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11.1.2018 A8-0392/313 

Pakeitimas 313 

Seán Kelly 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Kiekviena valstybė narė užtikrina, 

kad 2030 m. jos atsinaujinančių išteklių 

energijos dalis, sunaudojama visų rūšių 

transporte, sudarytų bent 12 % tos 

valstybės narės transporto sektoriaus 

galutinio energijos suvartojimo. Kad 

pasiektų 12 % galutinės suvartojamos 

energijos gavimo iš atsinaujinančių 

šaltinių rodiklį, valstybės narės 

reikalauja, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. 

degalų tiekėjai įtrauktų tam tikrą būtinąją 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, 

nurodytą 25 straipsnyje. 

 Siekiant apskaičiuoti šį rodiklį, naudojant 

biodegalus ir biodujas sumažintas 

išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekis, palyginti su iškastiniu kuru 

pagal 28 straipsnio 1 dalyje nustatytą 

metodiką, turi atitikti 26 straipsnio 7 

dalyje išdėstytus kriterijus. 

 Jei biodegalų, pagamintų iš maistinių ir 

pašarinių augalų, indėlis valstybėje narėje 

yra mažesnis nei 2 % ir todėl jo 

nepakanka tam, kad padengtų skirtumą 

tarp degalų tiekėjo reikalavimo ir 12 % 

transporto tikslo, valstybė narė gali 

pakoreguoti 7 straipsnio 1 dalyje nustatytą 

viršutinę ribą – ne daugiau kaip 2 %. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/314 

Pakeitimas 314 

Seán Kelly 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio pavadinimas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Finansinė parama iš atsinaujinančių 

išteklių pagamintai elektros energijai 

Parama iš atsinaujinančių išteklių 

pagamintai energijai 

Or. en 



 

AM\1143310LT.docx  PE614.327v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

11.1.2018 A8-0392/315 

Pakeitimas 315 

Seán Kelly 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Laikydamosi valstybės pagalbos 

taisyklių, valstybės narės gali taikyti 

paramos schemas, kad būtų pasiektas 3 

straipsnio 1 dalyje nurodytas Sąjungos 

rodiklis. Iš atsinaujinančių išteklių 

pagamintai elektros energijai taikomos 

paramos schemos rengiamos taip, kad 

nebūtų nereikalingai iškreipiamos 

elektros energijos rinkos ir kad gamintojai 

atsižvelgtų į elektros energijos pasiūlą bei 

paklausą ir galimus tinklo suvaržymus. 

1. Vadovaudamosi SESV 

195 straipsniu ir laikydamosi šios 

sutarties 107 ir 108 straipsnių, valstybės 

narės gali taikyti paramos schemas, kad 

būtų pasiekti arba viršyti 3 straipsnyje 

nurodyti Sąjungos ir nacionaliniai 

rodikliai. 

 Siekiant išvengti nereikalingų iškraipymų 

žaliavų rinkoje, paramos schemos, skirtos 

atsinaujinančių išteklių energijai iš 

biomasės, turėtų būti nustatomos taip, kad 

būtų išvengta skatinimo netinkamai ir 

pirmiausia naudoti biomasę energijos 

gamybai, jeigu esama didesnės pridėtinės 

vertės pramoninių arba medžiagų 

naudojimo galimybių, kurios galėtų 

apimti ir pirmenybės teikimą atliekoms ir 

liekanoms. Valstybės narės turėtų 

atsižvelgti į esamas tvaraus biomasės 

tiekimo galimybes. 

 Iš atsinaujinančių išteklių pagamintai 

elektros energijai taikomos paramos 

schemos turi būti pagrįstos rinka, kad 

būtų išvengta elektros energijos rinkų 

iškreipimo, ir užtikrinti, kad gamintojai 
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atsižvelgtų į elektros energijos pasiūlą bei 

paklausą ir į galimas sistemos 

integravimo sąnaudas arba tinklo 

suvaržymus. 

  

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/316 

Pakeitimas 316 

Seán Kelly 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisijai pagal 32 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

kuriais iš dalies keičiamas IX priedo A ir B 

dalyse pateiktas žaliavų sąrašas siekiant 

įrašyti, bet ne išbraukti, žaliavas. Pagal 

Sąjungos tvarumo kriterijus kiekvienas 

deleguotasis aktas grindžiamas naujausios 

mokslo ir technikos pažangos analize, 

tinkamai atsižvelgiant į Direktyvoje 

2008/98/EB nustatytus atliekų hierarchijos 

principus, remiant išvadą, kad dėl 

atitinkamos žaliavos nesukuriamas 

papildomas žemės poreikis, ir skatinant 

atliekų ir liekanų naudojimą, reikšmingai 

neiškreipiant (šalutinių) produktų, atliekų 

ar liekanų rinkų, išmetant gerokai mažiau 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų, palyginti 

su iškastiniu kuru, ir nesukeliant rizikos 

neigiamai paveikti aplinką ir biologinę 

įvairovę. 

Komisijai pagal 32 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

kuriais iš dalies keičiamas IX priedo A ir B 

dalyse pateiktas žaliavų sąrašas. Pagal 

Sąjungos tvarumo kriterijus kiekvienas 

deleguotasis aktas grindžiamas naujausios 

mokslo ir technikos pažangos analize, 

tinkamai atsižvelgiant į žiedinės 

ekonomikos principus, Direktyvoje 

2008/98/EB nustatytus atliekų hierarchijos 

principus, patvirtinant išvadą, kad dėl 

atitinkamos žaliavos nesukuriamas 

papildomas žemės poreikis, ir skatinant 

atliekų ir liekanų naudojimą, reikšmingai 

neiškreipiant (šalutinių) produktų, atliekų 

ar liekanų rinkų, išmetant gerokai mažiau 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų, palyginti 

su iškastiniu kuru, remiantis išmetamų 

teršalų gyvavimo ciklo vertinimu, ir 

nesukeliant rizikos neigiamai paveikti 

aplinką ir biologinę įvairovę. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/317 

Pakeitimas 317 

Seán Kelly 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

26 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Į elektros energiją, pagamintą įrenginiais, 

kurių kuro talpa ne mažesnė kaip 20 MW, 

atsižvelgiama 1 dalies a, b ir c punktuose 

nurodytais tikslais tik jei ta energija 

gaminama didelio naudingumo 

kogeneracijos technologija, apibrėžta 

Direktyvos 2012/27/ES 2 straipsnio 34 

punkte. 1 dalies a ir b punktų tikslais ši 

nuostata taikoma tik tiems įrenginiams, 

kurie pradedami eksploatuoti po [įrašyti 

datą – 3 metai nuo šios direktyvos 

priėmimo dienos]. 1 dalies c punkto 

tikslais ši nuostata neturi įtakos viešajai 

paramai, teikiamai pagal schemas, 

patvirtintas iki [įrašyti datą – 3 metai po 

šios direktyvos priėmimo dienos]. 

Į elektros energiją, pagamintą įrenginiais, 

kurių kuro talpa ne mažesnė kaip 20 MW, 

atsižvelgiama 1 dalies a, b ir c punktuose 

nurodytais tikslais tik jei ta energija 

gaminama didelio naudingumo 

kogeneracijos technologija, apibrėžta 

Direktyvos 2012/27/ES 2 straipsnio 34 

punkte, pagamintą įrenginiuose, kurie 

buvo perdirbti iš kietą iškastinį kurą 

deginančių įrenginių, arba pagamintą 

taikant didelio naudingumo elektros 

energijos technologijas, atitinkančias su 

geriausia prieinama technologija 

susijusios energijos efektyvumo rodiklius 

(BAT-AEELs), kaip apibrėžta 

Įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1442. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/318 

Pakeitimas 318 

Seán Kelly 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

26 straipsnio 10 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

10. Valstybės narės gali papildomus 

tvarumo reikalavimus biomasės kurui 

nustatyti 1 dalies a, b ir c punktuose 

nurodytais tikslais. 

Išbraukta. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/319 

Pakeitimas 319 

Seán Kelly 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

VI priedo B dalies a punkto 3 dalies a punkto 1 formulė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

SUMAŽINTAS KIEKIS = (E F(t) – E B) 

/E F(t) 

 

SUMAŽINTAS KIEKIS = (EF(t) – 

EB(t))/EF(t) 

 

Or. en 

Pagrindimas 

Siūloma formulė matematiškai neteisinga. Dabar taikoma formulė matematiškai teisinga: 

pagal ją gaunama nedimensinė proporcija, kuria, taikant 100 % santykį, išreiškiama 

sumažinto išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio procentinė vertė.  

Šis pakeitimas yra neatskiriamai susijęs su kitais pakeitimais, pateiktais dėl nuostatų, kurias 

Komisija pakeitė savo pasiūlyme. Pakeitimas yra būtinas dėl priežasčių, susijusių su teksto 

vidine logika, ir yra neatskiriamai susijęs su kitais pakeitimais. 
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11.1.2018 A8-0392/320 

Pakeitimas 320 

Seán Kelly 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IX priedo A dalies b punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Nerūšiuotų komunalinių atliekų 

(išskyrus rūšiuotas namų ūkių atliekas, 

kurioms taikomi perdirbimo rodikliai pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalies a 

punktą) biomasės dalis. 

b) Likutinių komunalinių atliekų, 

kurioms taikomi Direktyvoje 2008/98/EB 

nustatyti surinkimo reikalavimai, biomasės 

dalis. 

Or. en 

 

 


