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11.1.2018 A8-0392/337 

Pakeitimas 337 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

EFDD 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 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) todėl dera nustatyti, kad privalomas 

Sąjungos atsinaujinančių išteklių 

energijos dalies rodiklis būtų bent 27 %. 

Savo veiksmus, kuriais sieks šio rodiklio, 

valstybės narės turėtų apibrėžti savo 

integruotuose nacionaliniuose energetikos 

ir klimato srities veiksmų planuose, 

laikydamosi [Valdymo] reglamente 

nustatyto proceso; 

(7) todėl dera nustatyti, kad privalomas 

Sąjungos atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos dalies rodiklis būtų bent 45 % ir 

būtų papildytas nacionaliniais 

privalomais tikslais. Teisingas ir tinkamas 

paskirstymas užtikrinamas nacionaliniais 

privalomais tikslais. Atliekant tokį 

išskaidymą, valstybėms narėms turėtų būti 

padalyta nustatyta bendra dalis, kuria turi 

padidėti atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos naudojimas, vienodai 

padidinant kiekvienos valstybės narės dalį, 

įvertintą pagal jų BVP ir pritaikytą taip, 

kad atsispindėtų jų pradinis įdirbis, ir 

apskaita turėtų būti vykdoma pagal bendrą 

galutinį suvartojamą energijos kiekį 

atsižvelgiant į valstybių narių ankstesnes 

pastangas naudoti atsinaujinančiųjų 

išteklių energiją. Valstybės narės, 

laikydamosi [Valdymo] reglamente 

nustatyto proceso, integruotuose 

nacionaliniuose energetikos ir klimato 

srities veiksmų planuose turėtų išsamiai 

išdėstyti esamas ir planuojamas 

strategijas bei priemones, naudojamas jų 

nacionaliniams tikslams pasiekti; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/338 

Pakeitimas 338 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

EFDD 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 

1 straipsnis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 

skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių 

energiją sistema. Joje nustatomas privalomas 

Sąjungos rodiklis, kuriuo apibrėžiama, kokią 

bendro galutinio energijos suvartojimo dalį 

turi sudaryti atsinaujinančių išteklių 

energija 2030 m. Joje taip pat nustatomos 

taisyklės, kuriomis reglamentuojamas 

finansinės paramos teikimas iš 

atsinaujinančių išteklių pagamintai elektros 

energijai, iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos vartojimas, 

atsinaujinančių išteklių energijos vartojimas 

šildymo bei vėsinimo ir transporto 

sektoriuose, taip pat valstybių narių 

tarpusavio ir valstybių narių bei trečiųjų šalių 

bendradarbiavimas, kilmės garantijos, 

administracinės procedūros, informavimas ir 

mokymas . Joje nustatomi tvarumo ir 

sumažinto išmetamųjų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio kriterijai 

biodegalams, skystiesiems bioproduktams ir 

biomasės kurui. 

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 

skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų 

išteklių energiją sistema. Joje nustatomas 

privalomas minimalus Sąjungos  tikslas, 

kuriuo apibrėžiama, kokią bendro galutinio 

energijos suvartojimo dalį turi sudaryti 

atsinaujinančiųjų išteklių energija 

2030 m. Tą Sąjungos tikslą valstybės 

narės turi bendromis jėgomis įgyvendinti 

siekdamos privalomų nacionalinių tikslų. 
Joje taip pat nustatomos taisyklės, kuriomis 

reglamentuojamas finansinės paramos 

teikimas iš atsinaujinančiųjų išteklių 

pagamintai elektros energijai, iš 

atsinaujinančiųjų išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartojimas, 

atsinaujinančiųjų išteklių energetikos 

bendruomenės, atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos vartojimas šildymo bei vėsinimo 

ir transporto sektoriuose, taip pat valstybių 

narių tarpusavio ir valstybių narių bei 

trečiųjų šalių tarptautinis ir regioninis 

bendradarbiavimas vykdant statistinius 

perdavimus tarp valstybių narių, bendrus 

projektus, jungtinius ir atvirus konkursus, 

bendros paramos schemas, kilmės 

garantijos, administracinės procedūros, 

informavimas ir mokymas, taip pat 

galimybė energiją iš atsinaujinančiųjų 
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išteklių tiekti tinklams ir šildymo bei 

vėsinimo infrastruktūrai bei juos 

eksploatuoti. Joje nustatomi tvarumo ir 

sumažinto išmetamųjų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio kriterijai 

biodegalams, skystiesiems bioproduktams 

ir biomasės kurui. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/339 

Pakeitimas 339 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

EFDD 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 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės drauge užtikrina, kad 

bendro galutinio Sąjungos energijos 

suvartojimo dalis, kurią sudaro 

atsinaujinančių išteklių energija, 2030 m. 

būtų bent 27 %. 

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, 

kad pagal šią direktyvą apskaičiuota 

bendro galutinio energijos suvartojimo 

dalis, kurią sudaro atsinaujinančių išteklių 

energija, 2030 m. pasiektų bent bendrą jos 

nacionalinį tiems metams nustatytą 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies 

tikslą, kaip nurodyta I priedo A dalies 

lentelės ketvirtajame stulpelyje. Tokie 

privalomi bendri nacionaliniai rodikliai 

atitinka pradinį Sąjungos tikslą, kad 

2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos dalis sudarytų bent 45% bendro 

galutinio Bendrijos energijos suvartojimo. 

Valstybės narės nustato veiksmingas 

priemones, kad užtikrintų, kad 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis 

būtų lygi arba viršytų dalį, nurodytą I 

priedo Aa dalyje nustatytoje privalomoje 

trajektorijoje. Šios priemonės įtraukiamos 

į nacionalinius energetikos ir klimato 

kaitos srities planus ir apie jas pranešama 

Komisijai pagal reglamentą [dėl 

energetikos sąjungos valdymo]. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/340 

Pakeitimas 340 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

EFDD 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 4 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Nukrypdamos nuo 1 dalies, 

valstybės narės užtikrina, kad nuo 

2021 m. nebūtų teikiama jokia finansinė 

parama energijos gamybai deginant 

buitines atliekas ir bendram deginimui 

cemento deginimo krosnyse. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas reikalingas siekiant išvengti prieštaravimo atliekų hierarchijai ir trukdymo 

pereiti prie tvarių atliekų tvarkymo sistemų ir žiedinės ekonomikos. Faktiškai, taikant 

finansines paskatas, numatytas iš buitinių atliekų pagamintai energijai, iškraipoma atliekų 

rinka, nes tampa palyginamai pigiau gauti energiją iš atliekų, negu atliekų išvengti arba jas 

perdirbti. 
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11.1.2018 A8-0392/341 

Pakeitimas 341 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

EFDD 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 4 b dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4b. Iš biomasės pagamintai elektros 

energijai taikomos paramos schemos 

rengiamos taip, kad nebūtų iškreipiamos 

žaliavų rinkos. 

Or. en 

Pagrindimas 

Nuo biomasės, visų pirma medienos biomasės, priklausomos atsinaujinančiųjų išteklių 

technologijos gali konkuruoti su kitais tų pačių išteklių naudojimo būdais. Reikėtų atkreipti 

dėmesį į konkurencijos riziką ir taikant paramos sistemą pirmenybę teikti medžiagų 

pakartotiniam naudojimui, o ne šiluminės energijos gavybai iš atliekų. Viešojo sektoriaus 

institucijos turėtų užtikrinti, kad ekonominiu ir aplinkosaugos požiūriu ištekliai būtų 

veiksmingiausiai panaudoti, ir skatinti naudoti biomasę taikant pakopinį principą. 
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11.1.2018 A8-0392/342 

Pakeitimas 342 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

EFDD 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 1 dalies 4 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Apskaičiuojant, kokią valstybės narės 

bendro galutinio energijos suvartojimo dalį 

sudaro atsinaujinančių išteklių energija, 

laikoma, kad biodegalų ir skystųjų 

bioproduktų, taip pat transporto sektoriuje 

suvartotų biomasės degalų, jeigu jie 

pagaminti iš maistinių arba pašarinių 

augalų, įnašas yra ne didesnis kaip 7 % 

galutinio tos valstybės narės kelių ir 

geležinkelių transporto sektoriuose 

suvartotos energijos kiekio. Laikantis X 

priedo A dalyje nustatytos trajektorijos, ši 

riba 2030 m. sumažinama iki 3,8 %. 

Valstybės narės gali nustatyti mažesnę 

ribą ir atskirti įvairių rūšių biodegalus, 

skystuosius bioproduktus ir biomasės 

degalus, pagamintus iš maistinių ir 

pašarinių augalų, pavyzdžiui, mažesnę 

įnašo ribą nustatyti maistinių arba 

pašarinių augalų biodegalams, 

pagamintiems iš aliejinių augalų, 

atsižvelgdamos į netiesioginį žemės 

naudojimo keitimą. 

Apskaičiuojant, kokią valstybės narės 

bendro galutinio energijos suvartojimo dalį 

sudaro atsinaujinančiųjų išteklių energija, 

laikoma, kad biodegalų ir skystųjų 

bioproduktų, taip pat biomasės degalų, 

jeigu jie pagaminti iš maistinių arba 

pašarinių augalų, įnašas yra neįtraukiamas 

skaičiuojant galutinį tos valstybės narės 

suvartotos energijos kiekį. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Yra daug mokslinių įrodymų, kad biodegalai, skystieji bioproduktai ir biomasės kuras, 

pagaminti iš maistinių ir pašarinių augalų, mažai sumažina anglies dioksido kiekį arba 

nesumažina jo visai ir nėra tinkami naudoti energetikos sektoriuje. Europos Sąjunga turėtų 

skirti dėmesį tiems degalams ir energijos ištekliams, kurių netiesioginio žemės naudojimo 

keitimo veiksnys yra silpnas arba jo nėra visai. 
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11.1.2018 A8-0392/343 

Pakeitimas 343 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

EFDD 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 

25 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nuo 2021 m. sausio 1 d. valstybės 

narės reikalauja, kad degalų tiekėjai į visą 

transporto degalų, kuriuos jie per 

kalendorinius metus patiekia vartoti arba 

naudoti rinkoje, kiekį įtrauktų tam tikrą 

būtinąją dalį energijos, gautos iš: 

pažangiųjų biodegalų ir kitokių biodegalų 

ir biodujų, pagamintų iš IX priede 

išvardytų žaliavų; nebiologinių skystųjų ir 

dujinių transporto degalų, pagamintų iš 

atsinaujinančių išteklių; atliekinio 

iškastinio kuro ir elektros energijos, 

pagamintos iš atsinaujinančių išteklių. 

1. Nuo 2021 m. sausio 1 d. valstybės 

narės reikalauja, kad degalų tiekėjai į visą 

transporto degalų, kuriuos jie per 

kalendorinius metus patiekia vartoti arba 

naudoti rinkoje, kiekį įtrauktų tam tikrą 

būtinąją dalį energijos, gautos iš 

pažangiųjų biodegalų ir kitokių biodegalų 

ir biodujų, pagamintų iš IX priede 

išvardytų žaliavų, nebiologinių skystųjų ir 

dujinių transporto degalų, pagamintų iš 

atsinaujinančiųjų išteklių ir elektros 

energijos, pagamintos iš atsinaujinančiųjų 

išteklių. 

Or. en 

Pagrindimas 

Mažo anglies dioksido kiekio iškastinis kuras, net jei tai atliekinio tipo kuras, negali būti 

laikomas atsinaujinančiųjų išteklių energija. 
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11.1.2018 A8-0392/344 

Pakeitimas 344 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

EFDD 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 

25 straipsnio 1 dalies 4 pastraipos b punkto 1 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) į skaitiklį įskaičiuojama pažangiųjų 

biodegalų ir kitokių iš IX priede išvardytų 

žaliavų pagamintų biodegalų ir biodujų, 

taip pat iš atsinaujinančių išteklių 

pagamintų nebiologinių skystųjų ir dujinių 

transporto degalų, atliekinio iškastinio 

kuro, patiekto visiems transporto 

sektoriams, ir iš atsinaujinančių išteklių 

pagamintos elektros energijos kelių 

transporto priemonėms energinė vertė. 

b) į skaitiklį įskaičiuojama pažangiųjų 

biodegalų ir kitokių iš IX priede išvardytų 

žaliavų pagamintų biodegalų ir biodujų, 

taip pat iš atsinaujinančių išteklių 

pagamintų nebiologinių skystųjų ir dujinių 

transporto degalų, patiektų visiems 

transporto sektoriams, ir iš atsinaujinančių 

išteklių pagamintos elektros energijos, 

patiektos  kelių transporto priemonėms, 

energinė vertė. 

Or. en 

Pagrindimas 

Mažo anglies dioksido kiekio iškastinis kuras, net jei tai atliekinio tipo kuras, negali būti 

laikomas atsinaujinančiųjų išteklių energija. 
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11.1.2018 A8-0392/345 

Pakeitimas 345 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

EFDD 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 1 dalies 3 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2–7 dalyse nustatytus tvarumo ir sumažinto 

išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekio kriterijus biomasės kuras turi 

atitikti tik jeigu jis naudojamas elektros 

energijos, šilumos ir vėsumos arba degalų 

gamybos įrenginiuose, kurių kuro talpa, jei 

naudojamas kietosios biomasės kuras, ne 

mažesnė kaip 20 MW, o elektrinė galia, jei 

naudojamas dujinis biomasės kuras, ne 

mažesnė kaip 0,5 MW. Tvarumo ir 

sumažinto išmetamųjų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio kriterijus valstybės 

narės gali taikyti įrenginiams, kurių kuro 

talpa mažesnė. 

2–7 dalyse nustatytus tvarumo ir sumažinto 

išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekio kriterijus biomasės kuras turi 

atitikti tik jeigu jis naudojamas elektros 

energijos, šilumos ir vėsumos arba degalų 

gamybos įrenginiuose, kurių kuro talpa, jei 

naudojamas kietosios biomasės kuras, ne 

mažesnė kaip 1 MW, o elektrinė galia, jei 

naudojamas dujinis biomasės kuras, ne 

mažesnė kaip 0,5 MW. Tvarumo ir 

sumažinto išmetamųjų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio kriterijus valstybės 

narės gali taikyti įrenginiams, kurių kuro 

talpa mažesnė. 

Or. en 

Pagrindimas 

Dauguma biomasės įrenginių yra mažesni nei 20 MW, ir jiems taip pat turėtų būti taikomi 

tvarumo kriterijai. 
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11.1.2018 A8-0392/346 

Pakeitimas 346 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

EFDD 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 5 dalies įžanginė dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Iš miško biomasės pagaminti 

biodegalai, skystieji bioproduktai ir 

biomasės kuras, į kuriuos atsižvelgiama 1 

dalies a, b ir c punktuose nurodytais 

tikslais, atitinka šiuos reikalavimus, kad 

būtų kuo labiau sumažinta rizika naudoti 

netvarios gamybos miško biomasę: 

5. Iš miško biomasės pagaminti 

biodegalai, skystieji bioproduktai ir 

biomasės kuras, į kuriuos atsižvelgiama 1 

dalies a, b ir c punktuose nurodytais 

tikslais, neturi būti pagaminti iš kamienų 

ar kelmų. 

Or. en 

Pagrindimas 

Turėtų būti remiama tik bioenergija iš atliekų ir liekanų. 

 

 


