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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Regioninės plėtros komitetas savo 2007 m. nuomonėje dėl atsinaujinančios energijos 
Europoje plano, pateiktoje Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui, paragino 
Europos Komisiją kuo skubiau pateikti pasiūlymą dėl direktyvos dėl atsinaujinančių energijos 
šaltinių, taip pat nustatyti skatinimo, technologijų perdavimo ir pažangiausios patirties mainų 
priemones šiam potencialui išnaudoti.

Derėtų taip pat priminti, kad komitetas pasisakė už 25 proc. atsinaujinančios energijos dalies 
vidutinį planinį rodiklį 2020 m. ir už aiškius privalomus planinius rodiklius, taikomus elektros 
energijos, transporto, šildymo ir aušinimo sektoriams. Komitetas ragino ES, nepažeidžiant 
subsidiarumo principo, išaiškinti regionų ir vietos valdžios institucijų vaidmenis, teises ir 
pareigas įgyvendinant politiką.

Turi būti remiama Nauja Europos energetikos politika, nes ją taikant visiškai nepažeidžiama 
valstybių narių laisvė pasirinkti savo naudojamos energijos rūšių derinį ir jų suverenitetas 
pirminių energijos šaltinių atžvilgiu, tačiau ši politika taip pat paremta solidarumu tarp 
valstybių narių, siekiant užtikrinti integruotą požiūrį į klimato kaitą ir į ekologinio tvarumo 
skatinimo problemą. Reikėtų pabrėžti, kad energetikos politika, paremta atsinaujinančių 
energijos šaltinių naudojimu, suteikia galimybes vykdyti decentralizuotą  energetikos politiką 
išnaudojant regionų galimybes ir tenkinant regionų poreikius. Taigi, kompetentingoms 
valdžios institucijoms turėtų būti suteiktos priemonės šiems tikslams pasiekti. Svarbu, kad 
valstybės narės įvertintu visas galimas atsinaujinančios energijos technologijas.

Derėtų kreiptis į Komisiją, kad ji nustatytų reikalavimą taikyti kogeneraciją visais atvejais, kai 
atsinaujinanti energija gaminama iš biomasės ir kai tai techniškai įmanoma. Be to, Komisija 
turėtų ištirti krosnių, kuriose deginama mediena, projektų poveikį tvariai medienos sektoriaus 
vietos plėtrai, nes šis sektorius atlieka svarbų vaidmenį skatinant regionų vystymąsi ir kaimo 
vietovių ekonominį dinamiškumą.

Be to, valstybės narės ir regionai turėtų remti visų vietos lygmens suinteresuotųjų subjektų 
(vietos ir regionų valdžios institucijų, ūkininkų ir miškininkų, verslininkų ir planuotojų, 
universitetų, mokslininkų ir privačių asmenų), dalyvaujančių plėtojant atsinaujinančius 
energijos šaltinius, iniciatyvas ir veiklą Jie taip pat turėtų skatinti viešojo ir privataus sektorių 
partnerysčių steigimą, taip pat gerinti pagamintos atsinaujinančios energijos tiekimo ir 
rinkodaros sąlygas.  

Regionų ir vietos valdžios institucijos turėtų parodyti pavyzdį Europos visuomenei ir naudoti 
atsinaujinančios energijos technologijas savo patalpose, skatinti naudoti biokurą savo 
transporto priemonėse ir taupyti energiją naudodamos energetiškai efektyvią įrangą.

Reikia pabrėžti, kad naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, taip pat kuriant įrangą ir 
mechanizmus gali susidaryti plėtros galimybės daugelyje Europos regionų, ypatingai 
regionuose, kur yra mažai galimybių kurti darbo vietas.

Visapusiškam atsinaujinančių energijos šaltinių išnaudojimui vis dar reikia daug mokslinių 
tyrimų, produktų kūrimo veiklos, reklamos ir pažangiausios patirties mainų.
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Turi būti itin pabrėžta atsinaujinančių energijos išteklių reikšmė regionams.  Taigi svarbu, kad 
atsinaujinančios energijos naudojimas būtų tikslingas ir akivaizdžiai teiktų pridėtinės vertės.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Siekiant sukurti energetikos modelį, 
pagal kurį būtų skatinama naudoti 
atsinaujinančius energijos šaltinius, 
reikia, kad regionai ir vietos valdžios 
institucijos taip pat ir valstybės narės, 
siekiant jas tiesiogiai įtraukti į modelio 
kūrimą, bendradarbiautų strateginėse 
srityse.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38a. Didelių anglies atsargų dirvožemyje 
ar augaluose turintis gilus nenusausintas 
durpynas taip pat neturėtų būti 
naudojamas kitiems energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių projektams plėsti, 
pvz., naujoms vėjo turbinoms ir su jomis 
susijusiems keliams, taip pat 
vadinamiesiems plūduriuojantiems 
keliams ir kitai infrastruktūrai statyti. Dėl 
tokios plėtros neišvengiamai daugelyje 
vietų išdžiūtų durpynai ir į atmosferą 
patektų juose susikaupusi anglis bei taip 
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susiformuotų anglies dioksidas. 

Pagrindimas
Durpynai yra anglies saugykla. Dėl vėjo jėgainių, vadinamųjų plūduriuojančių kelių ir kitos 
infrastruktūros statymo nutrūksta natūralus sausėjimas ir iš džiūstančių durpių į atmosferą 
išsiskiria didelis anglies dvideginio kiekis bei išmetamas didesnis anglies kiekis nei galima 
kompensuoti vėjo jėgainėmis.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Siekiant išvengti neproporcingos 
administracinės naštos, turėtų būti 
sudarytas bendrų biokuro gamybos planų 
numatytųjų verčių sąrašas. Turėtų būti 
sudaryta galimybė, kad biokurą ir kitus 
skystuosius bioproduktus visada būtų 
galima susieti su tokiame sąraše nustatytais 
mažesniais išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiais. Jei sumažinto 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio numatytoji vertė pagal gamybos 
planą yra mažesnė už reikalaujamą 
minimalią sumažintą išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, gamintojai, 
norintys įrodyti, kad jie laikosi šio 
minimalaus lygio, turėtų įrodyti, kad 
faktiniai jų gamybos proceso metu 
išmetami kiekiai yra mažesni nei tie, kurie 
buvo numatyti apskaičiuojant numatytąsias 
vertes.

(45) Siekiant išvengti neproporcingos 
administracinės naštos, turėtų būti 
sudarytas bendrų biokuro gamybos planų 
numatytųjų verčių sąrašas. Turėtų būti 
sudaryta galimybė, kad biokurą ir kitus 
skystuosius bioproduktus visada būtų 
galima susieti su tokiame sąraše nustatytais 
mažesniais išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiais, užtikrinant, kad 
jokiu būdu nebūtų diskriminuojamos 
valstybės narės ir regionai, kuriuose 
esama palyginti neproduktyvių dėl 
dirvožemio pobūdžio, klimato arba žaliavų 
gavybos vietovių. Jei sumažinto išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
numatytoji vertė pagal gamybos planą yra 
mažesnė už reikalaujamą minimalią 
sumažintą išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, gamintojai, norintys 
įrodyti, kad jie laikosi šio minimalaus 
lygio, turėtų įrodyti, kad faktiniai jų 
gamybos proceso metu išmetami kiekiai 
yra mažesni nei tie, kurie buvo numatyti 
apskaičiuojant numatytąsias vertes.

Pagrindimas

Išvengiama valstybių narių ir trečiųjų šalių diskriminacijos.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) Apie paramos priemones, kurių imtasi 
pagal šią direktyvą ir kurios pagal Sutarties 
87 straipsnį vertinamos kaip valstybės 
pagalba, turi būti pranešama Komisijai ir 
prieš įgyvendinimą pagal Sutarties 88 
straipsnio 3 dalį jos turi būti patvirtintos 
Komisijos. Šios direktyvos pagrindu 
Komisijai teikiama informacija nepakeičia 
valstybių narių įpareigojimo pateikti 
pranešimus pagal Sutarties 88 straipsnio 3 
dalį. (52)

(51) Valstybės narės, regionai ir vietos 
valdžios institucijos gali skirti viešąją 
paramą, kuria siekiama skatinti 
atsinaujinančios energijos naudojimą, nes 
iš pradžių ši energija yra brangesnė negu 
ta, kurią ji keičia, jei užtikrinama, kad 
joms skverbiantis į energetikos rinką 
negaunama trumpalaikės komercinės 
naudos arba nesudaromos sąlygos 
vartotojams pasinaudoti žemesnėmis 
kainomis. Apie paramos priemones, kurių 
imtasi pagal šią direktyvą ir kurios pagal 
Sutarties 87 straipsnį vertinamos kaip 
valstybės pagalba, turi būti pranešama 
Komisijai ir prieš įgyvendinimą pagal 
Sutarties 88 straipsnio 3 dalį jos turi būti 
patvirtintos Komisijos. Šios direktyvos 
pagrindu Komisijai teikiama informacija 
nepakeičia valstybių narių įpareigojimo 
pateikti pranešimus pagal Sutarties 88 
straipsnio 3 dalį.

Pagrindimas

Geriausias būdas remti alternatyvios energijos naudojimą valstybėse narėse – suteikti 
valstybėms narėms galimybę skirti viešąją paramą, kuria siekiama skatinti šios energijos 
naudojimą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

51a. Pripažinta, kad naujovių diegimas ir 
tvari bei konkurencinga energetikos 
politika gali skatinti ekonomikos augimą. 
Dažnai atsinaujinančios energijos 
gamyba priklauso nuo vietos ar 
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regioninių MVĮ. Valstybėse narėse ir jų 
regionuose atsirandančios ekonomikos 
augimo ir užimtumo didinimo galimybės, 
dėl to, kad regiono ir vietos lygmenimis 
investuojama į atsinaujinančią energiją, 
labai svarbios. Taigi Komisija ir valstybės 
narės turėtųi pritarti nacionalinėms ir 
regioninėms šios srities plėtros 
priemonėms, skatinti vietos ir regioninius 
plėtros projektų vykdytojus keistis su 
atsinaujinančios energijos gamyba 
susijusia pažangiąja patirtimi ir skatinti 
naudoti šios srities struktūrinių fondų 
lėšas; 

Pakeitimas 6

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 2020 m. jos energijos, 
gaunamos iš tvarių durpių ir
atsinaujinančių energijos šaltinių, dalis 
transporto sektoriuje sudarytų bent 10% tos 
valstybės narės transporto sektoriuje 
suvartojamo galutinio energijos kiekio.

Pagrindimas

Keliose ES valstybėse narėse tvarios durpės yra svarbus regiono ir vietos lygmens šilumos ir 
elektros šaltinis, padedantis tenkinti energetikos sistemų decentralizavimo ir diversifikavimo 
poreikius. Naudojant iš durpių pagamintą transporto kurą būtų vykdomas reikalavimas 
sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, o nauda klimatui būtų tokia pati, 
kaip ir naudojant kitų rūšių biokurą. Naudojant iš durpių pagamintą transporto kurą taip pat 
būtų pagreitintas antrosios kartos Fišerio ir Tropšo technologijos komercinis pritaikymas.
Naudojant iš durpių pagamintą transporto kurą taip pat sumažėtų Europos Sąjungos 
priklausomybė nuo importo ir naftos.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė patvirtina 
nacionalinį veiksmų planą.

1. Kiekviena valstybė narė, remdamasi 
vietos ir regionų lygmeniu parengtais 
regionų energetikos veiksmų planais, 
kurie suderinti su regioninio planavimo ir 
žemės naudojimo politika, patvirtina 
nacionalinį veiksmų planą; Valstybės 
narės, rengdamos nacionalinius veiksmų 
planus, jau nuo pat pradžių aktyviai 
konsultuojasi su regioninėmis planavimo 
ir vietos valdžios institucijomis ir jas 
įtraukia į šį procesą.

Nacionaliniuose veiksmų planuose 
nustatomi valstybių narių energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalių 2020 m. 
planiniai rodikliai transporto, elektros 
energijos ir šildymo bei aušinimo 
sektoriuose ir adekvačios priemonės, kurių 
reikia imtis šiems rodikliams pasiekti, 
įskaitant nacionalinę esamų biomasės 
išteklių plėtojimo ir naujų biomasės 
išteklių sutelkimo skirtingoms reikmėms 
politiką ir priemones, kurių reikia imtis 12–
17 straipsniuose nustatytiems 
reikalavimams įvykdyti.

Nacionaliniuose veiksmų planuose 
nustatomi valstybių narių energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalių 2020 m. 
planiniai rodikliai transporto, elektros 
energijos ir šildymo bei aušinimo 
sektoriuose ir adekvačios priemonės, kurių 
reikia imtis šiems rodikliams pasiekti, be 
kita ko, regionų ir vietos lygmeniu,
įskaitant nacionalinę ir regioninę esamų 
biomasės išteklių plėtojimo ir naujų 
biomasės išteklių sutelkimo skirtingoms 
reikmėms politiką ir priemones, kurių 
reikia imtis 12–17 straipsniuose 
nustatytiems reikalavimams įvykdyti.

1a. Komisija parengia vietos ir regioninės 
valdžios institucijoms skirtas išsamias 
gaires, susijusias su jų aktyviu vaidmeniu 
ir kompetencija įgyvendinant šiuos 
nacionalinius veiksmų planus, ir, 
remdamasi turima pažangiąja patirtimi, 
pateikia praktiškų pavyzdžių, kaip naudoti 
atsinaujinančią energiją.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) valstybių narių teisės aktuose ir 
administracinėse procedūrose būtų 
numatytas ir remiamas viešojo ir 
privataus sektorių partnerystės steigimas; 
be to, vadovaujantis Lisabonos strategija, 
būtų skatinamas verslo įmonių, viešojo 
sektoriaus, mokyklų ir universitetų 
tarpusavio bendradarbiavimas, siekiant 
sukurti regioninius inovacinius 
sambūrius;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) mažesnės apimties projektams būtų 
nustatomos paprastesnės leidimų 
procedūros; ir

(f) mažesnės apimties projektams būtų 
nustatomos paprastesnės leidimų 
procedūros, o tokioms decentralizuoto 
atsinaujinančios energijos tiekimo 
jėgainėms, pavyzdžiui fotovoltiniai saulės 
elementams, saulės šiluminės jėgainėms, 
mažoms biomasės krosnims, mažoms 
biologinių dujų kogeneracinių jėgainių 
mikroturbinoms, leidimų išvadavimo 
procedūros keičiamos reikalavimu tik 
pranešti kompetentingai valdžios 
institucijai; ir

Pagrindimas

Jei vietoj sudėtingų leidimų suteikimo procedūrų reikėtų tik pranešti, sparčiau populiarėtų 
mažos ir decentralizuotos atsinaujinančios energijos jėgainės.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pasyvios, žemos ar nulinės energijos 
pastatais; ar

(a) energijos naudojimo pastatuose 
veiksmingumas, apibrėžiamas kaip 
izoliacijos standartų ir įdiegtos šildymo 
technologijos derinys, įskaitant mišrią 
šilumos ir elektros energijos gamybą;

Pagrindimas

Statant naujus pastatus dažnai galima naudoti atsinaujinančią energiją nedidinant statybos 
sąnaudų. Bet investuotojams turi būti palikta galimybė rinktis kitą technologiją, nes ją 
panaudojus dažnai dar veiksmingiau, turint mintyje sąnaudas, prisidedama prie siekio 
užtikrinti energijos tiekimą ir kovoti su klimato kaita.. Tačiau, jei  jau pastatytuose pastatuose 
vėliau įrengiami įrenginiai, kurie naudoja atsinaujinančią energiją, dažnai tai būna labai 
brangu, o įrengimų sąnaudos labai skiriasi. Būtų daug geriau, jei vyriausybės skirtų paramą, 
o ne taikytų su pastatais susijusius reikalavimus, dėl kurių jau pastatytų pastatų sąnaudos 
labai didėja ir vykdomos biurokratinės kontrolės procedūros.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Remdamosi savo statybos reglamentais 
ir kodeksais, valstybės narės turi skatinti
naudoti atsinaujinančios energijos šildymo 
bei aušinimo sistemas ir įrenginius, 
smarkiai sumažinančius energijos 
vartojimą. Siekdamos populiarinti tokias 
sistemas ir įrenginius, valstybės narės taiko 
energijos, ekologinių ženklų ar kitus 
atitinkamus sertifikatus ar standartus, 
nustatytus nacionaliniu ar Europos 
lygmeniu, jei tokie yra nustatyti.

5. Remdamosi savo statybos reglamentais 
ir kodeksais, valstybės narės turi skatinti, 
kad miestuose būtų naudojamos
atsinaujinančios energijos šildymo bei 
aušinimo sistemos ir įrenginiai,  smarkiai 
sumažinančius energijos vartojimą, nes 
tokios sistemos juose būtų ypač 
naudingos. Siekdamos populiarinti tokias 
sistemas ir įrenginius, valstybės narės taiko 
energijos, ekologinių ženklų ar kitus 
atitinkamus sertifikatus ar standartus, 
nustatytus nacionaliniu ar Europos 
lygmeniu, jei tokie yra nustatyti.
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į ES regioninę politiką ir skatinant naudoti energijos šildymo ir aušinimo 
sistemas svarbu pabrėžti, kad skatinant naudoti atsinaujinančios energijos šaltinius į šį 
procesą reikia įtraukti ir miestus.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informavimas ir mokymas Informavimas, mokymas ir moksliniai 
tyrimai

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės remia atsinaujinančių 
energijos šaltinių mokslinius tyrimus, taip 
pat mokslinių tyrimų centrų ir pramonės 
ryšių plėtrą, siekdamos, kad būtų 
palengvintas naujų technologijų diegimas 
ir naujų produktų kūrimas.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės sukuria nedidelių 
biomasės katilų ir krosnių, saulės 
fotoelektros ir saulės energijos sistemų bei 
šiluminių siurblių montuotojų 
sertifikavimo sistemas. Tos sistemos 
grindžiamos IV priede nustatytais 

3. Valstybės narės sukuria nedidelių 
biomasės katilų ir krosnių, saulės 
fotoelektros ir saulės energijos sistemų bei 
šiluminių siurblių montuotojų 
sertifikavimo sistemas, jei tokių dar 
nesama jų nacionalinėje švietimo 



PE405.967v02-00 12/18 AD\731376LT.doc

LT

kriterijais. Vadovaudamasi šiais kriterijais, 
kiekviena valstybė narė pripažįsta kitos 
valstybės narės išduotą sertifikatą.

sistemoje. Tos sistemos grindžiamos IV 
priede nustatytais kriterijais.
Vadovaudamasi šiais kriterijais, kiekviena 
valstybė narė pripažįsta kitos valstybės 
narės išduotą sertifikatą.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad daugelio valstybių narių profesinis mokymas yra aukšto lygio siūloma 
sertifikavimo sistema per radikali.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės susitaria dėl 
bendradarbiavimo, įtraukiant ir 
regionines bei vietos valdžios institucijas, 
principų, kad pastarosios galėtų 
visapusiškai dalyvauti rengiant 
informaciją, gaires ir mokymo programas 
bei ugdant sąmoningumą.

Pagrindimas

Regioninės ir vietos valdžios institucijos atlieka svarbų vaidmenį šviečiant ir ugdant, o 
piliečiai vis dažniau reikalauja, kad jos gerintų šiuo metu teikiamos informacijos kokybę.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepakenkdamos tinklo patikimumui ir 
saugumui, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad perdavimo ir skirstymo 
sistemų operatoriai savo teritorijoje 
garantuotų elektros energijos, pagamintos 

2. Nepakenkdamos tinklo patikimumui ir 
saugumui, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad perdavimo ir skirstymo 
sistemų operatoriai savo teritorijoje 
garantuotų elektros energijos, pagamintos 
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iš atsinaujinančių energijos šaltinių, 
perdavimą ir skirstymą. Jos taip pat gali 
nustatyti pirmenybę elektros energijos, 
pagamintos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, gamintojams naudotis elektros 
tinklų sistema. Tvarkydamos reikalus, 
susijusius su gamybos įrenginiais, 
perdavimo sistemos operatoriai, kiek 
leidžia nacionalinė elektros energijos 
sistema, pirmenybę teikia gamybos 
įrenginiams, naudojantiems 
atsinaujinančios energijos šaltinius.

iš atsinaujinančių energijos šaltinių, 
perdavimą ir skirstymą. Jos taip pat gali 
nustatyti pirmenybę elektros energijos, 
pagamintos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, gamintojams naudotis elektros 
tinklų sistema. Tvarkydamos reikalus, 
susijusius su gamybos įrenginiais, 
perdavimo sistemos operatoriai, kiek 
leidžia nacionalinė elektros energijos 
sistema, pirmenybę teikia gamybos 
įrenginiams, naudojantiems 
atsinaujinančios energijos šaltinius ir jei 
nėra poveikio mišrioms šilumą ir elektros 
energiją gaminančioms jėgainėms.

Pagrindimas

Skatinant naudoti atsinaujinančią energiją ir gaminti energiją mišriose šilumą ir elektros 
energiją gaminančiose jėgainėse siekiama užtikrinti energijos tiekimą ir kovoti su klimato 
kaita, taigi tai turėtų būti laikoma svarbia priemone siekti šių tikslų. Turi būti įvertinta kiek 
kiekviena jėgainė prisideda prie siekio užtikrinti energijos tiekimą ir kovoti su klimato kaita 
kartu įvertinant ir ekonominius aspektus.

Pakeitimas 17

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 nustatytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš žaliavų, gautų iš:

(a) žmogaus veiklos daug nepaveiktas 
miškas, t. y. miškas, kuriame pagal 



PE405.967v02-00 14/18 AD\731376LT.doc

LT

turimus duomenis nebuvo vykdoma didelė 
žmogaus intervencija arba kuriame 
žmogaus intervencija paskutinį kartą vyko 
pakankamai seniai, todėl atsistatė natūrali 
rūšių sudėtis ir procesai;
(b) gamtos apsaugos tikslais nustatytos 
vietovės, nebent pateikiama įrodymų, kad 
tokių žaliavų gamyba tiems tikslams 
nepakenkė.

(a) gamtos apsaugos tikslais teisėje
nustatytos vietovės, 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.

(b) labai didelės biologinės įvairovės 
pievos, t. y. netręšiamos ir nenuniokotos 
pievos, kurios pasižymi rūšių įvairove;
(c) vietovės, kuriose neteisėtai buvo 
pakeista žemės naudojimo paskirtis arba 
buvo nuniokotos nenaudotos šlapžemės ir 
dėl to galėjo sumažėti anglies atsargos 
dirvožemyje.

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.

Pagrindimas

15 straipsnio 3 dalyje pateikta originalo apibrėžtis „žmogaus veiklos daug nepaveiktas 
miškas“ – netiksli, daugiausia statistikos tikslais naudojama sąvoka, dėl kurio susidaro 
galimybės netikslioms interpretacijoms, aiškinantis, kurie miškai priklausytų šiai kategorijai.
Kai kuriais atvejais, tvariu būdu tvarkomi ir įprastai ekonomiškai naudojami miškai gali būti 
laikomi nepaveiktais didelės biologinės įvairovės miškais ir jiems būtų netaikomas 10 proc. 
biokuro planinis rodiklis.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 1 

4. Žaliavos iš medienos, naudojamos 
biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų, į 
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dalyje nurodytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš žaliavų, gautų iš žemės, 
kurioje yra didelių anglies atsargų, t. y. 
žemės, kuriai 2008 m. sausio mėn. arba 
vėliau taikytas ir jau nebetaikomas vienas 
iš toliau nurodytų apibūdinimų:

kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 1 
dalyje nurodytais tikslais, gamybai, 
gaunamos iš:

(а) šlapžemės, t. y. žemė, nuolat arba 
didelę metų dalį padengta arba permirkusi 
vandeniu, įskaitant durpių žemę;

(a) miškų, kurie tvarkomi ir kertami pagal 
Ministrų konferencijos dėl miškų 
apsaugos Europoje nustatytus tvarios 
miškotvarkos kriterijus arba panašius 
kriterijus, nustatytus vykdant kitą 
regioninę miškų politikos veiklą;

(b) ištisai mišku apaugusios vietovės, t. y. 
žemė, kurioje medžių lajos danga užima 
daugiau kaip 30% didesnio nei 1 ha ploto 
sklypo, o medžių aukštis siekia ne mažiau 
kaip 5 metrus, arba medžiai, galintys 
pasiekti tokias ribas in situ.

(b) miškų, kurie tvarkomi laikantis 
nacionalinių miškų ir aplinkos teisės 
aktų; arba

Šios straipsnio dalies nuostatos 
netaikomos, jei žaliavų gavimo laikotarpiu 
žemei taikytas toks pat apibūdinimas, kaip 
ir 2008 m. sausio mėn.

(c) šlapžemių, t. y. žemių, nuolat arba 
didelę metų dalį vandens apsemtų arba 
permirkusių, įskaitant durpynus; siekiant 
1 straipsnyje nurodytų tikslų iškastų 
durpių kiekis, neturi viršyti įprasto per 
metus iškasamo kiekio.

Pagrindimas

Ministrų konferencijos dėl miškų apsaugos Europoje (MKMAE) nurodė daug tvarios 
miškotvarkos kriterijų ir rodiklių, kuriuos turi pateikti visos susitarimus pasirašiusios 
valstybės. Šie kriterijai taip pat taikomi nacionaliniu lygmeniu ir šiuo metu sudaro esminę 
nacionalinės miškų teisės dalį daugelyje ES šalių. Įvairiuose pasaulio regionuose taip pat 
sukurti atitinkami kriterijai ir rodikliai, kurie turi būti naudojami miškuose gaunamoms 
žaliavoms už Europos ribų.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) regionų dalyvavimas šiame procese ir 
priemonės, taikomos vietos ir regionų 
lygmeniu;
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) viešoji parama, skirta skatinti naudoti 
šią energiją, kurią gali sudaryti 
struktūrinių fondų lėšos energijos 
technologijų moksliniams tyrimams ir 
taikomajai veiklai pagal Europos 
strateginį energetikos technologijų planą.

Pagrindimas

Naudojant tokias Bendrijos priemones, pavyzdžiui struktūrinius fondus, turėti būti ugdomi šių 
sričių mokslinių tyrimų, taikomosios veiklos ir naujovių diegimo gebėjimai.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ka) numatomas investicijų į 
atsinaujinančios energijos gamybą 
poveikis regioniniams vystymosi tikslams.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įvairaus biokuro santykinę naudą 
aplinkai ir sąnaudas, Bendrijos importo 
politikos poveikį šiems veiksniams, 

(a) įvairaus biokuro santykinę naudą 
aplinkai ir sąnaudas, ypatingą dėmesį 
kreipiant į jo poveikį regionų, kuriuose jis 
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energetinio saugumo aspektus ir būdus 
suderinti vidaus produkciją ir importą;

gaminamas, skirstomas ir naudojamas, 
ekonominei padėčiai;

aa) Bendrijos importo politikos poveikį 
šiems veiksniams, energetinio saugumo 
aspektus ir būdus suderinti vidaus 
produkciją ir importą;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) valstybių narių ir regioninių 
investicijų į atsinaujinančios energijos 
gamybą poveikis regionų ekonomikos 
augimui ir užimtumui.
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