direktyvoje 98/70/EB be pakeitimų.

Pakeitimas 23
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“ įrašas skiltyje
„Didžiausios“ pakeičiamas įrašu „6“.

Pagrindimas

Pageidautina, kad kuo labiau būtų sumažintas išmetamas kenksmingų policiklinių aromatinių 
angliavandenilių (angl.PACs) kiekis. Komisija nori sumažinti didžiausią leistiną 11 % 
policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekį iki 8 %. Tačiau Europos Sąjungoje, kuro 
sudėtyje yra vidutiniškai maždaug 3 % policiklinių aromatinių angliavandenilių, ir tik 
išimtinais atvejais jie sudaro 6 %. Taigi nustatyta didžiausia leistina riba gali būti toliau 
mažinama iki 6 proc.

Pakeitimas 24
1 STRAIPSNIO 15A PUNKTAS (naujas)

VIa ir VIb priedai (nauji) (Direktyva 98/70/EB)

15a. Kaip nurodyta šios direktyvos priede, 
pridedami VIa ir Vib priedai.

Pagrindimas

Svarbu aiškiau apibrėžti, kaip bus stebimas ir mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis degaluose. Šiuo tikslu įtraukiami du nauji priedai.

Pakeitimas 25
PRIEDAS

V priedo paantraštė (Direktyva 98/70/EB)
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Rūšis: Benzinas su dideliu biokuro kiekiu Rūšis: benzinas, kuriame mažas biokuro 
kiekis

Pagrindimas

V priedo nuostatos taikomos benzinui, kurio sudėtyje yra nuo 0 % iki 10 % biokuro. Tokią 
dalį biokuro turintį benziną vadinti „benzinas, kuriame yra nedidelis biokuro kiekis“ yra 
klaidinga. Ši apibrėžtis turėtų būti vartojama nurodant benziną, kurio sudėtyje yra žymiai 
daugiau biokuro.  Be to, geriau išskirti 0–5 % ir 5–10 % biokuro turinčio benzino kategorijas.

Pakeitimas 26
PRIEDAS

V priedo lentelės 3 eilutės 4 stulpelis (Direktyva 98/70/EB)

Garų slėgis vasaros laikotarpiui Garų slėgis vasaros laikotarpiui

60,0 (4) 56,0 (4)

Pagrindimas

Žr. 25 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 27
PRIEDAS

V priedo lentelės 7 eilutės 2 įtrauka (Direktyva 98/70/EB)

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

- Biokuras (turi būti pridėta stabilizatorių)   
%v/v    5-10

Pagrindimas

Žr. 25 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 28
PRIEDAS

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

(4) Valstybėse narėse, kuriose yra arktinės 
sąlygos arba būna atšiaurios žiemos, garų 
slėgis neturi viršyti 70,0 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 66,0 Pa. Kai degaluose 
yra etanolio, didžiausias garų slėgis vasarą 
gali 60 kPa viršyti VI priedo lentelėje 
nurodytą dydį.
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Pagrindimas

Žr. 25 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 29
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.

4kPa nuokrypis leidžiamas tik tuomet, kai 
įmaišoma 3–10 % biokuro.

Pagrindimas
Dėl pasiūlyto nuokrypio garų slėgis padidėtų iki 68kPa, o dėl padidėjusio LOJ pablogėtų oro 
kokybė. Etanolio arba kito biokuro įmaišymas galėtų būti svarbus būdas kuro tiekėjams 
sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.  Kad oro kokybė nepablogėtų, 
didžiausias garų slėgio nuokrypis turėtų būti sumažintas iki 56 kPa. Be to, galėtų būti 
leidžiamas didžiausias 4kPa nuokrypis. 
Laikantis šio požiūrio didžiausias garų slėgis neviršytų 60 kPa, o oro užterštumas nepadidėtų.

Pakeitimas 30
PRIEDAS

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

VI A PRIEDAS
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METODAS VISŲ DEGALŲ IŠMETAMŲ 
DUJŲ BŪVIO CIKLO METU 
SUKELIAMAM ŠILTNAMIO EFEKTUI 
APSKAIČIUOTI
1. Pranešant apie šiltnamio efektą būvio 
ciklo metu sukeliančias dujas, 
susidarančias dėl įvairių degalų, turi būti 
atsižvelgiama į šiuos elementus:   
a) žaliavų gavybą ir (arba) gamybą, 
įskaitant:
– gavybos būdą, apskaičiuotą arba 
numatytą pagal gavybos vietą;
– numatomą energijos kiekį, naudojamą 
gavybos metu, įskaitant deginimui ir 
nuotėkiui sunaudotą energiją, bei kitus 
gavybos proceso metu energijos 
panaudojimo būdus; 
– žemės naudojimo paskirties pasikeitimo 
poveikį, įskaitant žemės ūkio veiklos 
pakeitimą; 
– agrocheminėms medžiagoms gaminti ir 
taikyti sunaudotą energijos kiekį vienam 
energijos vienetui;
– šalutinių produktų poveikį;
– gamybos mašinų degalų panaudojimą 
vienam vienetui;
b) transportavimą ir skirstymą, įskaitant: 
– transportavimą iš gręžinio į pirmą 
gryninimo ir (arba) perdavimo vietą 
remiantis vidutiniu CO2 ekvivalentų 
kiekiu vienam energijos vienetui;
– transportavimo iš gręžinio į gryninimo 
ir (arba) perdavimo vietą kilometrų 
skaičių; 
– transportavimo iš gryninimo ir (arba) 
perdavimo vietos į pardavimo vietą 
kilometrų skaičių, remiantis vidutiniu 
CO2 ekvivalentų kiekiu vienam energijos 
vienetui;
c) gryninimą ir (arba) perdirbimą, 
įskaitant:
– gryninti ir (arba) perdirbti sunaudotą 
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energijos kiekį vienam energijos vienetui;
–išmetamų CO2 ekvivalentų kiekį vienam 
energijos vienetui; 
d) galutinį produktą:
– anglies dioksido kiekį vienam energijos 
vienetui.
2. Iki 2011 m. sausio 1 d. keliami 
pagrindiniai reikalavimai degalams, 
pagrįstiems šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo būvio ciklu, skaičiuojamu 
pagal šio priedo 1 dalį. Standartai apims 
geriausiai dirbančio 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 numatytąja 
verte pagal gavybos vietą arba pagal 
fiksuotą CO2 ekvivalentų skaičių 
remiantis kuro išgavimo ir panaudojimo 
metodu. Siekdami teigiamo rezultato, 
degalų tiekėjai gali nepaisyti šios vertės, 
jei jie gali įrodyti, kad jų produktas 
sukelia mažesnį šiltnamio efektą, palyginti 
su numatytąja verte.  

Pagrindimas
Šiame priede numatytos visų degalų (įskaitant iškastinį kurą, biokurą ir vandenilį) išmetamų 
CO2 matavimo metodologijos gairės.  Jeigu degalų tiekėjai galėtų pasiekti 7a straipsnyje 
numatytus anglies dioksido mažinimo tikslus naudodami naujus degalus, pvz., vandenilį, 
gerokai padidėtų investicijos į naujas automobilių technologijas.     

Metodologiją sudaro trys dalys: pirmojoje apibūdinamas išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų priežiūrios procesas visoje grandinėje. Antrojoje numatyti pagrindiniai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo standartai. Paskutiniojoje apibūdinamas 
mažinimo tarpsnis ir pasiūloma galimybė naudoti numatytąją vertę. 

Pakeitimas 31
PRIEDAS

VIb priedas (naujas) (Direktyva 98/70/EB)
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VI B PRIEDAS
KRITERIJAI, SUSIJĘ SU BIOKURO 
GAMYBOS TVARUMU  
Biologinė įvairovė
Su biologine įvairove susiję kriterijai 
grindžiami sistema, pagal kurią biomasės 
šaltinį galima bent iš dalies atsekti, 
sertifikuotą biomasę galima maišyti su 
nesertifikuota biomase ir visos įmonės, 
dalyvaujančios tvarioje biomasės 
gamyboje, yra sertifikuotos. Ši sistema 
turi užtikrinti, kad:
– biomasė nebūtų gaminama netoli 
vertingų gamtos teritorijų arba valstybės 
saugomų teritorijų, išskyrus atliekų srauto 
ir medienos atliekų atvejus; 
– dėl biomasės gamybos nebūtų 
naikinamas miškas;
– būtų laikomasi tarptautinių konvencijų 
ir reglamentų;
– dėl biokuro gamybos neatsirastų 
vandens trūkumo.
Socialiniai kriterijai
Su biokuro gamyba susiję socialiniai 
kriterijai apima šiuos elementus:
– įsipareigojimą pranešti apie biožaliavų 
gamybos socialines pasekmes, ypač maisto 
kainoms; 
– vietos bendruomenės ir (arba) gyventojų 
atstovų sutikimą. 

Pagrindimas

Dėl biomasės gamybos gali kilti svarbių su biologine įvairove susijusių ir socialinių klausimų. 
Persvarstytoje degalų kokybės direktyvoje skatinama gaminti biomasę, kurioje būtų 
reliatyviai nedidelis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, tačiau būtina atkreipti dėmesį į 
kriterijus, susijusius su biologine įvairove, bei socialinius kriterijus. Pagal pasiūlytą tikrinimo 
sistemą galima veiksmingai tikrinti biomasės kilmę, užtikrinti biologinę įvairovę bei padaryti 
įmanomą įgyvendinimą plačiu mastu. Socialiniai kriterijai turėtų būti pagrįsti tikslia 
informacija ir vietos gyventojų sutikimu.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Degalų kokybės direktyvos persvarstymu siekiama dviejų tikslų. Pirma, pagerinti oro kokybę, 
sumažinant teršalų, inter alia, sieros ir policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA) 
išmetimą. Antrasis tikslas – padėti kovoti su klimato kaita, mažinant šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, gaunamų iš transporto degalų, kiekį. Šiuo antruoju tikslu išreiškiamas 
svarbus politinis sprendimas. Šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų dujų kiekį pirmiausia 
būtina matuoti visą būvio ciklą: išgavimo ir gamybos etape, transportavimo ir paskirstymo bei 
galutinio naudojimo etape. Kitas žingsnis – sumažinti išmetamų teršalų kiekį. Tai pirmas 
kartas, kai būvio ciklo analizės pagrindu nustatytas mažinimo uždavinys konkrečiam 
produktui (degalams). Įdomu paminėti, kad JAV, Kalifornijos valstijoje, maždaug tuo pačiu 
metu buvo paskelbta analogiška iniciatyva ir taip atsivėrė produktyvaus bendradarbiavimo su 
JAV perspektyva. Norėdami pasirengti politinei diskusijai Europos Parlamento Aplinkos 
komiteto koordinatoriai užsakė atlikti tyrimą. Šis tyrimas – Tvarumo kriterijų įtraukimas į 
Degalų kokybės direktyvą – buvo paskelbtas liepos pradžioje. Liepos 5 d. ENVI komitetas ir 
Politikos departamentas surengė seminarą, kuriame ekspertai pareiškė savo nuomones ir į kurį 
buvo pakviestos dalyvauti suinteresuotos šalys. Diskusijoje dalyvavo apie 50 žmonių, 
įskaitant Komisijos, Europos socialinių reikalų ir ekonomikos komiteto, valstybių narių, 
Tarybai pirmininkaujančios šalies, naftos pramonės, aplinkosaugos judėjimo ir biodegalų 
gamintojų atstovus. Pastaraisiais mėnesiais pranešėja daug kalbėjosi tiek su suinteresuotomis 
šalimis, tiek su ekspertais. Gegužės mėn. ji lankėsi šia tema Kalifornijoje surengtame 
simpoziume. Kai kuriems sprendimams, pasirenkant galimus variantus tiek dėl oro kokybės, 
tiek dėl tikslo, susijusio su klimato kaita, priimti reikalingas išaiškinimas.

1. Oro kokybė

Degalų kokybės direktyvoje nustatyti nauji sieros dioksido ir policiklinių aromatinių 
angliavandenilių standartai. Dėl sieros kiekio vidaus vandenų laivų degaluose Komisija siūlo, 
kad mažinimas būtų įgyvendinamas dviem etapais: 2009 m. gruodžio 31 d. – iki 300 mg/kg ir 
2011 m. gruodžio 31 d. – 10 mg/kg. Komisija šį dviejų pakopų principą grindžia tuo, kad, 
norint sumažinti sieros kiekį degaluose, būtinas papildomas energijos sunaudojimas. Tačiau 
tam galima būtų prieštarauti, nes mažai sieros turintys degalai leidžia naudoti našesnius laivų 
variklius. Papildomas energijos sunaudojimas naftos perdirbimo įmonėse gausiai 
kompensuojamas tuo, kad laivai sunaudoja mažiau degalų. Našesni laivų varikliai jau sukurti.

Komisija siūlo sumažinti didžiausią leistiną policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekį 
degaluose nuo 11 proc. iki 8 proc. Tačiau vidutinis ES lygis yra 3–4 proc., o 6 proc. viršijami 
tik keliais išskirtiniais atvejais. Taigi tolesnį viršutinių ribų mažinimą nuo 8 proc. iki 6 proc. 
galima būtų pasiekti be didelių papildomų sąnaudų.

Garų slėgis ir etanolis
Kitas klausimas – garų slėgis. Kuo didesnis garų slėgis, tuo daugiau išmetama lakiųjų 
organinių junginių (LOJ). LOJ vaidina svarbų vaidmenį ozono formavimuisi. Ypač esant 
šiltoms oro sąlygoms ozono formavimasis gali kelti rimtą pavojų sveikatai. Savo rezoliucijoje 
dėl teminės oro kokybės strategijos Parlamentas paragino laikytis reiklesnio požiūrio 
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įvertinant žalą sveikatai, kurią sukelia išmetami LOJ. Komisija nesiūlo jokių tolesnių 
mažinimų ir pageidauja išlaikyti 60 kPa didžiausią leistiną garų slėgio lygį, paliekant 
galimybę jį padidinti iki 70 kPa arktinėmis sąlygomis, kad galima būtų ir Arkties regionuose 
užvesti automobilius. Be to, Komisija siūlo padidinimą tais atvejais, kai etanolis maišomas su 
degalais. Tais atvejais, kai etanolis maišomas su degalais, vienas šalutinių poveikių – garų 
slėgio padidėjimas, dėl to padidėja į atmosferą išmetamų LOJ kiekis. Garų slėgio padidėjimas 
nėra tiesiogiai proporcingas maišymui naudojamo etanolio kiekiui. Jis pasiekia didžiausią 
reikšmę esant 5 proc. mišiniui, kuriuos viršijus vėl pradeda laipsniškai mažėti. 

Norėdama pateikti subalansuotą pasiūlymą pranešėja išnagrinėjo padėtį JAV. Daugumoje 
JAV valstijų didžiausias leistinas garų slėgis yra daug mažesnis – 48 kPa. Maišymo su 
etanoliu atveju galimybė padidinti šią reikšmę nenumatyta, nors valstijos, kuriose oro kokybė 
leidžia tą daryti, šia galimybe naudojasi. Nėra jokių techninių kliūčių panašiai nustatyti 
mažesnį garų slėgį ES. Galimas variantas – 56 kPa garų slėgis. Be to, reikėtų apsvarstyti, 
kokio lygio išimtis reikalinga etanolio atveju. Turėdami omenyje, kad garų slėgis greitai 
didėja įmaišius mažą etanolio kiekį, duosime blogą impulsą leisdami didinti garų slėgį tais 
atvejais, kai įmaišoma tik maža dalis. Tuo atveju mažas indėlis mažinant šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą sukels neproporcingą oro kokybės blogėjimą. Todėl pranešėja siūlo 
tam tikrą nedidelį apribojimo sumažinimą, lygų 4 kPa, jeigu į degalus bus įmaišyta ne mažiau 
kaip 3 proc. biodegalų.

Pasiūlymai
Apibendrindama pranešėja siūlo:

- paspartinti sieros mažinimą vidaus vandenų laivų degaluose;
- sumažinti didžiausią leistiną LOJ kiekį;
- uždrausti kenksmingą priedą MMT;
- sumažinti garų slėgį, leidžiant daryti išimtį tik tuo atveju, jeigu įmaišoma 3–10 proc. 

biodegalų.

2. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos
Europos Sąjungoje kelių transportas išmeta apie 20 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų. 
Norint iki 2020 m. pasiekti, kad būtų 30 proc. sumažintas CO2 kiekis, automobiliai turi būti 
našesni, tačiau taip pat būtina sumažinti iš degalų išmetamo CO2 kiekį. Komisija siūlo 
pirmiausia išmatuoti šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų dujų kiekį, o tada 2011–2020 m. 
jį kasmet mažinti 1 proc. Apie 85 proc. iš degalų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
atsiranda degimo proceso automobilyje metu, o 15 proc. – bendrame gamybos ir naftos 
perdirbimo procese, įskaitant degalų transportavimą ir paskirstymą. Komisijos pasiūlymas 
mažinti išmetamus teršalus vertas visokeriopos paramos. Kad galėtų įgyvendinti tokį 
sumažinimą, degalų tiekėjai gali pradėti didinti išgavimo ir perdirbimo proceso našumą, 
siekdami sunaudoti mažiau energijos naftai gauti ir perdirbti ją į benziną ir dyzelinius degalus. 
Lyginamuosiuose tyrimuose, pvz., IVL Švedijos aplinkos mokslinių tyrimų instituto 
darbuotojos Kristinos Holmgren, nurodoma, kad ES naftos perdirbimo įmonės yra nevienodos 
ir kad daug galimybių taupyti energiją dar neišnaudota. Kita galimybė – alternatyvių degalų, 
kaip antai gamtinių dujų, vandenilio arba SND gamyba ir prekyba. Suprantama, kad šių 
alternatyvių degalų gamybos atžvilgiu būtina atlikti tokią pat vadinamąją „nuo gręžinio iki 
ratų“ (angl. well-to-wheel) analizę. Trečioji galimybė – maišymas su biodegalais. Čia taip pat 
būtina taikyti principą „nuo gręžinio iki ratų“, kuris padės suvokti biodegalų pranašumus, 
kurių šiltnamio efektą sukeliančių dujų balansas yra geresnis nei iškastinio kuro. Šiuo 
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pasiūlymu degalų tiekėjams pateikiama gana daug variantų, kad šie galėtų pasirinkti, 
atsižvelgdami į savo vertinimus, ir tiekti degalus, turinčius geresnį anglies balansą. 
Pasiūlymas vertas visiško mūsų pritarimo. Tačiau šiam Komisijos pasiūlymui reikėtų 
pareikšti kelias pastabas:

1. Metodo nustatymas
Komisija siūlo komitologijos priemonėmis nustatyti „nuo gręžinio iki ratų“ principą. Šiuo 
atžvilgiu reikėtų priimti daugybę svarbių politinių sprendimų, o Parlamentas turi turėti 
galimybę pareikšti savo nuomonę rengiant daugybę gairių. Tą galima būtų užtikrinti 
formuluojant gaires naujame priede, kurį galima būtų išplėtoti vėliau, naudojant komitologijos 
procedūrą. Į šias gaires, inter alia, gali įeiti sprendimai dėl bazinių metų ir standarto. 

2. Baziniai metai ir standartas
Naftos įmonės įvairiu lygiu investavo į veiksmingumo gerinimą. Komisijos pasiūlymu 
kiekvienas tiekėjas privalo teikti duomenis apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, 
kurie vėliau taps standartu. Tai reikštų, kad kiekvienai įmonei bus taikomas skirtingas 
standartas, o tai prieštarauja vidaus rinkos logikai. Tai taip pat prieštarauja teisingumo 
jausmui, kadangi įmonės, investavusios į patobulinimus, nukentėtų, nes turėtų laikytis 
griežtesnių standartų nei jų konkurentai, mažiau investavę į veiksmingumą. Norint užtikrinti 
visiems vienodas sąlygas, reikalingas bendras standartas. Idealiu atveju baziniai metai turėtų 
būti praeity, norint užtikrinti, kad elgsenai įtakos neturės strateginiai motyvai. Tuo atveju 
būtina pasinaudoti esamais tyrimais. Kadangi trūksta daugelio duomenų ir kadangi ne 
kiekvienas degalų tiekėjas ir biodegalų gamintojas aiškiai patvirtina rezultatus, būtų geriau, 
kad baziniai metai būtų ateity ir kuo greičiau priėmus šią direktyvą. Tokiu atveju kiekvienas 
tiekėjas gali teikti duomenis ir privalės tą daryti.

3. Uždavinys
Siūlomas uždavinys – 1 proc. per metus. Ekspertų nuomone, norint pasiekti šį lygį, 
reikalingos nemažos pastangos, tačiau tai, aišku, labai priklauso nuo išeities taško arba 
bazinio standarto. Suprantama, svarbus klausimas – kaip pagal degalų gamintojų pateiktus 
duomenis pasirinkti standartą. Aišku, patartina nepasirinkti žemiausio standarto, taip pat ir ne 
vidutinį. Norint užtikrinti deramą reiklumo lygį, akivaizdžiai reikėtų laikytis į lyderį 
orientuoto principo: tuo atveju geriausia įmonė (arba, pvz., geriausių trijų įmonių vidurkis) 
galėtų būti nustatoma standartu kitoms įmonėms. Tačiau čia reikėtų padaryti vieną išlygą. 
Labai galimas atvejis, kad geriausia įmonė dirba su lengvąja nafta, nes jai reikalingas 
mažesnis apdorojimas ir perdirbimas. Jeigu standartas bus nustatomas pagal geriausią įmonę, 
visi Europos degalų tiekėjai gaus stiprų paskatinimą arba net bus priversti taip pat naudoti kuo 
daugiau lengvosios naftos. Todėl išaugtų lengvosios naftos kaina, o sunkioji nafta eitų į tokias 
šalis kaip Kinija ir Indija. Kažin ar tai būtų geriau, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
pasaulio mastu atžvilgiu: teršalų išmetimas būtų paprasčiausiai perkeliamas iš Europos 
įmonių į kitas įmones. Norint užtikrinti, kad būtų pasiektas tikras sumažinimas, gali tekti 
įdiegti du standartus: vieną – sunkiajai naftai, o kitą – lengvajai naftai. Tačiau tokią būtinybę 
gali patvirtinti tik duomenys apie faktinius išmetamų teršalų kiekius, gauti iš degalų 
gamintojų. Be to, pasiūlymas šiuos kiekius kasmet sumažinti 1 proc. bus sunkiai 
įgyvendinamas. Lengviau išmetamus teršalus sumažinti 2 proc. per dvejus metus, o tai iki 
2020 m. leis pasiekti tą patį rezultatą.

4. Visa grandinė
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Komisijos pasiūlyme konkrečiai minimas „nuo gręžinio iki ratų“ principas. Tai reiškia, kad 
atsižvelgiama į išmetamus teršalus visoje grandinėje. Iškasamo kuro atveju šią grandinę 
sudaro naftos gavyba, deginimas, pirminis apdorojimas, transportavimas, perdirbimas, 
paskirstymas ir teršalų išmetimas degimo variklyje metu. Tą patį galima pasakyti ir apie 
biodegalus, tačiau čia turėtų būti daugiau pabrėžiamas gamybos priemonių (tokių kaip 
dirbtinės trąšos) naudojimas ir žemės naudojimo paskirties keitimas.

Priede pateikiami trys kriterijai tokia tvarka, kokia jie, kaip manoma, turėtų būti taikomi 
naftai, dujoms, vandeniliui ir biodegalams. Kita galimybė būtų kiekvienai biodegalų rūšiai 
aprašyti atskirą metodą, tačiau šis principas užtikrina metodo neutralumą technologijos 
atžvilgiu ir kad nėra jokių slaptų stimulų kurios nors vienos biodegalų rūšies atžvilgiu. Degalų 
tiekėjas pats gali nuspręsti, kuris variantas jam tinkamiausias.

5. Taikymo sritis
Komisijos pasiūlyme nekalbama apie vandenilį. Tačiau svarbu, kad degalų tiekėjams būtų 
suteiktos geriausios pasirinkimo galimybės, neremiant išskirtinai biodegalų naudojimo. Todėl 
reikia iš dalies pakeisti 2 straipsnį, kuriame apibrėžiama taikymo sritis.

Yra vienas opus klausimas – elektra. Suprantama, būtų gerai, jeigu automobiliai būtų varomi 
subalansuotu būdu pagaminta elektra. Kai kurie gamintojai prognozuoja elektrinių 
automobilių, kurių baterijos bus įkraunamos namie, naudojimo augimą. Daugeliu atveju 
dabartiniai degalų tiekėjai šiame procese nedalyvauja. Elektros įtraukimas į taikymo sritį iš 
principo būtų pageidautinas, tačiau degalų tiekėjai elektros paprastai netiekia. Šią problemą 
galėtų išspręsti prekybos sistema, tačiau tuomet direktyva vėl taptų sudėtinga.

6. Tvarumo kriterijai
Net jeigu yra įvairių būdų, kuriais degalų tiekėjai gali įgyvendinti teršalų mažinimo prievoles, 
neįmanoma paneigti to, kad šis tikslas yra stipri skatinimo priemonė naudoti biodegalus. 
Todėl nereikia nė sakyti, kad maišant degalus su biodegalais rezultatai bus labai menki, nes, 
remiantis „nuo gręžinio iki ratų“ analize, išmetama net daugiau šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų arba jų išmetama tik šiek tiek mažiau. Todėl kriterijus, kuriuo būtų aiškiai nustatomas 
mažiausias privalomas reikalavimas šiltnamio efektą sukeliančių dujų atžvilgiu, nereikalingas: 
degalų tiekėjai, kurių anglies dioksido našumas mažas, neturi reikalo naudoti biodegalus 
maišymui.

Visai kitaip yra tvarumo kriterijų atveju. Kyla pagrįstas susirūpinimas dėl biodegalų 
naudojimo plačiu mastu poveikio biologinei įvairovei, aplinkai ir socialiniams santykiams. 
Nėra lengva suformuluoti kriterijus, atitinkančius Pasaulinės prekybos organizacijos taisykles. 
Kai kurios Europos valstybės jau žengė pirmąjį žingsnį. JK, Vokietijos ir Nyderlandų pozicijų 
arba bent jau jų laikinų pozicijų pagrindu [VIb] priede išvardyta daugybė kriterijų, susijusių 
su biodegalų keliamu susirūpinimu. Socialinių kriterijų atveju pirmiausia reikia vykdyti 
prievolę stebėti socialinį poveikį ir gauti vietos gyventojų pritarimą. Biologinės įvairovės 
atveju susirūpinimą kelia vandens naudojimas ir arti esančios savaiminio intereso teritorijos.

7. Suderinamumas su kitais teisės aktais: prekybos išmetamųjų teršalų kvotomis sistema 
(PTKS) ir tikslas biodegalų srityje

Daug diskutuojama dėl suderinamumo su kitais teisės aktais ir kitomis iniciatyvomis. Europos 
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biodegalų, su dviem sąlygomis. Biodegalai privalo būti tausūs ir privalo būti pakankamai 
išvystyta antros kartos technologija. Nereikia nė sakyti, kad šios direktyvos priede numatyti 
tvarumo tikslai privalo būti suderinami su bendrąja tvarumo sąlyga, kurią suformulavo 
Tarybą. Komisija šiuo metu rengia kriterijus. Vėliau bus galima VIb priede pateikti nuorodą į 
sudarytą kriterijų sąrašą.

Yra antras suderinamumo aspektas, susijęs su prekyba išmetamų teršalų kvotomis. Naftos 
perdirbimo įmonės priklauso PTKS sistemai ir privalo teikti duomenis apie savo išmetamus 
teršalus ir pirkti papildomas teises, jeigu išmeta teršalų daugiau nei nustatyta. Kai kurių 
komentatorių nuomone, tai suteikia pakankamą garantiją, kad naftos perdirbimo įmonės elgsis 
atsakingai išmetamo anglies dioksido atžvilgiu, o tai reiškia, kad naftos perdirbimo įmonės 
neprivalo teikti privalomų ataskaitų. Kita vertus, yra manančių, kad PTKS yra tik priemonė, 
skatinanti mažinti anglies dioksidą, tačiau joje neįvedamos jokios tikros prievolės. Pagaliau 
naftos įmonės gali nutarti nusipirkti teršalų išmetimo teises komercinėje rinkoje. Tiek PTKS, 
tiek šiuo metu svarstoma direktyva yra skatinamojo pobūdžio: nė viena iš jų faktiškai 
nenustato reikalavimo gerinti naftos perdirbimo įmonių veiksmingumą. Kitaip tariant, jos 
sustiprina viena kitą ir bent jau nesukelia prieštaravimų.

8. Išvada
Pranešėjos siūlomų pakeitimų tikslas – užtikrinti didžiausią įmanomą lankstumą, vienodas 
veiklos sąlygas ir reiklius, bet atsakingus tikslus. Be to, svarbu, kad direktyva būtų neutrali 
technologijų atžvilgiu, t. y. ji neturėtų suteikti papildomų skatinimo galimybių kuriai nors 
konkrečiai degalų rūšiai ar technologijai. Taigi siūlomi šie pakeitimai:

- VIa priedas: gairės matavimo metodams, įskaitant galimybę naudoti standartines 
vertes (numatytąsias vertes), orientavimosi į lyderį principą ir, jeigu reikia, skirtingus 
standartus lengvajai ir sunkiajai naftai;

- VIb priedas: tvarumo kriterijai: biologinė įvairovė ir socialiniai įsipareigojimai;
- direktyvos taikymo srities išplėtimas: sudaroma galimybė naudoti vandenilį, siekiant 

sumažinti CO2 kiekį;
- didesnis lankstumas: išmetamų teršalų sumažinimas 2 proc. per dvejus metus iki 

2020 m. imtinai vietoj 1 proc. kasmet;
- tvarumo garantijos naujame 7c straipsnyje.


