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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kaip Parlamentas pripažino savo rezoliucijose, iš kurių kai kurios paremtos jo Tarptautinės 
prekybos komiteto pranešimais, skatinimas naudoti energiją iš atsinaujinančių išteklių ir 
efektyvaus energijos vartojimo technologijas svarbus kovojant su klimato kaita ir mažinant 
ES priklausomumą nuo išorinių energijos šaltinių.  Prekybos politika galėtų labai padėti 
skatinti naujų, aplinką tausojančių technologijų sklaidą ir užtikrinti, kad energija iš 
atsinaujinančių šaltinių už prieinamą kainą galėtų naudotis kuo daugiau įmonių ir namų ūkių.

Vis dėlto prekybos politika iš esmės turėtų būti paramos priemonė, t. y. padėti išvengti 
nereikalingų kliūčių ir mažinti energijos priklausomumą. Dėl šios priežasties nuomonėje 
pateikiamas kuklus požiūris ir aptariami tik labiausiai su tarptautine prekyba susiję Komisijos 
pasiūlymo aspektai. Taip pat teikiant kai kuriuos pakeitimus ketinama nurodyti plačią politinę 
kryptį, pripažįstant, kad konkrečiam tikslui pasiekti galima rasti daug priemonių. Šiais 
atvejais neatrodė praktiška ar naudinga pateikti visus galimus su tuo susijusius pakeitimus.

Svarbiausia, kad, sutikdama, jog energija iš atsinaujinančių šaltinių gali labai padėti kovoti su 
klimato kaita, šioje nuomonėje visų pirma laikomasi principo „visų pirma, nekenk“.

Biokuras

Atsižvelgiant į tai, aišku, kad nuo 2007 m., kai Komisija pasiūlė nustatyti 2020 m. privalomą 
10 proc. atsinaujinančios energijos dalies benzine ir gazolyje planinį rodiklį, padėtis labai 
pasikeitė. Maisto kainos pakilo (anot Pasaulio banko per paskutiniuosius trejus metus jos 
pakilo vidutiniškai 83 proc.), o daugybė besivystančių šalių vis labiau nerimauja dėl to, ar jų 
gyventojai bus pakankamai aprūpinti maistu.  

Pasaulio banko pirmininkas Robert Zoellick neseniai pastebėjo, kad dėl augančių maisto 
kainų ir jų poveikio badui, nepakankamai mitybai ir vystymuisi 100 mln. žmonių gali dar 
labiau nuskursti. Daugiau kaip 2 mlrd. žmonių dėl didelių maisto kainų turi kasdien kovoti, 
aukotis, išgyventi, negaudami jokių aiškių palengvėjimo ženklų. Nepakankama mityba gali 
kenkti ne tik šiai, bet ir ateinančiai kartai. Be to, keli Jungtinių Tautų (JT) pranešėjai teisės į 
maistą tema išreiškė susirūpinimą dėl to, kad naudojant maisto produktus kurui gaminti gali 
padaugėti nepakankamos mitybos atvejų.

Be to, manoma, kad apie ketvirtadalis 2007 m. JAV išaugintų kukurūzų derliaus panaudota 
biokurui gaminti, o žurnale „Mokslas“ (angl. Science) pateikiama nuomonė, kad naudojant iš 
kukurūzų pagamintą etanolį per 30 metų išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
padidės dukart. Dėl šių priežasčių atrodo itin svarbu persvarstyti privalomą 10 proc. planinį 
rodiklį ir priminti, kad Europos Vadovų Taryba savo 2007 m. kovo mėn. išvadose teigė, kad 
šis tikslas nustatomas tik tuo atveju, jei prekyboje atsiras vadinamosios naujosios kartos 
biokuro (labiau iš atliekų produktų nei iš maistinių kultūrų).

Taigi šioje nuomonėje siūloma atidėti vėlesniam laikui 10 proc. planinio rodiklio taikymą ir 
įvesti persvarstymo nuostatą, siekiant šį tikslą persvarstyti atsižvelgiant į antrosios kartos 
biokuro srityje daromą pažangą. Taip pat siekiama stiprinti Komisijos siūlomus tvarumo 
kriterijus, siekiant išvengti absurdiškos padėties, kai politika, kurios tikslas – kovoti su 
klimato kaita, daro priešingą poveikį, nes ja skatinamas miškų naikinimas.
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Taip pripažįstama, kad, nors sertifikavimas ir svarbus, jo veiksmingumas ribotas. Kyla 
klausimas ne tik kaip išvengti žmogaus veiklos nepaveikto miško naudojimo biokurui gaminti 
(Komisija teigia, kad tai nepageidautina), bet ir kaip išvengti veiklos iš esamų žemės ūkio 
paskirties žemių, kuriose anksčiau buvo auginamos maistinės kultūros ar kuriose būta ganyklų 
ir kurios dabar naudojamos biokurui gaminti, perkėlimo į aplinkos požiūriu jautrias teritorijas.
Taigi sertfikavimo procesas turi būti daug nuoseklesnis nei tas, kuris pateikiamas Komisijos 
pasiūlyme.

Pagaliau svarbu, kad dėl biokuro ar jo žaliavų vežimo nebūtų išmetama tiek šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, kad tai pakenktų bendrai naudai aplinkos požiūriu. Pats ryškiausias tokio 
dalyko pavyzdys – vadinamoji „splash and dash“ prekyba, kai biokuras eksportuojamas į 
JAV, į jį pridedama truputis alyvos ir jis vėl eksportuojamas, o už tai gaunama daug subsidijų.
Vis dėlto, kadangi atrodo, kad esamos kovos su dempingu ir subsidijomis taisyklės padeda 
kovoti su šia praktika, nebūtina teikti specialių pakeitimų šiuo klausimu.

Kiti klausimai

Nors biokuras ir jo padariniai žemės ūkio prekybai ir maisto saugai yra patys svarbiausi šiame 
pasiūlyme keliami tarptautinės prekybos klausimai, nereikėtų ignoruoti prekybos privalumų, 
kurių teikia energijos iš atsinaujinančių šaltinių technologijų pažanga. Jau turime pavyzdžių, 
kai Europos įmonės pasinaudojo pačioms pažangiausioms įmonėms tenkančiais privalumais 
vėjo ir saulės technologijos srityje, ir tai suteikė tvirtą pagrindą eksportui ir sutartims dėl 
licencijų.

Bendras 20 proc. atsinaujinančių šaltinių planinis rodiklis toliau padės skatinti mokslinius 
tyrimus ir technologinę pažangą. Vis dėlto reikėtų pasirūpinti, kad kovojant su klimato kaita 
niekas netrukdytų valstybėms narėms taikyti supirkimo tarifų, kurie jau veiksmingai skatina 
naudoti atsinaujinančią energiją. Taip pat reikėtų apsvarstyti galimybę naudotis daugiašalėmis 
ir dvišalėmis derybomis siekiant skatinti kuo plačiau skleisti atsinaujinančios energijos 
technologijų naujoves.

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Pagrindinė privalomų planinių 
rodiklių paskirtis – investuotojams suteikti 
tikrumo. Todėl sprendimo dėl to, ar 

(6) Kylant maisto kainoms ir didėjant 
maisto stokai, ypač pažeidžiamose 
besivystančiose šalyse, taip pat 
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planinis rodiklis yra privalomas, negalima 
atidėti iki atitinkamo įvykio ateityje. Todėl 
Komisija savo pareiškime, įtrauktame į 
2007 m. vasario 15 d. Tarybos protokolą, 
teigė nemananti, kad sprendimą dėl 
privalomo planinio rodiklio reikėtų atidėti 
iki tol, kol bus pradėta prekiauti antrosios 
kartos biokuru.

atsirandant abejonių dėl to, ar iki 2020 m. 
prekyboje atsiras antrosios kartos 
biokuro, esama rimtų priežasčių abejoti 
dėl 10 proc. biokuro privalomo rodiklio 
tinkamumo.

Pagrindimas

Europos Vadovų Tarybos sprendimas biokuro rodiklį taikyti tik tuo atveju, jei atsiras tvaraus, 
komerciškai perspektyvaus antrosios kartos biokuro, suteikė reikalingo saugumo, kuris tapo 
dar svarbesnis kylant prekių kainoms.  Nereikėtų priimti Komisijos ketinimo išlaikyti savo 
rodiklį neatsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes.  

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Atsižvelgiant į Komisijos, Tarybos ir 
Europos Parlamento poziciją, reikėtų 
nustatyti, kad 2020 m. atsinaujinančios 
energijos planinis rodiklis būtų 20%, o 
atsinaujinanti energija transporto 
sektoriuje sudarytų 10% visoje Europos 
Sąjungoje suvartojamos energijos kiekio.

(8) Atsižvelgiant į Komisijos, Tarybos ir 
Europos Parlamento poziciją, reikėtų 
nustatyti, kad 2020 m. atsinaujinančios 
energijos planinis rodiklis būtų 20% visoje 
Europos Sąjungoje suvartojamos energijos 
kiekio ir iki 2015 m. persvarstyti visus
transportui taikomus rodiklius.

Pagrindimas

Žr. ankstesnį pakeitimą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Tuo tarpu transporto sektoriuje visoms 
valstybėms narėms reikėtų nustatyti 
vienodą 10% atsinaujinančios energijos 
planinį rodiklį, kad būtų užtikrinta 

(10) Tuo tarpu transporto sektoriuje visoms 
valstybėms narėms reikėtų nustatyti 
vienodą atsinaujinančios energijos planinį 
rodiklį, kad būtų užtikrinta transporto kuro 
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transporto kuro specifikacijų atitiktis ir 
prieinamumas. Kadangi prekiauti 
transporto kuru nėra sunku, mažai 
atitinkamų išteklių atsargų turinčios 
valstybės narės atsinaujinančio transporto 
kuro lengvai galės gauti iš kitur. Nors 
biokuro planinį rodiklį Bendrijai būtų 
techniškai įmanoma įvykdyti panaudojant 
vien vidaus produkciją, tikėtina ir 
pageidautina, kad planinis rodiklis būtų 
faktiškai pasiektas derinant vidaus 
produkciją ir importą. Šiuo tikslu Komisija, 
atsižvelgdama į daugiašalių ir dvišalių 
derybų prekybos srityje plėtrą ir į 
aplinkosaugos, sąnaudų, energetinio 
saugumo ir kitus sumetimus, turėtų 
kontroliuoti biokuro tiekimą Bendrijos 
rinkai ir, jei reikia, turėtų siūlyti 
atitinkamas priemones vidaus produkcijai 
ir importui tinkamai suderinti.

specifikacijų atitiktis ir prieinamumas.
Kadangi prekiauti transporto kuru nėra 
sunku, mažai atitinkamų išteklių atsargų 
turinčios valstybės narės atsinaujinančio 
transporto kuro lengvai galės gauti iš kitur.
Nors biokuro planinį rodiklį Bendrijai būtų 
techniškai įmanoma įvykdyti panaudojant 
vien vidaus produkciją, tikėtina ir 
pageidautina, kad planinis rodiklis būtų 
faktiškai pasiektas derinant vidaus 
produkciją ir importą. Šiuo tikslu Komisija, 
atsižvelgdama į daugiašalių ir dvišalių 
derybų prekybos srityje plėtrą ir į 
aplinkosaugos, socialinių sąnaudų, 
energetinio saugumo ir kitus sumetimus, 
turėtų kontroliuoti biokuro tiekimą 
Bendrijos rinkai ir, jei reikia, turėtų siūlyti 
persvarstytą planinį rodiklį ir (arba) 
atitinkamas priemones vidaus produkcijai 
ir importui tinkamai suderinti.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35a) Siekiant, kad biokuro nauda 
kovojant su klimato kaita būtų kuo 
didesnė, reikėtų imtis priemonių, skirtų 
užtikrinti, kad jam naudojamos kultūros 
būtų auginamos kuo arčiau kuro gamybos 
įrenginių;

Pagrindimas

Vežant žaliavas ir biokurą į gamybos įrenginius papildomai išmetama šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų. To galima išvengti nauduojant kuo arčiau esančius gamybos įrenginius.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) Jei biokuras ir kiti skystieji 
bioproduktai gaminami iš ES pagamintų 
žaliavų, jie taip pat turėtų atitikti žemės 
ūkiui taikomus ES aplinkosaugos 
reikalavimus. Importui iš trečiųjų šalių 
tokių kriterijų neįmanoma taikyti nei 
administraciniu, nei techniniu požiūriu.

(40) Biokuras ir kiti skystieji bioproduktai 
turėtų atitikti žemės ūkiui taikomus ES 
aplinkosaugos reikalavimus.

Pagrindimas

Priėmus komisijos pasiūlymą Europos ūkininkų padėtis taptų nepatogi konkurencijos aspektu 
ir sumažėtų nauda, teikiama aplinkai perėjus prie biokuro.  Nors ne visada įmanoma iš 
trečiųjų šalių eksportuotojų reikalauti, kad jie laikytųsi Europos standartų, šio požiūrio 
nereikėtų atsisakyti iš anksto.  

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
galutinio energijos suvartojimo kiekio 
dalis, kurią sudaro energija iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, 2020 m. 
pasiektų bent bendrą tiems metams 
nustatytą energijos, gaunamos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, dalies 
planinį rodiklį, kaip nurodyta I priedo A 
dalies lentelės trečiajame stulpelyje.

3. Siekdama, kad bendras planinis 
rodiklis būtų 20 proc., kiekviena valstybė 
narė užtikrina, kad galutinio energijos 
suvartojimo kiekio dalis, kurią sudaro 
energija iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, 2020 m. pasiektų bent bendrą 
tiems metams nustatytą energijos, 
gaunamos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, dalies planinį rodiklį, kaip 
nurodyta I priedo A dalies lentelės 
trečiajame stulpelyje.

Pagrindimas

Nors 2007 m. kovo 8–9 d. Briuselyje susirinkusi Europos Vadovų Taryba susitarė iki 2020 m. 
pasiekti, kad ES bendras privalomas energijos iš atsinaujinančių šaltinių rodiklis būtų 20 %, 
šis rodiklis nėra aiškiai nurodytas Komisijos pasiūlyme.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena valstybė narė privalo 
užtikrinti, kad 2020 m. jos energijos, 
gaunamos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, dalis transporto sektoriuje 
sudarytų bent 10% tos valstybės narės 
transporto sektoriuje suvartojamo galutinio 
energijos kiekio.

3. Kiekviena valstybė narė privalo 
užtikrinti, kad 2025 m. jos energijos, 
gaunamos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, dalis transporto sektoriuje 
sudarytų bent 10% tos valstybės narės 
transporto sektoriuje suvartojamo galutinio 
energijos kiekio.

Pagrindimas

2020 m. rodiklio taikymo terminas jau nebeatrodo tinkamas atsižvelgiant į sparčiai kylančias 
maisto kainas, besivystančių šalių susirūpinimą dėl galimybių gauti tinkamo maisto ir 
abejones dėl to, kada atsiras komerciškai perspektyvaus antrosios kartos biokuro.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Antrosios kartos biokuro prieinamumo 

apžvalga
Iki 2015 m. rugsėjo1 d. Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia 
pranešimą apie pažangą, padarytą 
siekiant, kad antrosios kartos komerciškai 
perspektyvus biokuras taptų prieinamas, 
ir prireikus pateikia pasiūlymų dėl 
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipoje 
nurodytų rodiklių persvarstymo.

Pagrindimas

2007 m. kovo mėn. susirinkusiai Europos Vadovų Tarybai nusprendus 10 proc. rodiklį taikyti 
tik tuo atveju, jei prekyboje atsiras tvaraus antrosios kartos biokuro, reikėtų įvesti apžvalgos 
nuostatą, siekiant šį planinį rodiklį pritaikyti atsižvelgiant į technologijos plėtrą.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Nacionalinių veiksmų planų sustabdymas
Labai išaugus maisto ir pašarų kainoms, 
valstybės narės gali pakeisti savo 
nacionalinio plano taikymą ir atidėti savo 
įsipareigojimus laikytis 3 straipsnio 
3 dalies nuostatų.

Pagrindimas

Dėl to, kad naudojama vis daugiau žemės ūkio žaliavų, neturėtų žymiai išaugti maisto ir 
pašarų kainos.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal šią straipsnio dalį vertindamos 
sistemų bei įrenginių konversijos 
efektyvumą ir sąnaudų bei produkcijos 
santykį, valstybės narės taiko Bendrijos 
procedūras, arba, jei tokių nėra, 
tarptautines procedūras, jei tokios 
procedūros nustatytos.

Pagal šią straipsnio dalį vertindamos 
sistemų bei įrenginių konversijos 
efektyvumą ir sąnaudų bei produkcijos 
santykį, valstybės narės taiko tarptautines 
procedūras, arba, jei tokių nėra, Bendrijos 
procedūras, jei tokios procedūros 
nustatytos.

Pagrindimas

Naudojant tarptautinius standartus, jei tokių esama, bus mažiau tikimybės susidurti su 
sunkumais, susijusiais su Pasaulio plėtros organizacijos (PPO) Techninių prekybos kliūčių 
susitarimu.  Skatinimas laikytis bendrų tarptautinių standartų turėtų taip pat teikti naudos 
masto ekonomijai ir skatinti sparčiau tarptautiniu lygiu pritaikyti pažangiausią technologiją.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 
1 dalyje nustatytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš žaliavų, gautų iš didelės 
biologinės vertės žemės, t. y. žemės, kuriai 
2008 m. sausio mėn. ar vėliau taikytinas 
vienas iš toliau nurodytų apibūdinimų 
(nepaisant to, ar toks apibūdinimas žemei 
vis dar taikytinas):

3. Biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 
1 dalyje nurodytais tikslais, gali būti
gaunami tik iš tvarių šaltinių, 
reikalaujant, kad kurui naudojamas 
žaliavas būtų galima atsekti iki jo šaltinio, 
kad jos būtų naudojamos ar įmaišomos į 
iškastinį kurą kuo arčiau esančiuose 
gamybos įrenginiuose ir kad gamybos 
grandinės būtų sertifikuojamos, siekiant 
inter alia užtikrinti, kad:

(a) žmogaus veiklos daug nepaveiktas 
miškas, t. y. miškas, kuriame pagal 
turimus duomenis nebuvo vykdoma didelė 
žmogaus intervencija arba kuriame 
žmogaus intervencija paskutinį kartą vyko 
pakankamai seniai, todėl atsistatė natūrali 
rūšių sudėtis ir procesai;

(a) biologinei įvairovei nedaroma žymaus 
neigiamo poveikio;

(aa) dėl biokuro gaminimo žemėje, kuri 
anksčiau naudota maisto gamybai ir šią 
veiklą perkėlus į aplinkos požiūriu 
jautrias teritorijas, pvz. miškus, nevyksta 
netiesioginis miškų naikinimas;

(b) gamtos apsaugos tikslais nustatytos 
vietovės, nebent pateikiama įrodymų, kad 
tokių žaliavų gamyba tiems tikslams 
nepakenkė.

(b) žaliavos nėra išgaunamos iš gamtos 
apsaugos tikslais nustatytų vietovių, nebent 
pateikiama įrodymų, kad tokių žaliavų 
gamyba tiems tikslams nepakenkė;

(c) labai didelės biologinės įvairovės 
pievos, t. y. netręšiamos ir nenuniokotos 
pievos, kurios pasižymi rūšių įvairove.

(c) žaliavos nėra išgaunamos iš labai 
didelės biologinės įvairovės pievų, t. y. 
netręšiamų ir nenuniokotų pievų, kuriose 
esama didelės rūšių įvairovės.

(ca) vandens ištekliams nedaroma žymaus 
neigiamo poveikio.
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Komisija apibrėžia kriterijus ir arealus, 
kad nustatytų, kurioms pievoms taikomas c 
punktas. Tokia priemonė, skirta iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, tvirtinama taikant 21 straipsnio 3 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Komisija apibrėžia kriterijus, kad 
nustatytų, kurioms žaliavoms taikomi a, 
aa, c ir ca punktai. Tokia priemonė, skirta 
iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, tvirtinama taikant 21 straipsnio 
3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Pagrindimas

Siekiant, kad biokuro poveikis aplinkai būtų teigiamas, turi būti reikalaujama, kad biokuras 
atitiktų tvarumo reikalavimus.  Be Komisijos pasiūlymo punktų, svarbu, kad biokuras 
neišstumtų esamos maisto gamybos į aplinkos požiūriu jautrius regionus.  Siekiant užtikrinti 
maisto saugą, taip pat labai svarbus vandens naudojimo klausimas.  

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, 
į kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 
1 dalyje nurodytais tikslais, neturi būti 
importuojami ar gaminami iš žaliavų, 
kurios importuojamos iš šalių, taikančių 
eksporto mokesčius ar kiekybinius šių 
prekių apribojimus, ar šalių, gaunančių 
tarptautinę pagalbą maistu, ar kuriose 
Komisijos iniciatyva atliekami kovos su 
dempingu ar subsidijomis tyrimai;

Pagrindimas

Pagal Energijos iš atsinaujinančių šaltinių direktyvą pasitelkus aukštesnes kainas bus 
suteikiamas akstinas ES ir trečiųjų šalių biokuro gamintojams.  Vis dėlto toms šalims, kurios 
jau gauna ekonominių pajamų naudodamos eksporto mokesčius ar apribojimus, neturėtų būti 
suteikiama galimybė Europos mokesčių mokėtojų sąskaita pasinaudoti dar vienomis 
finansinėmis paskatomis patenkant į Europos rinką.  
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Remdamosi kitais tvarumo sumetimais, 
Valstybės narės šio straipsnio 1 dalies 
tikslais neatsisako atsižvelgti į biokurą ir 
kitus skystuosius bioproduktus, gautus 
laikantis šio straipsnio reikalavimų.

6. Valstybės narės, norinčios tvarumo 
sumetimais ir šio straipsnio 1 dalies tikslais 
taikyti griežtesnes apsaugos priemones,
susijusias su biokuru ir kitais skystaisiais
bioproduktais, užtikrina, kad šios 
priemonės atitiktų Sutartis ir praneša apie 
šias priemones Komisijai.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad esama didelio netikrumo dėl tvarumo standartų veiksmingumo ir 
laikantis subsidiarumo principo, valstybėms narėms reikia suteikti galimybę nustatyti 
griežtesnius standartus, kad būtų galima mokytis iš pažangiosios patirties.  Tai neiškreiptų 
rinkos, nes visos valstybės narės turėtų laikytis iš dalies pakeisto 3 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų įpareigojimų.  Šis pakeitimas teikiamas naudojantis Sutarties 176 straipsnio 
teikiama galimybe.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Komisija kiekvienais metais Europos 
Parlamentui ir Tarybai praneša apie jos 
pagal 4 dalį priimtus susitarimus.

Pagrindimas

Reguliarūs pranešimai reikalingi siekiant užtikrinti atvirumą ir skaidrumą ir siekiant suteikti 
pasitikėjimo Europos ūkininkams dėl to, kad jiems taikomos tokios pačios sąlygos kaip ir 
trečiųjų šalių gamintojams, kurie naudojasi Komisijos sudarytais susitarimais.
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