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Pakeitimas 114
Werner Langen

Teisėkūros rezoliucijos projektas
Teisinio pagrindo pirma nurodomoji dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį ir 95 
straipsnį,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 95 straipsnį ir 175 
straipsnio 1 dalį,

Or. de

Pagrindimas

95 straipsniui kaip teisiniam pagrindui turėtų būti suteikiama daugiau svarbos negu 175 
straipsnio 1 daliai, todėl jis turi būti paminėtas pirmiau. Tačiau tuo pat metu reikia pabrėžti, 
kad tinkama, jog šios direktyvos teisinį pagrindą sudarytų du straipsniai.

Pakeitimas 115
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Didesnis energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių naudojimas yra viena iš svarbių 
priemonių, reikalingų sumažinti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
įvykdyti Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos Kioto protokolą 
ir kitus Europos bei tarptautinius 
įsipareigojimus mažinti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
po 2012 m. Atsinaujinančiai energijai taip 
pat tenka svarbus vaidmuo skatinant 
energijos tiekimo saugumą, technologijų 
plėtrą ir užtikrinant užimtumo bei 
regioninės plėtros galimybes, ypač kaimo 
vietovėse.

(1) Didesnis energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių naudojimas kartu su energijos 
taupymu yra viena iš svarbių priemonių, 
reikalingų sumažinti išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį ir įvykdyti 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos Kioto protokolą ir kitus 
Europos bei tarptautinius įsipareigojimus 
mažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir po 2012 m.
Atsinaujinančiai energijai taip pat tenka 
svarbus vaidmuo skatinant energijos 
tiekimo saugumą, technologijų plėtrą ir 
užtikrinant užimtumo bei regioninės 
plėtros galimybes, ypač kaimo vietovėse.

Or. it



PE407.890v01-00 4/107 AM\728452LT.doc

LT

Pakeitimas 116
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Didesnis energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių naudojimas yra viena iš svarbių 
priemonių, reikalingų sumažinti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
įvykdyti Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos Kioto protokolą 
ir kitus Europos bei tarptautinius 
įsipareigojimus mažinti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
po 2012 m. Atsinaujinančiai energijai taip 
pat tenka svarbus vaidmuo skatinant 
energijos tiekimo saugumą, technologijų 
plėtrą ir užtikrinant užimtumo bei 
regioninės plėtros galimybes, ypač kaimo 
vietovėse.

(1) Didesnis tausus energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių naudojimas yra 
viena iš svarbių priemonių, reikalingų 
sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir įvykdyti Jungtinių 
Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos Kioto protokolą ir kitus 
Europos bei tarptautinius įsipareigojimus 
mažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir po 2012 m.
Atsinaujinančiai energijai taip pat tenka 
svarbus vaidmuo skatinant energijos 
tiekimo saugumą, technologijų plėtrą ir 
užtikrinant užimtumo bei regioninės 
plėtros galimybes, ypač kaimo vietovėse.

Or. en

Pagrindimas

Energija iš atsinaujinančių šaltinių nebūtinai reiškia tvarią energiją.

Pakeitimas 117
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Didesnis energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių naudojimas yra viena iš svarbių 
priemonių, reikalingų sumažinti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
įvykdyti Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos Kioto protokolą 
ir kitus Europos bei tarptautinius 
įsipareigojimus mažinti išmetamų 

(1) Didesnis energijos iš atsinaujinančių
šaltinių naudojimas yra viena iš svarbių 
priemonių, reikalingų sumažinti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
įvykdyti Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos Kioto protokolą 
ir kitus Europos bei tarptautinius 
įsipareigojimus mažinti išmetamų 
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šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
po 2012 m. Atsinaujinančiai energijai taip 
pat tenka svarbus vaidmuo skatinant 
energijos tiekimo saugumą, technologijų 
plėtrą ir užtikrinant užimtumo bei 
regioninės plėtros galimybes, ypač kaimo 
vietovėse.

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
po 2012 m. Atsinaujinančiai energijai taip 
pat tenka svarbus vaidmuo skatinant 
energijos tiekimo saugumą, technologijų 
plėtrą ir inovacijas bei užtikrinant 
užimtumo bei regioninės plėtros 
galimybes, ypač kaimo ir atskirtose
vietovėse.

Or. en

Pagrindimas

Mums reikia atsižvelgti ir į atskirtose vietovėse (kalnų ir salų regionuose) esančias galimybes.

Pakeitimas 118
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Kaip nurodoma Komisijos darbo 
dokumente (SEC(2008)0057) valstybės 
narės turi naudoti paramos schemas 
siekdamos skatinti imtis aplinkosaugos 
priemonių. Kadangi energijos ir klimato 
kaitos klausimai glaudžiai susiję, 
valstybės narės turi būti skatinamos remti 
ekologišką energijos gamybą, dėl kurios 
nedidėja išmetamų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekis. Siekiant šio tikslo 
ir siekiant užtikrinti, kad visa apimantys 
valstybių narių tikslai būtų pasiekti, 
valstybės narės turi stengtis užtikrinti, kad 
energijos šaltiniams, kuriuos naudojant 
nedidėja išmetamas anglies dioksido 
kiekis, nebūtų taikomi nepalankesni 
mokesčiai.

Or. sv
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Pagrindimas

Ekonominės paskatos – svarbi priemonė ieškant klimato kaitos politikos problemų sprendimo 
būdų. Valstybės narės turi būti skatinamos remti energijos gamybą, dėl kurios nedidėja 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Jeigu siekiama su klimato kaita susijusių 
tikslų, valstybės paramos schemos, kurias taikant sudaromos nepalankesnės sąlygos rinktis 
tuos energijos šalinius, kuriuos naudojant nedidėja išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, nėra naudingos. Dėl iškreipiamojo poveikio valstybės paramos gali būti 
sudaromos kliūtys būsimos tvarios sistemos plėtrai, jei naudojant šias paramos formas būtų 
sudaromos diskriminuojamojo pobūdžio sąlygos sprendimams, kuriuos pritaikius labai 
sumažėtų išmetamas CO2 kiekis, priimti.

Pakeitimas 119
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Turint mintyje Europos Parlamento 
2007 m. spalio 14 d. rezoliuciją dėl 
įprastinių energijos šaltinių ir energetikos 
technologijų, priimant trumpalaikius ir 
vidutinio laikotarpio sprendimus dėl
branduolinės energijos naudojimo turi 
būti sudarytos sąlygos daryti tiesioginį 
poveikį klimato kaitos tikslams ir prisidėti 
prie to, kad ES tikslai iš tikrųjų būtų 
pasiekti ir išanalizuoti ir kad į juos būtų 
atsižvelgta. Turint tai mintyje, taip pat 
reikia remtis 2007 m. Tarpvyriausybinės 
klimato kaitos komisijos ketvirtąja 
vertinimo ataskaita, kurioje nurodoma, 
kad atominė energija yra viena iš 
svarbiausių pagrindinių technologijų, 
kurių galima įsigyti rinkoje, ir kad 
naudojant atominę energiją būtų galima 
gerokai sumažinti išmetamą CO2 kiekį.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant ambicingų su klimato kaita susijusių ES tikslų, reikia atsižvelgi į visus energijos 
šaltinius (įskaitant atominę energiją), kuriuos naudojant išmetamas nedidelis CO2 kiekis.
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Pakeitimas 120
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Didesnis biokuro naudojimas 
transporte yra viena iš veiksmingiausių 
priemonių, kuriomis Bendrija gali 
sumažinti savo priklausomybę nuo naftos 
importo (šioje srityje tiekimo saugumo 
problema opiausia) ir daryti įtaką 
transporto kuro rinkai. (3)

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išsaugoti Žemės klimatą turi būti patvirtinta tikrovę atitinkanti transporto politika, 
kurią taikant būtų mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas, taip pat kuriamos 
ir diegiamos alternatyvios transporto priemonės, kol bus galima tikėtis, kad šių išlakų kiekis 
bus sumažintas naudojant išvystytas technologijas, pavyzdžiui, biomasės perdirbimą į 
transporto kurą.

Pakeitimas 121
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Didesnis biokuro naudojimas 
transporte yra viena iš veiksmingiausių 
priemonių, kuriomis Bendrija gali 
sumažinti savo priklausomybę nuo naftos 
importo (šioje srityje tiekimo saugumo 
problema opiausia) ir daryti įtaką 
transporto kuro rinkai.

(2) Tobulesnės technologijos, paskatos 
plėsti viešojo transporto tinklą ir juo 
naudotis, technologijų, kurias taikant 
taupoma energija, naudojimas ir energijos 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimas transporte yra keletas iš 
veiksmingiausių priemonių, kuriomis 
Bendrija gali sumažinti savo transporto 
sektoriaus priklausomybę nuo naftos 
importo (šioje srityje tiekimo saugumo 
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problema opiausia) ir daryti įtaką 
transporto kuro rinkai.

Or. en

Pagrindimas

Transporto sektoriuje suvartojama 30 % visos ES reikalingos energijos, o jo benzino poreikis 
sudaro 98 % Todėl nestebina tai, kad šis sektorius yra antras didžiausias ES teršėjas, jei 
kalbama apie išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Taigi, ES turėtų sutelkti 
dėmesį į tai, kad daugiau būtų naudojama energijos iš atsinaujinančių šaltinių, būtų 
tobulinamos technologijos ir mažėtų transporto srautai, nes gyventojai pradėtų dažniau 
naudotis viešuoju transportu.

Pakeitimas 122
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Didesnis biokuro naudojimas
transporte yra viena iš veiksmingiausių 
priemonių, kuriomis Bendrija gali 
sumažinti savo priklausomybę nuo naftos 
importo (šioje srityje tiekimo saugumo 
problema opiausia) ir daryti įtaką 
transporto kuro rinkai.

(2) Greta taupesnio energijos vartojimo
didesnis energijos, gaunamos iš biomasės,
biokuro ir energijos iš kitų 
atsinaujinančių šaltinių naudojimas
transporto sektoriuje yra keletas iš 
veiksmingiausių priemonių, kuriomis 
Bendrija gali sumažinti savo 
priklausomybę nuo naftos importo (šioje 
srityje tiekimo saugumo problema 
opiausia) ir skatinti šį sektorių vystytis 
tvariai.

Or. en
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Pakeitimas 123
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Didesnis biokuro naudojimas transporte 
yra viena iš veiksmingiausių priemonių, 
kuriomis Bendrija gali sumažinti savo 
priklausomybę nuo naftos importo (šioje 
srityje tiekimo saugumo problema 
opiausia) ir daryti įtaką transporto kuro 
rinkai.

(2) Didesnis biokuro naudojimas transporte 
yra viena iš priemonių, kuriomis Bendrija 
gali sumažinti savo priklausomybę nuo 
naftos importo (šioje srityje tiekimo 
saugumo problema opiausia) ir daryti įtaką 
transporto kuro rinkai.

Or. it

Pakeitimas 124
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Didesnis biokuro naudojimas 
transporte yra viena iš veiksmingiausių 
priemonių, kuriomis Bendrija gali 
sumažinti savo priklausomybę nuo naftos 
importo (šioje srityje tiekimo saugumo 
problema opiausia) ir daryti įtaką 
transporto kuro rinkai.

(2) Didesnis energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių naudojimas transporte yra viena iš 
veiksmingiausių priemonių, kuriomis 
Bendrija gali sumažinti savo 
priklausomybę nuo naftos importo (šioje 
srityje tiekimo saugumo problema 
opiausia) ir daryti įtaką transporto kuro 
rinkai.

Or. en

Pagrindimas

Transporto sektoriuje naudojama energija iš atsinaujinančių šaltinių – tai ne tik biokuras. 
Taip pat turėtų būti įtraukti elektros energija varomos transporto priemonės, biodujos ir 
vandenilis iš atsinaujinančių šaltinių. 
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Pakeitimas 125
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 2001 m. lapkričio 7 d. Komisijos 
komunikate dėl alternatyvių kuro rūšių 
motorinėms kelių transporto priemonėms 
ir priemonių, kuriomis būtų skatinama 
naudoti biokurą, rinkinio numatytas ES 
tikslas iki 2020 m. 20 % kelių transporto 
sektoriuje sunaudojamo dyzelinio ir 
benzininio kuro pakeisti alternatyviomis 
kuro rūšimis. Komisija turėtų svarstyti, ar 
nevertėtų siūlyti atskiros iniciatyvos, kuria 
būtų siekiama skatinti ne tik energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių, bet ir 
alternatyvių kelių transporto sektoriuje 
naudojamų kuro rūšių, kurias naudojant 
neteršiama aplinka, pavyzdžiui, iš 
gamtinių dujų pagaminto sintetinio kuro, 
skverbimąsi į rinką, siekiant veiksmingai 
papildyti šią direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme visas dėmesys sutelktas tik į skatinimą naudoti energiją iš atsinaujinančių 
šaltinių ir biokurą, nors naudojant kitas alternatyvias kelių transporto priemonių kuro rūšis 
taip pat galima labai prisidėti prie to, kad būtų pasiekti su tvarumu, tiekimo saugumu ir 
konkurencingumu susiję tikslai. Vienoje iš šios direktyvos dalių svarstomas energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių naudojimas transporto priemonėse, taigi būtina performuluoti su 
kitomis alternatyviomis kuro rūšimis sijusius tikslus ir išskirti juos į atskirą iniciatyvą.
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Pakeitimas 126
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Naudojant atominę energiją taip pat 
galima prisidėti prie to, kad būtų 
užtikrintas tiekimo saugumas ir 
akivaizdžiai sumažėtų išmetamas CO2
kiekis. 2020 m. 60 % visos ES elektros 
energijos galėtų būti pagaminama iš 
šaltinių, kuriuos naudojant visai 
neišskiriama anglies dioksido (atominė 
energija ir energija iš atsinaujinančių 
šaltinių).

Or. de

Pagrindimas

Naudojant atominę energiją galima lygiai taip pat sumažinti ES anglies junginių išlakas kaip 
naudojant energiją iš atsinaujinančių šaltinių. Jei būtų naudojama atominė energija, taip pat 
mažėtų priklausomybė nuo dujų ir naftos tiekimo, o tai labai svarbu siekiant ekonomiškai 
stiprios Europos.

Pakeitimas 127
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Remiantis Atsinaujinančių energijos 
išteklių planu, bendras energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių 20% planinis 
rodiklis ir atsinaujinančios energijos 
transporte 10% planinis rodiklis yra 
tinkami bei pasiekiami tikslai, o sistema, 
pagal kurią nustatomi privalomi planiniai 
rodikliai, verslo bendruomenei turėtų 
suteikti ilgalaikio stabilumo, kurio jai 
reikia racionaliems investavimo 

(4) Remiantis Atsinaujinančių energijos 
išteklių planu, bendras energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių 20% planinis 
rodiklis yra tinkamas tikslas, o sistema, 
pagal kurią nustatomi privalomi planiniai 
rodikliai, verslo bendruomenei turėtų 
suteikti ilgalaikio stabilumo, kurio jai 
reikia racionaliems investavimo 
sprendimams atsinaujinančios energijos 
sektoriuje priimti. Pateikiama vis daugiau 
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sprendimams atsinaujinančios energijos 
sektoriuje priimti.

svaresnių argumentų, kuriais palaikomas 
požiūris, kad bendras energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių planinis rodiklis 
būtų 20 %, tačiau dėl 10 % energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių planinio rodiklio 
transporto sektoriuje vis labiau 
abejojama.

Or. en

Pakeitimas 128
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Remiantis Atsinaujinančių energijos 
išteklių planu, bendras energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių 20% planinis 
rodiklis ir atsinaujinančios energijos 
transporte 10% planinis rodiklis yra 
tinkami bei pasiekiami tikslai, o sistema, 
pagal kurią nustatomi privalomi planiniai 
rodikliai, verslo bendruomenei turėtų 
suteikti ilgalaikio stabilumo, kurio jai 
reikia racionaliems investavimo 
sprendimams atsinaujinančios energijos 
sektoriuje priimti.

(4) Remiantis Atsinaujinančių energijos 
išteklių planu, bendras energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių 20% planinis 
rodiklis ir atsinaujinančios energijos 
transporte 10% planinis rodiklis galėtų būti 
pasiekiami tikslai, jeigu bus naujovių ir 
technologijos laimėjimų, išspręstos su 
tvarumu susijusios problemos ir 
nustatytas realistiškas terminas. Bet kokie
privalomi planiniai rodikliai, nustatomi
verslo bendruomenei, turėtų suteikti 
ilgalaikio stabilumo, kurio jai reikia 
racionaliems investavimo sprendimams 
atsinaujinančios energijos sektoriuje 
priimti.

Or. en

Pagrindimas

Būtina skubiai didinti bendrą energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalį, bet nereikia tuoj pat 
nustatyti privalomų planinių rodiklių, kurių tvarumo neįmanoma užtikrinti ir kurių 
neįmanoma pasiekti per nustatytą laiką.
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Pakeitimas 129
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Remiantis Atsinaujinančių energijos 
išteklių planu, bendras energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių 20% planinis 
rodiklis ir atsinaujinančios energijos 
transporte 10% planinis rodiklis yra 
tinkami bei pasiekiami tikslai, o sistema, 
pagal kurią nustatomi privalomi planiniai 
rodikliai, verslo bendruomenei turėtų 
suteikti ilgalaikio stabilumo, kurio jai 
reikia racionaliems investavimo 
sprendimams atsinaujinančios energijos
sektoriuje priimti.

(4) Remiantis Atsinaujinančių energijos 
išteklių planu, bendras energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių 20% planinis 
rodiklis ir atsinaujinančios energijos 
transporte 10% planinis rodiklis yra 
tinkami bei pasiekiami tikslai, o sistema, 
pagal kurią nustatomi privalomi planiniai 
rodikliai, verslo bendruomenei turėtų 
suteikti ilgalaikio stabilumo, kurio jai 
reikia užtikrinant tvarias atsinaujinančios 
energijos sektoriaus investicijas, dėl kurių 
mažėtų priklausomybė nuo importuoto 
iškastinio kuro ir būtų įdiegiama daugiau 
naujų energetikos srities technologijų.

Or. de

Pagrindimas

Europos Sąjunga turi gebėjimų plėtoti su energija iš atsinaujinančių šaltinių susijusias 
didelio poveikio naujoves, dėl kurių didėtų energetinė nepriklausomybė ir mažėtų poveikis 
klimatui. 

Pakeitimas 130
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Remiantis Atsinaujinančių energijos 
išteklių planu, bendras energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių 20% planinis 
rodiklis ir atsinaujinančios energijos 
transporte 10% planinis rodiklis yra 
tinkami bei pasiekiami tikslai, o sistema, 

(4) Remiantis Atsinaujinančių energijos 
išteklių planu, bendras energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių 20% planinis 
rodiklis ir atsinaujinančios energijos 
transporte 10% planinis rodiklis yra 
tinkami bei pasiekiami tikslai, o sistema, 
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pagal kurią nustatomi privalomi planiniai 
rodikliai, verslo bendruomenei turėtų 
suteikti ilgalaikio stabilumo, kurio jai 
reikia racionaliems investavimo 
sprendimams atsinaujinančios energijos 
sektoriuje priimti.

pagal kurią nustatomi privalomi planiniai 
rodikliai, verslo bendruomenei turėtų 
suteikti ilgalaikio stabilumo, kurio jai 
reikia racionaliems investavimo 
sprendimams atsinaujinančios energijos 
sektoriuje priimti. Taip pat reikėtų skatinti 
investuoti į energijos šaltinius, kuriuos 
naudojant išskiriamas nedidelis CO2
kiekis.

Or. fr

Pagrindimas

Ir Europos Vadovų Taryba, ir Tarptautinės energetikos agentūra ir Tarpvyriausybinė klimato 
kaitos komisija mano, kad nepakanka investuoti tik į energiją iš atsinaujinančių šaltinių. Taip 
pat reikia sudaryti pagrindą investuoti į energijos šaltinius, kuriuos naudojant išskiriamas 
nedidelis CO2 kiekis, net jeigu priimant šiuos sprendimus reikės laikytis subsidiarumo 
principo.

Pakeitimas 131
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Remiantis Atsinaujinančių energijos 
išteklių planu, bendras energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių 20% planinis 
rodiklis ir atsinaujinančios energijos 
transporte 10% planinis rodiklis yra 
tinkami bei pasiekiami tikslai, o sistema, 
pagal kurią nustatomi privalomi planiniai 
rodikliai, verslo bendruomenei turėtų 
suteikti ilgalaikio stabilumo, kurio jai 
reikia racionaliems investavimo 
sprendimams atsinaujinančios energijos 
sektoriuje priimti. 

(4) Remiantis Atsinaujinančių energijos 
išteklių planu, bendras energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių 20% planinis 
rodiklis ir atsinaujinančios energijos 
transporte 10% planinis rodiklis yra 
tinkami bei pasiekiami tikslai, o sistema, 
pagal kurią nustatomi privalomi planiniai 
rodikliai, verslo bendruomenei turėtų 
suteikti ilgalaikio stabilumo, kurio jai 
reikia racionaliems investavimo 
sprendimams atsinaujinančios energijos 
sektoriuje priimti. Šie planiniai rodikliai 
patvirtinti siekiant tikslo iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą, 
kuris nustatytas 2006 m. spalio 19 d. 
Komisijos komunikate „Efektyvaus 
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energijos vartojimo veiksmų planas: 
išnaudoti potencialą“, kuriam pritarė 
2007 m. kovo mėn. Briuselio Europos 
Vadovų Taryba ir Europos Parlamentas 
savo 2008 m. sausio 31 d. rezoliucijoje dėl 
energijos vartojimo veiksmų plano: 
išnaudoti potencialą1.
________________________
1Priimti tekstai, P6_TA(2008)0033.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi atsinaujinančios energijos planinis rodiklis yra procentinis dydis, būtina kartu 
svarstyti ir priemones, kuriomis būtų siekiama mažinti bendrą energijos paklausą.

Pakeitimas 132
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Remiantis Atsinaujinančių energijos 
išteklių planu, bendras energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių 20% planinis 
rodiklis ir atsinaujinančios energijos 
transporte 10% planinis rodiklis yra 
tinkami bei pasiekiami tikslai, o sistema, 
pagal kurią nustatomi privalomi planiniai 
rodikliai, verslo bendruomenei turėtų 
suteikti ilgalaikio stabilumo, kurio jai 
reikia racionaliems investavimo 
sprendimams atsinaujinančios energijos 
sektoriuje priimti.

(4) Remiantis Atsinaujinančių energijos 
išteklių planu, bendras energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių 20% planinis 
rodiklis ir atsinaujinančios energijos 
transporte 5% planinis rodiklis yra tinkami 
bei pasiekiami tikslai, o sistema, pagal 
kurią nustatomi privalomi planiniai 
rodikliai, verslo bendruomenei turėtų 
suteikti ilgalaikio stabilumo, kurio jai 
reikia racionaliems investavimo 
sprendimams atsinaujinančios energijos 
sektoriuje priimti.

Or. it
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Pakeitimas 133
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2007 m. kovo mėn. Briuselyje 
posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba dar 
kartą patvirtino Bendrijos įsipareigojimą ir 
po 2010 m. visos Bendrijos mastu plėtoti 
atsinaujinančią energiją. Ji patvirtino, kad 
atsinaujinanti energija iki 2020 m. turi 
sudaryti 20% bendro suvartojamo 
Bendrijos energijos kiekio, o visos 
valstybės narės, veikdamos efektyviai, turi 
pasiekti, kad iki 2020 m. biokuras sudarytų 
10% transporte suvartojamo benzino ir 
dyzelino kiekio. Ji taip pat nurodė, kad gali 
būti nustatyta, kad biokuro planinis rodiklis 
būtų privalomas, jei tik gamyba bus tvari, 
antrosios kartos biokuras taps komerciškai 
prieinamu, o 1998 m. spalio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 98/70/EB 
dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) 
kokybės, iš dalies keičianti Tarybos 
direktyvą 93/12/EEB, bus iš dalies 
pakeista, kad būtų galima pasiekti tinkamą 
įvairių rūšių kuro maišymo lygį.

(5) 2007 m. kovo mėn. Briuselyje 
posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba dar 
kartą patvirtino Bendrijos įsipareigojimą ir 
po 2010 m. visos Bendrijos mastu plėtoti 
atsinaujinančią energiją. Ji patvirtino, kad 
atsinaujinanti energija iki 2020 m. turi 
sudaryti 20% bendro suvartojamo 
Bendrijos energijos kiekio, o visos 
valstybės narės, veikdamos efektyviai, turi 
pasiekti, kad iki 2020 m. biokuras sudarytų 
10% transporte suvartojamo benzino ir 
dyzelino kiekio. Ji taip pat nurodė, kad gali 
būti nustatyta, kad biokuro planinis rodiklis 
būtų privalomas tik tada, jei gamyba bus 
tvari, antrosios kartos biokuras taps 
komerciškai prieinamu, o 1998 m. spalio 
13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 98/70/EB dėl benzino ir 
dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės, iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvą 
93/12/EEB, bus iš dalies pakeista, kad būtų 
galima pasiekti tinkamą įvairių rūšių kuro 
maišymo lygį. Atsižvelgiant į naujausius 
įrodymus, jog esama didesnio biokuro 
naudojimo ir visame pasaulyje didėjančio 
pavojaus aplinkai ir maisto saugumui bei 
didėjančio ekologinio pavojaus ryšio, būtų 
tinkama, kad iki 2015 m. valstybės narės 
iš pradžių siektų mažesnio negu 10 % 
privalomo planinio rodiklio. 
Remdamosios įvertinimu valstybės narės 
nuspręstų, ar 2015–2020 m. didinti šį 
pradinį planinį rodiklį.

Or. en

Pagrindimas

Kyla vis didesnis susirūpinimas dėl neigiamo labai greitos ir netvarios biokuro naudojimo 
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plėtros poveikio aplinkai, taip pat ir dėl socialinio šios plėtros Europoje ir visame pasaulyje 
poveikio. Laikantis atsargumo principo, reikėtų elgtis apdairiau nustatant privalomus 
planinius rodiklius. Kaip bebūtų, 2007 m. kovo mėn. Europos Vadovų Taryba taip pat prašė 
nustatyti planinį 10 % rodiklį tik tuomet, jeigu būtų patenkinta tvarios gamybos užtikrinimo 
sąlyga, dėl kurios mokslininkams ir politikams kyla abejonių.

Pakeitimas 134
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2007 m. kovo mėn. Briuselyje 
posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba dar 
kartą patvirtino Bendrijos įsipareigojimą ir 
po 2010 m. visos Bendrijos mastu plėtoti 
atsinaujinančią energiją. Ji patvirtino, kad 
atsinaujinanti energija iki 2020 m. turi 
sudaryti 20% bendro suvartojamo 
Bendrijos energijos kiekio, o visos 
valstybės narės, veikdamos efektyviai, turi 
pasiekti, kad iki 2020 m. biokuras sudarytų 
10% transporte suvartojamo benzino ir 
dyzelino kiekio. Ji taip pat nurodė, kad gali 
būti nustatyta, kad biokuro planinis rodiklis 
būtų privalomas, jei tik gamyba bus tvari, 
antrosios kartos biokuras taps komerciškai 
prieinamu, o 1998 m. spalio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 98/70/EB 
dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) 
kokybės, iš dalies keičianti Tarybos 
direktyvą 93/12/EEB, bus iš dalies 
pakeista, kad būtų galima pasiekti tinkamą 
įvairių rūšių kuro maišymo lygį.

(5) 2007 m. kovo mėn. Briuselyje 
posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba dar 
kartą patvirtino Bendrijos įsipareigojimą ir 
po 2010 m. visos Bendrijos mastu plėtoti 
atsinaujinančią energiją. Ji patvirtino, kad 
atsinaujinanti energija iki 2020 m. turi 
sudaryti 20% bendro suvartojamo 
Bendrijos energijos kiekio, o visos 
valstybės narės, veikdamos efektyviai, turi 
pasiekti, kad iki 2020 m. energija iš 
atsinaujinančių šaltinių sudarytų 10% 
transporte suvartojamo kuro kiekio. Ji taip 
pat nurodė, kad gali būti nustatyta, kad 
biokuro planinis rodiklis būtų privalomas, 
jei tik gamyba bus tvari, antrosios kartos 
biokuras taps komerciškai prieinamu, o 
1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 98/70/EB dėl benzino ir 
dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės, iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvą 
93/12/EEB, bus iš dalies pakeista, kad būtų 
galima pasiekti tinkamą įvairių rūšių kuro 
maišymo lygį.

Or. en
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Pakeitimas 135
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Tuo tarpu atlikus išsamesnį biokuro 
gamybos tvarumo vertinimą paaiškėjo, 
kad galbūt nustatytas per aukštas 10 % 
planinis rodiklis, todėl iki 2020 m. 
nepavyks jo pasiekti. Taigi, remiantis 
turimomis žiniomis ir patirtimi, atrodo, 
kad 7 % planinis rodiklis būtų 
tinkamesnis.

Or. en

Pagrindimas

Dėl nustatyto 10 % biokuro tikslo gali būti daromas neigiamas poveikis mitybai ir kitoms 
svarbioms sritims, todėl 7 % tikslas yra realistiškesnis ir geriau atitinka tvarumo kriterijus.

Pakeitimas 136
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Komisijos aiškinimas negali prieštarauti Europos Vadovų tarybos sprendimui. Be to, kadangi 
nuo to laiko, kai vyko 2007 m. pavasario Europos Vadovų Tarybos susitikimas, gauta 
įrodymų, kad iki 2020 m. antrosios kartos agrokuru nebus pradėta prekiauti, ir, gali būti, kad 
šis kuras neatitiks 2007 m. pavasario Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadose nustatytų 
tvarumo reikalavimų.

Pakeitimas 137
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) Pagrindinė privalomų planinių rodiklių 
paskirtis – investuotojams suteikti tikrumo. 
Tačiau dėl to, kad šiandien esama daug 
nežinomųjų, susijusių su energija iš 
atsinaujinančių šaltinių ir biokuro 
gamyba, raginama laikytis atsargesnio 
požiūrio negu iki šiol numatytas. Taigi 
reikėtų persvarstyti privalomus 10 % ir 20 
% planinius rodiklius.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas grindžiamas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonės 
referento 4-uoju pakeitimu. Būtina skubiai didinti bendrą energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
dalį, bet nereikia tuoj pat nustatyti privalomų planinių rodiklių, kurių tvarumo neįmanoma 
užtikrinti ir kurių neįmanoma pasiekti per nustatytą laiką.
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Pakeitimas 138
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) Pagrindinė privalomų planinių rodiklių 
paskirtis – investuotojams suteikti tikrumo.
Tačiau dėl to, kad šiandien esama daug 
su biokuro gamyba susijusių nežinomųjų, 
raginama laikytis atsargesnio požiūrio 
negu iki šiol numatytas. Taigi reikėtų 
persvarstyti privalomą 10 % planinį 
rodiklį.

Or. en

Pakeitimas 139
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) Pagrindinė privalomų planinių rodiklių 
paskirtis – investuotojams suteikti tikrumo.
Todėl sprendimo dėl to, ar planinis rodiklis 
yra privalomas, iš esmės negalima atidėti 
iki atitinkamo įvykio ateityje. Jeigu
privalomo planinio rodiklio negalima 
pasiekti vadovaujantis tvarumo principais, 
būtų galima atidėti sprendimo dėl 
privalomo pobūdžio priėmimą.

Or. en
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Pagrindimas

Jeigu energijos iš atsinaujinančių šaltinių rodiklio negalima pasiekti vadovaujantis tvarumo 
principais, t. y. naudojant tik tvarius atsinaujinančius energijos šaltinius, geriau atidėti šio 
uždavinio įvykdymą vėlesniam laikui negu pradėti naudoti netvarius atsinaujinančius 
energijos šaltinius. 

Pakeitimas 140
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) Pagrindinė privalomų planinių rodiklių 
paskirtis – investuotojams suteikti tikrumo
ir skatinti visą laiką tobulinti 
technologijas, kurias įdiegus būtų 
gaminama energija iš visų rūšių 
atsinaujinančių šaltinių. Todėl sprendimo 
dėl to, ar 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.

Or. en

Pakeitimas 141
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Pagrindinė privalomų planinių rodiklių 
paskirtis – investuotojams suteikti tikrumo. 
Todėl sprendimo dėl to, ar planinis rodiklis 
yra privalomas, negalima atidėti iki 
atitinkamo įvykio ateityje. Todėl Komisija 

(6) Pagrindinė privalomų planinių rodiklių 
paskirtis – investuotojams suteikti tikrumo. 
Todėl sprendimo dėl to, ar planinis rodiklis 
yra privalomas, negalima atidėti iki 
atitinkamo įvykio ateityje. Todėl Komisija 
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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. 

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. Siekiant šio tikslo reikėtų labiau 
remti pastangas, kuriomis skatinama 
tobulinti antrosios kartos biokurą, 
pavyzdžiui, energijos tikslais iš biomasės 
pagamintą skystąjį kurą, nes dėl to ne tik 
labiau mažėtų išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, bet taip pat 
švelnėtų kitos pasekmės aplinkai.

Or. de

Pagrindimas

Antrosios kartos biokurui turi būti skiriama daugiau paramos, kad per ateinančius metus 
didėtų jo naudojimo efektyvumas.

Pakeitimas 142
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) Pagrindinė privalomų planinių rodiklių 
paskirtis – investuotojams suteikti tikrumo.
Todėl sprendimo dėl to, ar 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, tačiau atsižvelgiant į anksčiau 
minėtus dalykus reikėtų labiau remti 
pastangas, kuriomis skatinama tobulinti 
tų rūšių biokurą, kurį patobulinus 
labiausiai sumažėtų išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis.
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Or. en

Pakeitimas 143
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) Pagrindinė privalomų planinių rodiklių 
paskirtis – investuotojams suteikti tikrumo. 
Todėl sprendimo dėl to, ar 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. Tačiau šiuo metu vykstančios 
diskusijos apie konkurenciją dėl pasėlių, 
t. y. ar jie bus naudojami biokurui, ar 
maistui gaminti, reiškia, kad reikia nuolat 
nagrinėti, ar planiniai biokuro rodikliai 
vis dar turėtų likti privalomi. Taigi, visa 
apimantys ir griežti tvarumo reikalavimai 
bei greitas antrosios kartos biokuro 
įdiegimas turėtų būti svarbiausias 
Europos politikos programos punktas.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo metu mokslo pasaulyje ir žiniasklaidoje vyksta audringos diskusijos dėl susidariusios 
konkurencinės padėties, susijusios su biokuru ir maisto saugumu. Šių diskusijų metu dar 
neprieita prie jokios išvados. Taigi sprendimo dėl to, ar planiniai biokuro rodikliai vis dar 
turėtų likti privalomi, nereikėtų priimti iki tol, kol bus gauta patikimų rezultatų arba kol 
rinkoje nebus pradėta prekiauti antrosios kartos biokuru arba biomase.
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Pakeitimas 144
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Valstybės narės privalo imtis 
veiksmų, kad didėtų visų sektorių 
energijos vartojimo efektyvumas ir kad 
būtų lengviau pasiekti jų nustatytus 
atsinaujinančios energijos planinius 
rodiklius, kurie skaičiuojami kaip 
procentinė galutinio sunaudotos energijos 
kiekio dalis. Būtinai reikia užtikrinti, kad 
transporto sektoriuje energija būtų 
naudojama veiksmingai, nes tikėtina, kad 
laikantis tvarumo principų bus vis 
sunkiau pasiekti privalomą procentinį 
planinį rodiklį, jei bendra transporto 
sektoriaus energijos paklausa ir toliau 
didės. Taigi privalomas minimalus 10 % 
planinis rodiklis, kurį turi pasiekti visos 
valstybės narės, turėtų būti:
i) apibrėžiamas kaip galutinio transporto 
sektoriuje sunaudotos energijos kiekio 
dalis, kurią reikia pasiekti naudojant ne 
vien tik biokurą, bet ir energiją iš 
atsinaujinančių šaltinių apskritai;
ii) nustatomas kartu su privalomu 
uždaviniu iki 2020 m. transporto 
sektoriaus energijos naudojimo 
efektyvumą padidinti 20 %

Or. en

Pagrindimas

Laikantis tvarumo principų bus labai sunku pasiekti 10 % planinį transporto sektoriaus 
rodiklį, jeigu bendras transporto sektoriuje suvartotas energijos kiekis ir toliau didės. Jei 
orientacinis (20 % iki 2020) energijos vartojimo efektyvumo planinis rodiklis bus padarytas 
privalomu planiniu transporto sektoriaus rodikliu, tai sumažins transporto sektoriuje 
suvartojamos energijos paklausą, todėl sumažės kiekybinis 10 % planinio rodiklio 
reikalavimas.
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Pakeitimas 145
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Pagal šios direktyvos nuostatas labai 
svarbu, kad kiekviena valstybė narė 
taikytų pačias veiksmingiausias ir 
naudingiausias paramos schemas, kad 
būtų lengviau pasiekti energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių planinius 
rodiklius, atsižvelgiant į atitinkamos 
valstybės narės elektros energijos rinkos 
ypatybes.

Or. en

Pakeitimas 146
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Europos Parlamentas savo rezoliucijoje 
dėl atsinaujinančios energijos plano
Europoje nurodė, kaip svarbu Bendrijos ir 
valstybių narių lygmeniu nustatyti 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
planinius rodiklius ir paragino Komisiją iki 
2007 m. pabaigos pateikti pasiūlymą dėl 
atsinaujinančios energijos teisinės bazės.

(7) Europos Parlamentas savo 2007 m. 
rugsėjo 25 d. rezoliucijoje dėl 
atsinaujinančios energijos plano Europoje1

nurodė, kaip svarbu elektros energijos, 
transporto, šildymo ir aušinimo 
sektoriuose nustatyti privalomus energijos 
iš atsinaujinančių šaltinių planinius 
rodiklius, taip pat ir privalomus planinius 
rodiklius Bendrijos ir valstybių narių 
lygmenimis ir paragino Komisiją iki 
2007 m. pabaigos pateikti pasiūlymą dėl 
atsinaujinančios energijos teisinės bazės.
__________________________
1 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0406.

Or. en
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Pagrindimas

Europos Parlamentas savo iniciatyva rengiamame pranešime dėl Europos atsinaujinančių 
energijos išteklių plano, kurį parengė Europos Parlamento narė Britta Thomsen (2007 m. 
rugsėjo 25 d. Europos Parlamento rezoliucija P6-TA(2007)0406) taip pat ragino nustatyti 
šiems trims sektoriams aiškius privalomus planinius rodiklius.

Pakeitimas 147
Nikolaos Vakalis

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.

Or. en

Pagrindimas

Nepaisant didelio susirūpinimo, kylančio dėl neigiamo netvarios biokuro plėtros poveikio, 
svarbu, kad kiekviena valstybė narė pasiektų savo nacionalinius planinius rodiklius ir kad 
visa ES pasiektų, kad 20 % visos suvartojamos energijos sudarytų energija iš atsinaujinančių 
šaltinių. Nėra taip svarbu kiek procentų iš šių 20 % sudarys transporto sektoriaus dalis.

Pakeitimas 148
Eija-Riitta Korhola

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 

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

būtų 20%, o atsinaujinanti energija 
transporto sektoriuje sudarytų 10% visoje 
Europos Sąjungoje suvartojamos energijos 
kiekio.

Or. en

Pagrindimas

Būtina skubiai didinti bendrą energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalį, bet nereikia tuoj pat 
nustatyti privalomų planinių rodiklių, kurių tvarumo neįmanoma užtikrinti ir kurių 
neįmanoma pasiekti per nustatytą laiką.

Pakeitimas 149
Hannes Swoboda

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 ir į pastarojo 
meto rimtas diskusijas šiuo klausimu, 
reikėtų nustatyti, kad 2020 m. 
atsinaujinančios energijos planinis rodiklis 
būtų 20%, o atsinaujinanti energija 
transporto sektoriuje sudarytų 7% visoje 
Europos Sąjungoje suvartojamos energijos 
kiekio.

Or. en

Pagrindimas

Dėl nustatyto 10 % biokuro tikslo gali būti daromas neigiamas poveikis mitybai ir kitoms 
svarbioms sritims, todėl 7 % tikslas yra realistiškesnis ir geriau atitinka tvarumo kriterijus.
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Pakeitimas 150
Erna Hennicot-Schoepges

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%, o 
atsinaujinanti energija transporto sektoriuje 
sudarytų 8% visoje Europos Sąjungoje 
suvartojamos energijos kiekio. Šiuos 
tikslus, taip pat ir bendrosios politikos 
nuostatas bei skaičiavimo metodiką, pagal 
kurią skaičiuojama, kiek mažėja 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, reikia nuolat persvarstyti.

Or. en

Pakeitimas 151
Fiona Hall

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%, o 
atsinaujinanti energija transporto sektoriuje 
sudarytų 10% visoje Europos Sąjungoje 
suvartojamos energijos kiekio, kartu 
nustatant privalomą uždavinį iki 2020 m.
transporto sektoriaus energijos vartojimo 
efektyvumą padidinti 20 %

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi atsinaujinančios energijos planinis rodiklis yra procentinis dydis, būtina kartu 
svarstyti ir priemones, kuriomis būtų siekiama mažinti bendrą energijos paklausą.

Pakeitimas 152
Dorette Corbey

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%, o 
atsinaujinanti energija transporto sektoriuje 
sudarytų 10% visoje Europos Sąjungoje 
suvartojamos energijos kiekio. Tačiau 
Europos aplinkos agentūra, Maisto ir 
žemės ūkio organizacija (angl. FAO) ir 
kitos mokslininkų ir tarptautinės 
organizacijos išsakė pagrįstų abejonių dėl 
10 % planinio rodiklio daromo neigiamo
poveikio aplinkai ir maisto produktų 
kainoms. Siekiant atsižvelgti į šias 
abejones, reikia nustatyti, kad bent 30 % 
transporto sektoriaus energijos, 
gaunamos iš atsinaujinančių šaltinių, 
planinio rodiklio būtų pasiekta naudojant 
elektros energiją, vandenilį ar energiją, 
gaunamą iš lignoceliuliozės biomasės ar 
dumblių.

Or. en

Pagrindimas

Naudojant energiją, gaunamą iš tokių šaltinių kaip biomasė, elektros energija arba 
vandenilis, galima pasiekti 10 % planinį atsinaujinančios energijos rodiklį, kuris nustatytas 
transporto sektoriui. Esant idealioms rinkos ekonomikos sąlygoms technologijų pasirinkimo 
sprendimą gali priimti patys rinkos dalyviai. Tačiau rinka linkusi veikti taip, kad 
pasirenkamos tos alternatyvos, iš kurių investicinė grąža bus gaunama greičiausiai. Siekiant 
skatinti, kad būtų pasirinktos pažangiausios alternatyvos, pavyzdžiui elektros energijos ir 
vandenilio, būtina nustatyti dalinius planinius rodiklius. Be to, labai nerimaujama dėl šio 
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planinio rodiklio, pavyzdžiui, naujausioje Europos aplinkos agentūros ataskaitoje siūloma, 
kad suvartojamas taip vadinamo pirmosios kartos biokuro kiekis būtų mažesnis nei 10 %

Pakeitimas 153
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Valstybių narių įdirbis, atsinaujinančios 
energijos potencialas ir naudojamų 
energijos išteklių rūšys skiriasi. Todėl 
bendrą 20% planinį rodiklį būtina 
išskaidyti į kiekvienai valstybei narei 
skirtus rodiklius, užtikrinant sąžiningą ir 
tinkamą paskirstymą, kuris būtų pagrįstas 
skirtingu valstybių narių įdirbiu ir 
galimybėmis, įskaitant tai, koks yra 
atsinaujinančios energijos rūšių ir visų 
energijos išteklių santykis. Atliekant tokį 
išskaidymą, valstybėms narėms turėtų būti 
padalyta nustatyta bendra dalis, kuria turi 
padidėti energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių naudojimas, vienodai padidinant 
kiekvienos valstybės narės dalį, įvertintą 
pagal jų bendrąjį vidaus produktą ir 
pritaikytą taip, kad atsispindėtų valstybių 
narių pradinis įdirbis; apskaita vykdoma 
pagal galutinį suvartojamą energijos kiekį.

(9) Valstybių narių įdirbis, atsinaujinančios 
energijos potencialas ir naudojamų 
energijos išteklių rūšys skiriasi. Todėl 
bendrą 20% planinį rodiklį būtina 
išskaidyti į kiekvienai valstybei narei 
skirtus rodiklius, užtikrinant sąžiningą ir 
tinkamą paskirstymą, kuris būtų pagrįstas 
skirtingu valstybių narių įdirbiu ir 
galimybėmis, įskaitant tai, koks yra 
atsinaujinančios energijos rūšių ir visų 
energijos išteklių santykis, taip pat ir koks 
yra pasiektas energijos vartojimo 
efektyvumo lygis. Atliekant tokį 
išskaidymą, valstybėms narėms turėtų būti 
padalyta nustatyta bendra dalis, kuria turi 
padidėti energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių naudojimas, vienodai padidinant 
kiekvienos valstybės narės dalį, įvertintą 
pagal jų bendrąjį vidaus produktą ir 
pritaikytą taip, kad atsispindėtų valstybių 
narių pradinis įdirbis; apskaita vykdoma 
pagal galutinį suvartojamą energijos kiekį.

Or. it

Pakeitimas 154
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Valstybių narių įdirbis, atsinaujinančios (9) Valstybių narių įdirbis, atsinaujinančios 
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energijos potencialas ir naudojamų 
energijos išteklių rūšys skiriasi. Todėl 
bendrą 20% planinį rodiklį būtina 
išskaidyti į kiekvienai valstybei narei 
skirtus rodiklius, užtikrinant sąžiningą ir 
tinkamą paskirstymą, kuris būtų pagrįstas 
skirtingu valstybių narių įdirbiu ir 
galimybėmis, įskaitant tai, koks yra 
atsinaujinančios energijos rūšių ir visų 
energijos išteklių santykis. Atliekant tokį 
išskaidymą, valstybėms narėms turėtų būti 
padalyta nustatyta bendra dalis, kuria turi 
padidėti energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių naudojimas, vienodai padidinant 
kiekvienos valstybės narės dalį, įvertintą 
pagal jų bendrąjį vidaus produktą ir 
pritaikytą taip, kad atsispindėtų valstybių 
narių pradinis įdirbis; apskaita vykdoma 
pagal galutinį suvartojamą energijos kiekį.

energijos potencialas ir naudojamų 
energijos išteklių rūšys skiriasi. Todėl 
bendrą 20% planinį rodiklį būtina 
išskaidyti į kiekvienai valstybei narei 
skirtus rodiklius, užtikrinant sąžiningą ir 
tinkamą paskirstymą, kuris būtų pagrįstas 
skirtingu valstybių narių įdirbiu ir 
galimybėmis, įskaitant tai, koks yra 
atsinaujinančios energijos rūšių ir visų 
energijos išteklių santykis. Atliekant tokį 
išskaidymą, valstybėms narėms turėtų būti 
padalyta nustatyta bendra dalis, kuria turi 
padidėti energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių naudojimas, vienodai padidinant 
kiekvienos valstybės narės dalį, įvertintą 
pagal jų bendrąjį vidaus produktą ir 
pritaikytą taip, kad atsispindėtų valstybių 
narių pradinis įdirbis; apskaita vykdoma 
pagal pirminį suvartojamą energijos kiekį.
Taikant šį apskaitos metodą reikia 
tinkamai atsižvelgti į jau įdėtas pastangas. 

Or. de

Pagrindimas

Tik tuomet, jei šios apskaitos pagrindas – pirminis suvartojamas energijos kiekis, bus galima 
tinkamai įvertinti įvykusius pasikeitimus. Be to, keletas valstybių narių jau įdėjo daug 
pastangų ir į tai reikia atsižvelgti.

Pakeitimas 155
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Valstybių narių įdirbis, atsinaujinančios 
energijos potencialas ir naudojamų 
energijos išteklių rūšys skiriasi. Todėl 
bendrą 20% planinį rodiklį būtina 
išskaidyti į kiekvienai valstybei narei 
skirtus rodiklius, užtikrinant sąžiningą ir 
tinkamą paskirstymą, kuris būtų pagrįstas 

(9) Valstybių narių įdirbis, atsinaujinančios 
energijos potencialas ir naudojamų 
energijos išteklių rūšys skiriasi. Todėl 
bendrą 20% planinį rodiklį būtina 
išskaidyti į kiekvienai valstybei narei 
skirtus rodiklius, užtikrinant sąžiningą ir 
tinkamą paskirstymą, kuris būtų pagrįstas 
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skirtingu valstybių narių įdirbiu ir 
galimybėmis, įskaitant tai, koks yra 
atsinaujinančios energijos rūšių ir visų 
energijos išteklių santykis. Atliekant tokį 
išskaidymą, valstybėms narėms turėtų būti 
padalyta nustatyta bendra dalis, kuria turi 
padidėti energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių naudojimas, vienodai padidinant 
kiekvienos valstybės narės dalį, įvertintą 
pagal jų bendrąjį vidaus produktą ir 
pritaikytą taip, kad atsispindėtų valstybių 
narių pradinis įdirbis; apskaita vykdoma 
pagal galutinį suvartojamą energijos kiekį.

skirtingu valstybių narių įdirbiu ir 
galimybėmis, įskaitant tai, koks yra 
atsinaujinančios energijos rūšių ir visų 
energijos išteklių santykis. Atliekant tokį 
išskaidymą, valstybėms narėms turėtų būti 
padalyta nustatyta bendra dalis, kuria turi 
padidėti energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių naudojimas, vienodai padidinant 
kiekvienos valstybės narės dalį, įvertintą 
pagal jų bendrąjį nacionalinį produktą ir 
pritaikytą taip, kad atsispindėtų valstybių 
narių pradinis įdirbis; apskaita vykdoma 
pagal galutinį suvartojamą energijos kiekį.

Or. fr

Pagrindimas

Į bendrąjį vidaus produktą įtraukiami metiniai srautai, bet neatsižvelgiama į šių srautų 
galutinį tikslą. Jį skaičiuojant neatsižvelgiama į kiekvienos šalies turtus. Jeigu Komisija 
norėtų skatinti šalį dėti daugiau pastangų, todėl, kad šalis nori laikytis solidarumo principo, 
vienam gyventojui tenkanti bendrojo nacionalinio produkto dalis būtų objektyvesnis 
pagrindas. Be to, skaičiuojant Sąjungos nuosavas lėšas naudojamasi bendruoju nacionaliniu 
produktu, kuris apskaičiuojamas iš bendrojo vidaus produkto atimant pirmines lėšas, kurias 
nuolatiniai gyventojai sumoka nenuolatiniams gyventojams, ir pridedant pirmines pajamas, 
kurios gaunamos iš užsienio.

Pakeitimas 156
Nikolaos Vakalis

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 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 

Išbraukta.
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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. 

Or. en

Pagrindimas

Nepaisant didelio susirūpinimo, kylančio dėl neigiamo netvarios biokuro plėtros poveikio, 
svarbu, kad kiekviena valstybė narė pasiektų savo nacionalinius planinius rodiklius ir kad 
visa ES pasiektų, kad 20 % visos suvartojamos energijos sudarytų energija iš atsinaujinančių 
šaltinių. Nėra taip svarbu kiek procentų iš šių 20 % sudarys transporto sektoriaus dalis.

Pakeitimas 157
Umberto Guidoni

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 
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 

(10) Tuo tarpu transporto sektoriuje visoms 
valstybėms narėms reikėtų nustatyti 
vienodą 5% atsinaujinančios energijos 
planinį rodiklį, kad būtų užtikrinta 
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 
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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.

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.

Or. it

Pakeitimas 158
Hannes Swoboda

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 
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 

(10) Tuo tarpu transporto sektoriuje visoms 
valstybėms narėms reikėtų nustatyti 
vienodą 7% atsinaujinančios energijos 
planinį rodiklį, kad būtų užtikrinta 
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 
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atitinkamas priemones vidaus produkcijai 
ir importui tinkamai suderinti.

atitinkamas priemones vidaus produkcijai 
ir importui tinkamai suderinti.

Or. en

Pagrindimas

Dėl nustatyto 10 % biokuro tikslo gali būti daromas neigiamas poveikis mitybai ir kitoms 
svarbioms sritims, todėl 7 % tikslas yra realistiškesnis ir geriau atitinka tvarumo kriterijus.

Pakeitimas 159
Robert Goebbels

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 
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.

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

Or. fr
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Pagrindimas

Visada reikia atsižvelgti į aplinkos apsaugos priemonių socialinį poveikį.

Pakeitimas 160
Fiona Hall

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 
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.

(10) Tuo tarpu transporto sektoriuje visoms 
valstybėms narėms reikėtų nustatyti 
vienodą 10% atsinaujinančios energijos 
planinį rodiklį kartu nustatant privalomą 
uždavinį iki 2020 m. transporto sektoriaus 
energijos vartojimo efektyvumą padidinti 
20 %, kad būtų užtikrinta 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.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi atsinaujinančios energijos planinis rodiklis yra procentinis dydis, būtina kartu 
svarstyti ir priemones, kuriomis būtų siekiama mažinti bendrą energijos paklausą.
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Pakeitimas 161
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

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 
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.

(10) Tuo tarpu transporto sektoriuje visoms 
valstybėms narėms reikėtų nustatyti 
vienodą 10% atsinaujinančios energijos 
planinį rodiklį, kad būtų užtikrinta 
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
transporto sektoriuje suvartojamos 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių
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, išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo
ir kitus sumetimus, turėtų kontroliuoti 
biokuro tiekimą Bendrijos rinkai ir, jei 
reikia, turėtų siūlyti atitinkamas priemones 
vidaus produkcijai ir importui tinkamai 
suderinti.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje numatytas 10 % planinis transporto sektoriuje suvartojamos energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių rodiklis, kuris turi būti pasiektas iki 2020 m. Taigi, siekiant 
nuoseklumo šią konstatuojamąją dalį reikia atitinkamai pakeisti. Komisija, stebėdama 
biokuro rinką, taip pat turi atsižvelgti į tai, kiek mažėja išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis.
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Pakeitimas 162
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Valstybės narės turi siekti, kad 
kiekvienos rūšies transporto sektoriuje 
naudojama energija iš atsinaujinančių 
šaltinių būtų kuo įvairesnė. Komisija iki 
2015 m. birželio 1 d. turi pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje 
būtų nurodytos galimybės didinti 
kiekvienos rūšies transporto sektoriuje 
sunaudojamą energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių kiekį.

Or. en

Pagrindimas

Galimybių vartoti energiją iš atsinaujinančių šaltinių esama visuose įvairių transporto rūšių 
sektoriuose, ne tik kelių transporto sektoriuje, todėl šias galimybes reikia plėtoti.

Pakeitimas 163
Britta Thomsen, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekdamos užtikrinti, kad bendri 
planiniai rodikliai būtų pasiekti, valstybės 
narės turėtų stengtis atlikti išankstinius 
skaičiavimus, pagal kuriuos būtų galima 
siekti planinių rodiklių, ir turėtų nustatyti 
nacionalinį veiksmų planą, įskaitant
sektorių planinius rodiklius, kartu
atsižvelgdamos į tai, kad biomasė 
naudojama įvairiais tikslais ir kad todėl 
ypač svarbu mobilizuoti naujus biomasės 

(11) Siekdamos užtikrinti, kad privalomi 
bendri planiniai rodikliai būtų pasiekti, 
valstybės narės turėtų stengtis pasiekti 
privalomus minimalius tarpinius 
planinius rodiklius, pagal kuriuos būtų 
galima siekti privalomų galutinių planinių 
rodiklių. Jos turėtų nustatyti veiksmų 
planą energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
klausimu, įskaitant informaciją apie 
susitarimus siekti bendrų planinių 
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išteklius. rodiklių, informacinius statistinius 
duomenis, privalomus nacionalinius 
tarpinius ir galutinius planinius rodiklius, 
taip pat ir sektorių planinius rodiklius. Be 
to, valstybės narės turi nurodyti 
priemones, kuriomis jos sieks šių planinių 
rodiklių, atsižvelgdamos į tai, kad biomasė 
naudojama įvairiais tikslais ir kad todėl 
ypač svarbu mobilizuoti naujus biomasės 
išteklius. Taip pat turi būti įtraukti 
kiekvienos technologijos, kurią naudojant 
gaminama energija iš atsinaujinančių 
šaltinių, numatomo indėlio vertinimai ir 
strateginis poveikio aplinkai vertinimas.

Or. en

Pakeitimas 164
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekdamos užtikrinti, kad bendri 
planiniai rodikliai būtų pasiekti, valstybės 
narės turėtų stengtis atlikti išankstinius 
skaičiavimus, pagal kuriuos būtų galima 
siekti planinių rodiklių, ir turėtų nustatyti 
nacionalinį veiksmų planą, įskaitant 
sektorių planinius rodiklius, kartu 
atsižvelgdamos į tai, kad biomasė 
naudojama įvairiais tikslais ir kad todėl 
ypač svarbu mobilizuoti naujus biomasės 
išteklius.

(11) Siekdamos užtikrinti, kad bendri 
planiniai rodikliai būtų pasiekti, valstybės 
narės turėtų laikytis privalomųjų tarpinių 
planinių rodiklių, kuriuos taikant būtų 
galima siekti joms nustatytų 2020 m.
planinių rodiklių, ir turėtų nustatyti 
nacionalinį atsinaujinančios energijos
veiksmų planą (AEVP), įskaitant sektorių 
planinius rodiklius, kartu atsižvelgdamos į 
tai, kad biomasė naudojama įvairiais 
tikslais ir kad todėl ypač svarbu 
mobilizuoti naujus biomasės išteklius.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad iki 2020 m. būtų pasiektas EB 20 % atsinaujinančios energijos 
planinis rodiklis, būtina patvirtinti ne tik kiekvienai valstybei narei skirtus individualius 
bendrus planinius rodiklius, bet ir tarpinius planinius rodiklius. Valstybės narės turėtų 
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privalėti laikytis šių planinių rodiklių. Europos Komisija turėtų būti atsakinga už atitikties 
stebėseną ir imtis veiksmų, jei atitinkamų nuostatų nesilaikoma, be kita ko, nustatydama 
tiesiogines baudas.

Pakeitimas 165
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekdamos užtikrinti, kad bendri 
planiniai rodikliai būtų pasiekti, valstybės 
narės turėtų stengtis atlikti išankstinius 
skaičiavimus, pagal kuriuos būtų galima 
siekti planinių rodiklių, ir turėtų nustatyti 
nacionalinį veiksmų planą, įskaitant 
sektorių planinius rodiklius, kartu 
atsižvelgdamos į tai, kad biomasė 
naudojama įvairiais tikslais ir kad todėl 
ypač svarbu mobilizuoti naujus biomasės 
išteklius.

(11) Siekdamos užtikrinti, kad bendri 
planiniai rodikliai būtų pasiekti, valstybės 
narės turėtų laikytis privalomų 
skaičiavimų, pagal kuriuos būtų galima 
siekti planinių rodiklių, ir turėtų nustatyti 
nacionalinį veiksmų planą, įskaitant 
sektorių planinius rodiklius ir privalomą 
uždavinį iki 2020 m. transporto sektoriaus 
energijos vartojimo efektyvumą padidinti 
20 %, kartu atsižvelgdamos į tai, kad 
biomasė naudojama įvairiais tikslais ir kad 
todėl ypač svarbu mobilizuoti naujus 
biomasės išteklius.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi atsinaujinančios energijos planinis rodiklis yra procentinis dydis, būtina kartu 
svarstyti ir priemones, kuriomis būtų siekiama mažinti bendrą energijos paklausą. Privalomų 
tarpinių planinių rodiklių reikia tam, kad būtų galima užtikrinti, jog iš pat pradžių daroma 
pažangos tobulinant atsinaujinančios energijos technologijas.

Pakeitimas 166
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekdamos užtikrinti, kad bendri (11) Siekdamos užtikrinti, kad bendri 
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planiniai rodikliai būtų pasiekti, valstybės 
narės turėtų stengtis atlikti išankstinius 
skaičiavimus, pagal kuriuos būtų galima 
siekti planinių rodiklių, ir turėtų nustatyti 
nacionalinį veiksmų planą, įskaitant 
sektorių planinius rodiklius, kartu 
atsižvelgdamos į tai, kad biomasė 
naudojama įvairiais tikslais ir kad todėl 
ypač svarbu mobilizuoti naujus biomasės 
išteklius.

planiniai rodikliai būtų pasiekti, valstybės 
narės turėtų stengtis atlikti išankstinius 
skaičiavimus, pagal kuriuos būtų galima 
siekti planinių rodiklių, ir turėtų nustatyti 
nacionalinį veiksmų planą, įskaitant 
sektorių planinius rodiklius, kartu 
atsižvelgdamos į tai, kad biomasė 
naudojama įvairiais tikslais ir kad todėl 
ypač svarbu mobilizuoti naujus ir tvarius
biomasės išteklius. Valstybės narės turi 
atsižvelgti į tai, kad šildymo ir aušinimo 
sektoriuje šiuo metu įdiegta įprastinės 
energijos gamybos įrangos, kurią 
naudojant energija vartojama 
veiksmingai, ir turi svarstyti, ar nevertėtų 
šios įrangos naudojimo derinti su 
laipsnišku energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių, pavyzdžiui, saulės šilumos 
energijos ir skystojo biokuro, technologijų 
diegimu.

Or. de

Pagrindimas

Siekio mobilizuoti naujus biomasės išteklius neužtenka, kad jis galėtų būti nustatytas 
vieninteliu pagrindiniu kriterijumi, nes siekiant užtikrinti pakankamą naujovių ir planavimo 
saugumo lygį šie ištekliai turi tenkinti ir tvarumo reikalavimus. Tvirtinant ES politiką taip pat 
turi būti atsižvelgiama į įdiegtų šildymo ir aušinimo sistemų, kurias naudojant energija 
vartojama labai veiksmingai, galimybes, kad būtų sudarytos sąlygos šildymo ir aušinimo 
sektoriuje laipsniškai diegti energijos iš atsinaujinančių šaltinių technologijas, kurios būtų 
rentabilios.

Pakeitimas 167
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekdamos užtikrinti, kad bendri 
planiniai rodikliai būtų pasiekti, valstybės 
narės turėtų stengtis atlikti išankstinius 
skaičiavimus, pagal kuriuos būtų galima 

(11) Siekdamos užtikrinti, kad bendri 
planiniai rodikliai būtų pasiekti, valstybės 
narės turėtų stengtis atlikti išankstinius 
skaičiavimus, pagal kuriuos būtų galima 
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siekti planinių rodiklių, ir turėtų nustatyti 
nacionalinį veiksmų planą, įskaitant 
sektorių planinius rodiklius, kartu 
atsižvelgdamos į tai, kad biomasė
naudojama įvairiais tikslais ir kad todėl 
ypač svarbu mobilizuoti naujus biomasės
išteklius.

siekti planinių rodiklių, ir turėtų nustatyti 
nacionalinį veiksmų planą, įskaitant 
sektorių planinius rodiklius, kartu 
atsižvelgdamos į tai, kad energija iš 
atsinaujinančių šaltinių naudojama 
įvairiais tikslais ir kad todėl ypač svarbu 
mobilizuoti naujus atsinaujinančius
išteklius. Labai svarbu užtikrinti, kad 
valstybės narės įgyvendintų rentabilią 
politiką ir imtųsi rentabilių priemonių 
siekdamos mažinti vartotojų ir 
visuomenės sąnaudas.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje nagrinėjamos ne tik su biomase, bet su kitais atsinaujinančiais energijos, 
pavyzdžiui, vėjo ir saulės energijos bei hidroenergijos, šaltiniais susijusios problemos. 
Vartotojai neturėtų mokėti daug daugiau už ekologišką negu už iš įprastinių šaltinių 
gaminamą energiją.

Pakeitimas 168
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekdamos užtikrinti, kad bendri 
planiniai rodikliai būtų pasiekti, valstybės 
narės turėtų stengtis atlikti išankstinius 
skaičiavimus, pagal kuriuos būtų galima 
siekti planinių rodiklių, ir turėtų nustatyti 
nacionalinį veiksmų planą, įskaitant
sektorių planinius rodiklius, kartu 
atsižvelgdamos į tai, kad biomasė 
naudojama įvairiais tikslais ir kad todėl 
ypač svarbu mobilizuoti naujus biomasės 
išteklius.

(11) Siekdamos užtikrinti, kad bendri 
planiniai rodikliai būtų pasiekti, valstybės 
narės turėtų stengtis atlikti išankstinius 
skaičiavimus, pagal kuriuos būtų galima 
siekti planinių rodiklių, ir turėtų nustatyti 
nacionalinį veiksmų planą, įskaitant 
sektorių planinius rodiklius. Kadangi 
aplinkos apsaugos ir klimato kaitos 
klausimai glaudžiai susiję, valstybės narės 
turi būti skatinamos remti ekologišką 
energijos gamybą, dėl kurios nedidėja 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis. Siekiant kuo greičiau rasti 
aplinkos apsaugos problemų sprendimo 
būdų, svarbu pabrėžti, kad energijos 
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šaltiniams, kuriuos naudojant neteršiama 
aplinka, neturi būti taikomos 
nepalankesnės mokesčių taisyklės negu 
kitiems energijos šaltiniams.

Or. sv

Pakeitimas 169
Mia De Vits, Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekdamos užtikrinti, kad bendri 
planiniai rodikliai būtų pasiekti, valstybės 
narės turėtų stengtis atlikti išankstinius 
skaičiavimus, pagal kuriuos būtų galima 
siekti planinių rodiklių, ir turėtų nustatyti 
nacionalinį veiksmų planą, įskaitant 
sektorių planinius rodiklius, kartu 
atsižvelgdamos į tai, kad biomasė 
naudojama įvairiais tikslais ir kad todėl 
ypač svarbu mobilizuoti naujus biomasės 
išteklius.

(11) Siekdamos užtikrinti, kad bendri 
planiniai rodikliai būtų pasiekti, valstybės 
narės turėtų stengtis atlikti išankstinius 
skaičiavimus, pagal kuriuos būtų galima 
siekti planinių rodiklių, ir turėtų nustatyti 
nacionalinį veiksmų planą, įskaitant 
sektorių planinius rodiklius, kartu 
atsižvelgdamos į tai, kad biomasė 
naudojama įvairiais tikslais ir kad todėl 
ypač svarbu mobilizuoti naujus biomasės 
išteklius. Valstybės narės turi svarstyti, ar 
nevertėtų šildymo ir aušinimo sektoriuje 
šiuo metu įdiegtos įprastinės energijos 
gamybos įrangos, kurią naudojant 
energija vartojama veiksmingai, 
naudojimo derinti su laipsnišku energijos 
iš atsinaujinančių šaltinių, pavyzdžiui, 
saulės šilumos energijos ir skystojo 
biokuro, technologijų diegimu.

Or. en

Pagrindimas

Nustatant ES politikos kryptis turi būti atsižvelgiama į įdiegtų šildymo sistemų, kurias 
naudojant energija vartojama labai veiksmingai, galimybes, kad būtų sudarytos sąlygos 
šildymo sektoriuje laipsniškai diegti energijos iš atsinaujinančių šaltinių technologijas, kurios 
būtų rentabilios.
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Pakeitimas 170
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Pabrėžia, kad siekiant skatinti 
energijos gamybai dažniau naudoti 
atsinaujinančios energijos šaltinius 
reikėtų taikyti su CO2 dujomis susijusius 
mokesčius, o ne teikti valstybės subsidijas. 
Siekiant sudaryti pačias palankiausias 
sąlygas atsinaujinančios energijos šaltinių 
naudojimo plėtrai svarbiausia turėtų būti 
tai, kad šių šaltinių naudojimui reikia 
sudaryti tokias pačias sąlygas, kokios 
sudarytos kitiems šaltiniams. Užtikrinti, 
kad laikomasi valstybės paramos teikimo 
taisyklių, – Europos Komisijos 
atsakomybė.

Or. en

Pakeitimas 171
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Labai svarbu užtikrinti, kad 
valstybės narės įgyvendintų rentabilią 
politiką ir imtųsi rentabilių priemonių 
siekdamos mažinti energijos vartotojų ir 
visuomenės sąnaudas.

Or. fr

Pagrindimas

Vykdoma energijos iš atsinaujinančių šaltinių srities politika turi būti rentabili.
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Pakeitimas 172
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Kad būtų galima pasinaudoti 
technologijų pažangos ir masto ekonomijos 
pranašumais, atliekant tokius išankstinius 
skaičiavimus reikėtų atsižvelgti į galimybę, 
kad vėlesniais metais energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimas augs sparčiau. Todėl ypatingą 
dėmesį galima būtų skirti sektoriams, kurie 
galėtų daug prisidėti prie 2020 m. planinių 
rodiklių įgyvendinimo ir tačiau kurie tebėra 
nepakankamai išplėtoti, nes jie nepagrįstai 
kenčia dėl to, kad juos aplenkia 
technologinė pažanga ir masto ekonomija.

(12) Kad būtų galima pasinaudoti 
technologijų pažangos ir masto ekonomijos 
pranašumais, nustatant privalomus 
tarpinius planinius rodiklius reikėtų 
atsižvelgti į galimybę, kad vėlesniais 
metais energijos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių naudojimas augs 
sparčiau. Todėl ypatingą dėmesį galima 
būtų skirti sektoriams, kurie galėtų daug 
prisidėti prie 2020 m. planinių rodiklių 
įgyvendinimo ir tačiau kurie tebėra 
nepakankamai išplėtoti, nes jie nepagrįstai 
kenčia dėl to, kad juos aplenkia 
technologinė pažanga ir masto ekonomija.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad iki 2020 m. būtų pasiektas EB 20 % atsinaujinančios energijosplaninis 
rodiklis, būtina patvirtinti ne tik kiekvienai valstybei narei skirtus individualius bendrus 
planinius rodiklius, bet ir tarpinius planinius rodiklius. Valstybės narės turėtų privalėti 
laikytis šių planinių rodiklių. Europos Komisija turėtų būti atsakinga už atitikties stebėseną ir 
imtis veiksmų, jei atitinkamų nuostatų nesilaikoma, be kita ko, nustatydama tiesiogines 
baudas.

Pakeitimas 173
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Kad būtų galima pasinaudoti 
technologijų pažangos ir masto ekonomijos 
pranašumais, atliekant tokius išankstinius

(12) Kad būtų galima pasinaudoti 
technologijų pažangos ir masto ekonomijos
pranašumais, atliekant tokius privalomus
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skaičiavimus reikėtų atsižvelgti į galimybę, 
kad vėlesniais metais energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimas augs sparčiau. Todėl ypatingą 
dėmesį galima būtų skirti sektoriams, kurie 
galėtų daug prisidėti prie 2020 m. planinių 
rodiklių įgyvendinimo ir tačiau kurie tebėra 
nepakankamai išplėtoti, nes jie nepagrįstai 
kenčia dėl to, kad juos aplenkia 
technologinė pažanga ir masto ekonomija.

skaičiavimus reikėtų atsižvelgti į galimybę, 
kad vėlesniais metais energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimas augs sparčiau. Todėl ypatingą 
dėmesį galima būtų skirti sektoriams, kurie 
galėtų daug prisidėti prie 2020 m. planinių 
rodiklių įgyvendinimo ir tačiau kurie tebėra 
nepakankamai išplėtoti, nes jie nepagrįstai 
kenčia dėl to, kad juos aplenkia 
technologinė pažanga ir masto ekonomija.

Or. en

Pagrindimas

Privalomų tarpinių planinių rodiklių reikia tam, kad būtų galima užtikrinti, jog iš pat pradžių 
daroma pažangos tobulinant atsinaujinančios energijos technologijas.

Pakeitimas 174
Mechtild Rothe, Britta Thomsen, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Kad būtų galima pasinaudoti 
technologijų pažangos ir masto ekonomijos 
pranašumais, atliekant tokius išankstinius 
skaičiavimus reikėtų atsižvelgti į galimybę, 
kad vėlesniais metais energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimas augs sparčiau. Todėl ypatingą 
dėmesį galima būtų skirti sektoriams, kurie 
galėtų daug prisidėti prie 2020 m. planinių 
rodiklių įgyvendinimo ir tačiau kurie tebėra 
nepakankamai išplėtoti, nes jie nepagrįstai 
kenčia dėl to, kad juos aplenkia 
technologinė pažanga ir masto ekonomija.

(12) Kad būtų galima pasinaudoti 
technologijų pažangos ir masto ekonomijos 
pranašumais, nustatant privalomus 
minimalius tarpinius planinius rodiklius
reikėtų atsižvelgti į galimybę, kad 
vėlesniais metais energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimas augs sparčiau. Todėl ypatingą 
dėmesį galima būtų skirti sektoriams, kurie 
galėtų daug prisidėti prie 2020 m. planinių 
rodiklių įgyvendinimo ir tačiau kurie tebėra 
nepakankamai išplėtoti, nes jie nepagrįstai 
kenčia dėl to, kad juos aplenkia 
technologinė pažanga ir masto ekonomija.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad valstybės narės iš tikrųjų darytų pažangą ir sprendimų priėmimo 
neatidėliotų iki 2020 m. atlikti išankstiniai skaičiavimai turi būti privalomi ir laikomi 
minimaliu siektinu planiniu rodikliu.

Pakeitimas 175
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Siekiant užtikrinti, kad valstybės 
narės laikytųsi šios direktyvos tikslų, ypač 
susijusių su privalomais tarpiniais ir 
galutiniais planiniais rodikliais, taip pat 
susijusių su 20 % dalies iki 2020 m. 
bendru ES planiniu rodikliu, taip pat 
siekiant sudaryti paskatas valstybėms 
narėms viršyti šiuos planinius rodiklius, 
šioje direktyvoje turi būti nustatyta 
tiesioginių baudų sistema. Komisija turėtų 
skirti baudas valstybėms narėms, kurios 
nepasiekia joms numatytų planinių 
rodiklių. Iš šių baudų gaunamos pajamos 
turėtų būti naudojamos specialiam fondui 
finansuoti (asignuotoms įplaukoms), kaip 
numatyta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos 
reglamente (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento1. 
_____________________________
1OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Europos bendrija seniai reguliuoja bendrąją rinka ir nustato, kaip šiuo atveju, gamybos 
kvotas ir rinkliavas, kurių našta tenka daugiausia valstybėms narėms. Kadangi kvotos šiuo 
metu tampa aplinkosaugos politikos priemonėmis, šiuo atveju reikėtų nustatyti finansines 
baudas siekiant, kad valstybėms narėms atsirastų paskatų investuoti į energiją iš 
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atsinaujinančių šaltinių, o iš baudų gautas įplaukas būtų galima vėliau naudoti energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių vystymui Europos Sąjungoje.

Pakeitimas 176
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Siekiant skatinti dažniau naudoti 
energiją iš atsinaujinančių šaltinių būtina 
sukurti iš tikrųjų veiksmingą energijos 
rinką, o išorinės energijos gamybos ir 
vartojimo sąnaudos turi būti tinkamai 
paskirstomos įvairiems energijos 
šaltiniams. Jei visos socialinės ir su 
aplinkos apsauga bei sveikatos apsauga 
susijusios sąnaudos būtų tinkamai 
paskirstomos, jau šiandien energija iš 
daugelio atsinaujinančių šaltinių sąnaudų 
požiūriu būtų visiškai konkurencinga ir 
dažnai pigesnė už energiją, gaminamą iš 
įprastinių šaltinių. Taigi, paramos 
energijai iš atsinaujinančių šaltinių 
gaminti sistemos yra politinės priemonės, 
kuriomis siekiama kompensuoti tai, kad 
išorinės sąnaudos nėra įtraukiamos, ir tai, 
kad dėl iškreiptos energijos rinkos 
sudaroma nepalanki konkurencinė 
padėtis.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu paminėti ir palyginti įprastinės energijos ir energijos iš atsinaujinančių šaltinių išorės 
sąnaudas.
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Pakeitimas 177
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Bendrija ir valstybės narės turi 
skirti didelę dalį finansinių išteklių,
įskaitant pajamas, gautas taikant 
prekybos išmetamųjų teršalų leidimais 
sistemą, energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių technologijų moksliniams 
tyrimams ir taikomajai veiklai. Europos 
technologijos institutas turi teikti 
išskirtinę pirmenybę energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių technologijų 
moksliniams tyrimams ir taikomajai 
veiklai.

Or. en

Pakeitimas 178
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) Europos Komisijai turi būti suteikti 
įgaliojimai patvirtinti reikiamas 
įgyvendinimo priemones, susijusias su 
baudų sistemos diegimu. Šios priemonės 
turi būti patvirtintos vėliausiai iki 2010 m. 
pabaigos; jas tvirtinant turi būti 
nustatoma baudų skaičiavimo ir 
surinkimo tvarka, įtraukiamos išsamios 
nuostatos, susijusios su baudų 
administravimu ir fondo, kuriame bus 
kaupiamos tiesioginės pajamos, įkūrimu, 
taip pat nuostatos, susijusios su fondo, 
kurio paskirtis remti savo planinius 
rodiklius viršijusių valstybių narių 
atsinaujinančios energijos projektus ir 
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apskritai remti ir skatinti energijos iš 
atsinaujinančių mokslinius tyrimus, 
gamybą ir naudojimą, taip pat gerinti 
energijos vartojimo efektyvumą Europos 
Sąjungoje, valdymu ir jo lėšų naudojimu. 
Kadangi šios priemonės yra bendro 
pobūdžio ir skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies keisti ją 
papildant naujomis neesminėmis 
nuostatomis, šios nuostatos turi būti 
tvirtinamos taikant 1999 m. birželio 28 d. 
Tarybos sprendimo 1999/468/EB, kuriuo 
nustatoma  Komisijos naudojimosi jai 
suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais 
tvarka1, 5a straipsnyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.
Komisijai taip pat turi būti suteikti 
įgaliojimai iš dalies keisti su kontrole ir 
ataskaitų teikimu susijusius reikalavimus 
atsižvelgiant į patirtį, įgytą taikant šią 
direktyvą.
1 OL L 184, 1999 7 17, p. 23–26.

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisija, taikydama reguliavimo procedūrą su tikrinimu, turi patvirtinti reikiamas 
įgyvendinimo priemones, kad būtų patvirtinta sumų, surinktų taikant direktyvos tiesioginių 
baudų sistemą, administravimo ir valdymo tvarka siekiant skatinti energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių technologijų investicijas ir sudaryti valstybėms narėms tinkamų 
paskatų.

Pakeitimas 179
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) Visuomenės parama elektros 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
naudojimui grindžiama prielaida, kad 
ilguoju laikotarpiu ji galės konkuruoti su 
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elektros energija, gaminama iš įprastinių 
šaltinių. Šios paramos prireiks siekiant 
Bendrijos tikslų, susijusių su didesniu šios 
energijos naudojimu, ypač tol, kol elektros 
energijos kainos vidaus rinkoje atspindės 
visas naudojamų energijos šaltinių 
socialines ir su aplinkos apsauga 
susijusias sąnaudas ir gaunamą naudą. 
Nustatant Bendrijos gaires ir politikos 
sritis, susijusias su valstybės parama 
aplinkos apsaugai, reikia visapusiškai 
atsižvelgti į tai, kad būtina įtraukti visas 
išorines elektros energijos gamybos 
sąnaudas tol, kol bus sudarytos sąžiningos 
konkurencinės sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Komisija, turėdama mintyje elektros energijos rinką ir persvarstydama Bendrijos gaires dėl 
valstybės pagalbos aplinkos apsaugai, turi siekti tikslo sukurti sąžiningas konkurencines 
sąlygas iš visų šaltinių gaunamai energijai. Elektros energija, gaunama iš iškastinio kuro, ir 
atominė energija vis dar parduodama už kainą, kuri neatspindi tikrųjų sąnaudų.

Pakeitimas 180
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12c) Bauda turi būti apskaičiuojama 
pagal tai, kiek MWh atsinaujinančios 
energijos pritrūko iki valstybei narei 
nustatyto privalomo tarpinio planinio 
rodiklio; baudos dydis turi būti toks, kad 
valstybes nares verstų investuoti į 
atsinaujinančią energiją siekiant pasiekti 
arba net viršyti nacionalinius planinius 
rodiklius.

Or. en
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Pagrindimas

Skaičiavimo metodas ir baudos dydis turi būti tokie, kad būtų užtikrinta, jog valstybėms 
narėms sudaryta tikrų didelių paskatų investuoti į atsinaujinančią energiją siekiant įvykdyti 
arba net viršyti planinius rodiklius, o ne naudotis baudomis kaip pigiu būdu išvengti vykdyti 
savo įsipareigojimus. Esant dabartinėms ekonominėms aplinkybėms ir atsižvelgiant į 
anksčiau minėtus tikslus, tinkama bauda būtų 90 eurų už kiekvieną trūkstamą 
atsinaujinančios energijos MWh.

Pakeitimas 181
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12c) Skatinant energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių rinkos plėtrą, 
būtina atsižvelgti į teigiamą poveikį 
regionų ir vietos vystymosi, eksporto, 
socialinės sanglaudos ir darbo vietų 
kūrimo galimybėms, ypač į teigiamą 
poveikį mažųjų ir vidutinių įmonių, taip 
pat ir nepriklausomų energijos gamintojų 
galimybėms.

Or. en

Pakeitimas 182
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Plano atskaitos taškas turėtų būti 
2005 m., nes tai paskutiniai metai, kurių 
patikimais duomenimis apie nacionalinius 
atsinaujinančios energijos kiekius jau 
galima naudotis.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Svarbus yra tik pats 20 % tikslas. Pačioms valstybėms narėms turi būti leista apsispręsti, kaip 
ir kada pasiekti šį tikslą. Atskaitos tašku pasirinkus 2005 m. nebūtų atsižvelgta į tai, kad 
1990–2005 m. valstybės narės įdėjo daug pastangų.

Pakeitimas 183
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Plano atskaitos taškas turėtų būti 2005 
m., nes tai paskutiniai metai, kurių 
patikimais duomenimis apie nacionalinius 
atsinaujinančios energijos kiekius jau 
galima naudotis.

(13) Plano atskaitos taškas turėtų būti 2005 
m., nes tai paskutiniai metai, kurių 
patikimais duomenimis apie nacionalinius 
atsinaujinančios energijos kiekius jau 
galima naudotis ir kadangi tai yra tikslo 
iki 2020 m. 20 % padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą išeities taškas.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi atsinaujinančios energijos planinis rodiklis yra procentinis dydis, būtina kartu 
svarstyti ir priemones, kuriomis būtų siekiama mažinti bendrą energijos paklausą.

Pakeitimas 184
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Būtina nustatyti vienareikšmį 
atsinaujinančios energijos šaltinių 
apibrėžimą. Tiktai tiems šaltiniams, kurie
aiškiai įtraukti į tiksliai apibrėžtą 
Eurostato ir Tarpvyriausybinės klimato 
kaitos komisijos naudojamą 
atsinaujinančios energijos kategoriją, turi 
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būti taikoma ši direktyva.

Or. en

Pagrindimas

Ši direktyva turi būti taikoma tik energijai, kuri iš tiesų yra energija iš atsinaujinančių 
šaltinių.

Pakeitimas 185
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Gali būti, kad valstybės narės norės 
skatinti regionų ir vietos valdžios 
institucijas nusistatyti planinius rodiklius, 
kurie viršytų nacionalinius, ir įtraukti 
regionų ir vietos valdžios institucijas į 
nacionalinių veiksmų planų rengimo 
procesą ir į sąmoningumo ugdymo 
kampaniją, kurios tikslas informuoti apie 
atsinaujinančios energijos naudą.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant energijos iš atsinaujinančių šaltinių direktyvą regionų ir vietos lygmenimis bus 
imamasi daug priemonių, taigi regionų ir vietos valdžios institucijos turi būti kiek įmanoma 
labiau įtrauktos į šių nacionalinių planų kūrimo ir įgyvendinimo procesą.
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Pakeitimas 186
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) Durpės neturi būti laikomos 
atsinaujinančios energijos šaltiniu.

Or. en

Pagrindimas

Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija durpes išskiria į atskirą kategoriją. Taigi 
Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos nuomone durpės nėra atsinaujinančios energijos 
šaltinis ir šalys, pranešdamos apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, išmetamą 
naudojant iškastinį kurą, į šį kiekį turi įtraukti ir kiekį, išmetamą naudojant durpes.

Pakeitimas 187
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Būtina nustatyti aiškias iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos 
energijos apskaičiavimo taisykles.

(14) Būtina nustatyti skaidrias ir aiškias iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos 
energijos apskaičiavimo taisykles.

Or. en

Pakeitimas 188
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Apskaičiuojant hidroenergijos dalį, 
klimato pokyčių sukeltos pasekmės turėtų 

(15) Apskaičiuojant hidroenergijos ir vėjo 
energijos dalį, klimato pokyčių sukeltos 



PE407.890v01-00 56/107 AM\728452LT.doc

LT

būti sušvelnintos panaudojant 
normalizavimo taisyklę.

pasekmės turėtų būti sušvelnintos 
panaudojant normalizavimo taisyklę.

Or. en

Pagrindimas

Vėjo energija, kaip ir hidroenergija, yra priklausoma nuo oro sąlygų. Normalizavimo taisyklė 
taip pat turi būti pradėta taikyti ir vėjo energijai.

Pakeitimas 189
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Apskaičiuojant hidroenergijos dalį, 
klimato pokyčių sukeltos pasekmės turėtų 
būti sušvelnintos panaudojant 
normalizavimo taisyklę.

(15) Apskaičiuojant hidroenergijos ir vėjo 
energijos dalį, klimato pokyčių sukeltos 
pasekmės turėtų būti sušvelnintos 
panaudojant normalizavimo taisyklę.

Or. en

Pagrindimas

Besikeičiančios klimato sąlygos daro poveikį vėjo energijai, kaip ir hidroenergijai.

Pakeitimas 190
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Apskaičiuojant hidroenergijos dalį, 
klimato pokyčių sukeltos pasekmės turėtų 
būti sušvelnintos panaudojant 
normalizavimo taisyklę.

(15) Apskaičiuojant hidroenergijos ir vėjo 
energijos dalį, klimato pokyčių sukeltos 
pasekmės turėtų būti sušvelnintos 
panaudojant normalizavimo taisyklę.

Or. en
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Pagrindimas

Iš vėjo energijos pagaminamos energijos kiekis labai kinta priklausomai nuo klimato pokyčių, 
todėl jai turi būti taikoma normalizavimo taisyklė.

Pakeitimas 191
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Šiluminiams siurbliams, kurie 
tinkamos temperatūros šiluminei energijai 
užtikrinti naudoja geoterminius žemės ar 
vandens išteklius arba aplinkos oro šilumą,
reikalinga elektros energija. Aplinkos oro 
šilumą naudojantiems šiluminiams 
siurbliams reikia daug tradicinės
energijos. Todėl norint įvertinti, kaip 
laikomasi direktyvoje nustatytų tikslinių 
rodiklių, reikėtų atsižvelgti tik į Komisijos 
sprendimu 2007/742/EB nustatytus 
minimalius šildymo kokybės koeficiento 
reikalavimus atitinkančių šiluminių 
siurblių, kurie naudoja aplinkos oro 
šilumą, gaminamą naudingą šilumos 
energiją, laikantis 2000 m. liepos 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento Nr. 1980/2000 dėl pakeistos 
Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo 
sistemos.

(16) Kad šiluminiai siurbliai, kurie 
tinkamos temperatūros šiluminei energijai 
užtikrinti naudoja geoterminius žemės ar
požeminio vandens išteklius ir paviršinio 
vandens arba aplinkos oro šilumą, veiktų 
reikia tam tikros rūšies (dažniausiai
elektros) energijos. Į geoterminę žemės ar 
vandens energiją naudojančių šildymo ar 
aušinimo sistemų pagamintą šilumos 
energiją turi būti atsižvelgiama po to, kai 
atimamas galutinis suvartotos energijos iš 
neatsinaujinančių šaltinių kiekis, kurio 
reikia sistemų veikimui.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti nesusipratimų turi būti naudojama nuosekli Europos geoterminės energijos 
tarybos geoterminės energijos srities terminologija.

Šiluminiams siurbliams, kurie naudoja geoterminius žemės ar požeminio vandens išteklius, 
kaip ir bet kuriai kitai energijos sistemai, veikti reikia tam tikros rūšies (dažniausiai elektros) 
energijos. Siekiant apskaičiuoti bendrą pagamintos ir naudingos šilumos iš atsinaujinančių 
šaltinių kiekį, reikia atimti galutinį suvartotos energijos kiekį, kurio reikiasiurbliams veikti, iš 
šildymui ir aušinimui skirtos iš sekliųjų geoterminių išteklių pagamintos energijos kiekio.
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Pakeitimas 192
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Šiluminiams siurbliams, kurie 
tinkamos temperatūros šiluminei energijai 
užtikrinti naudoja geoterminius žemės ar 
vandens išteklius arba aplinkos oro 
šilumą, reikalinga elektros energija. 
Aplinkos oro šilumą naudojantiems 
šiluminiams siurbliams reikia daug 
tradicinės energijos. Todėl norint įvertinti, 
kaip laikomasi direktyvoje nustatytų
tikslinių rodiklių, reikėtų atsižvelgti tik į 
Komisijos sprendimu 2007/742/EB 
nustatytus minimalius šildymo kokybės 
koeficiento reikalavimus atitinkančių 
šiluminių siurblių, kurie naudoja aplinkos 
oro šilumą, gaminamą naudingą šilumos
energiją, laikantis 2000 m. liepos 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento Nr. 1980/2000 dėl pakeistos 
Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo 
sistemos. 

(16) Norint įvertinti, kaip laikomasi šioje
direktyvoje nustatytų planinių rodiklių, 
reikėtų atsižvelgti ir į šiluminius siurblius, 
kurie naudoja aeroterminę, geoterminę 
arba hidroterminę energiją kaip šilumos
šaltinį.

Or. en

Pagrindimas

Šiluminiai siurbliai, naudojantys atsinaujinančią šilumos energiją iš oro, vandens ar žemės 
šaltinių, gali šildyti arba aušinti. Reikia papildomos energijos, kad šiluminiai siurbliai veiktų. 
Elektros energija nėra vienintelis energijos šaltinis, kuria gali būti varomi šiluminiai 
siurbliai. Šiluminiai siurbliai gali būti varomi kitais energijos šaltiniais, pavyzdžiui dujomis. 
Visoms technologijoms turi būti sudarytos vienodos sąlygos. Siekiant šio tikslo reikia vengti 
reikalavimų aprašymo. Be to, energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalis turi būti 
apskaičiuojama pagal 5 straipsnyje nurodytą tvarką.
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Pakeitimas 193
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Šiluminiams siurbliams, kurie 
tinkamos temperatūros šiluminei energijai 
užtikrinti naudoja geoterminius žemės ar 
vandens išteklius arba aplinkos oro 
šilumą, reikalinga elektros energija. 
Aplinkos oro šilumą naudojantiems 
šiluminiams siurbliams reikia daug 
tradicinės energijos. Todėl norint įvertinti, 
kaip laikomasi direktyvoje nustatytų
tikslinių rodiklių, reikėtų atsižvelgti tik į 
Komisijos sprendimu 2007/742/EB 
nustatytus minimalius šildymo kokybės 
koeficiento reikalavimus atitinkančių 
šiluminių siurblių, kurie naudoja aplinkos 
oro šilumą, gaminamą naudingą šilumos
energiją, laikantis 2000 m. liepos 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento Nr. 1980/2000 dėl pakeistos 
Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo 
sistemos.

(16) Norint įvertinti, kaip laikomasi šioje
direktyvoje nustatytų planinių rodiklių, 
reikėtų atsižvelgti ir į šiluminius siurblius, 
kurie naudoja aeroterminę, geoterminę 
arba hidroterminę energiją kaip šilumos
šaltinį.

Or. en

Pagrindimas

Šiluminiai siurbliai, naudojantys atsinaujinančią šilumos energiją iš oro, vandens ar žemės 
šaltinių, gali šildyti arba aušinti. Reikia papildomos energijos, kad šiluminiai siurbliai veiktų. 
Elektros energija nėra vienintelis energijos šaltinis, kuria gali būti varomi šiluminiai 
siurbliai. Šiluminiai siurbliai gali būti varomi kitais energijos šaltiniais, pavyzdžiui dujomis. 
Visoms technologijoms turi būti sudarytos vienodos sąlygos. Siekiant šio tikslo reikia vengti 
reikalavimų aprašymo. Be to, energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalis turi būti 
apskaičiuojama pagal 5 straipsnyje nurodytą tvarką.
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Pakeitimas 194
Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Šiluminiams siurbliams, kurie 
tinkamos temperatūros šiluminei energijai 
užtikrinti naudoja geoterminius žemės ar 
vandens išteklius arba aplinkos oro šilumą,
reikalinga elektros energija. Aplinkos oro 
šilumą naudojantiems šiluminiams 
siurbliams reikia daug tradicinės
energijos. Todėl norint įvertinti, kaip 
laikomasi direktyvoje nustatytų tikslinių 
rodiklių, reikėtų atsižvelgti tik į Komisijos 
sprendimu 2007/742/EB nustatytus 
minimalius šildymo kokybės koeficiento 
reikalavimus atitinkančių šiluminių 
siurblių, kurie naudoja aplinkos oro 
šilumą, gaminamą naudingą šilumos 
energiją, laikantis 2000 m. liepos 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento Nr. 1980/2000 dėl pakeistos 
Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo 
sistemos.

(16) Kad šiluminiai siurbliai, kurie 
tinkamos temperatūros šiluminei energijai 
užtikrinti naudoja geoterminius žemės ar
požeminio vandens išteklius ir paviršinių 
vandenų arba aplinkos oro šilumą, veiktų 
reikia tam tikros rūšies (dažniausiai
elektros) energijos. Į geoterminę žemės ar 
vandens energiją naudojančių šildymo ar 
aušinimo sistemų pagamintą šilumos 
energiją turi būti atsižvelgiama po to, kai 
atimamas galutinis suvartotas energijos iš 
neatsinaujinančių šaltinių kiekis, kurio 
reikia sistemų veikimui.

Or. en

Pagrindimas

Europos geoterminės energijos taryba ir Europos komitetas šiluminių siurblių, naudojančių 
žemės šilumos energiją, klausimais susitarė dėl šios terminologijos, kuri atitinka jų 
geoterminės energijos apibrėžtį, vartojimo:
– sekliųjų geoterminių išteklių energija: šiluma, gaunama iš žemės gelmių, įskaitant požeminį 
vandenį;
– aplinkos oro šiluma: šiluma, gaunama iš aplinkos oro arba paviršinių vandenų;
– šiluminis siurblys: prietaisas skirtas naudoti žemos temperatūros energiją iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių ir kuris gali naudoti šilumą, gaunamą iš sekliųjų geoterminių išteklių arba 
iš aplinkos oro.
Sekliųjų geoterminių išteklių sistemos naudoja ne gilesniuose nei 400 m nuo podirvio žemės 
sluoksniuose glūdinčią (vandens, žemės ir uolienų) energiją.
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Pakeitimas 195
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Šiluminiams siurbliams, kurie 
tinkamos temperatūros šiluminei energijai 
užtikrinti naudoja geoterminius žemės ar 
vandens išteklius arba aplinkos oro šilumą, 
reikalinga elektros energija. Aplinkos oro 
šilumą naudojantiems šiluminiams 
siurbliams reikia daug tradicinės energijos.
Todėl norint įvertinti, kaip laikomasi 
direktyvoje nustatytų tikslinių rodiklių, 
reikėtų atsižvelgti tik į Komisijos 
sprendimu 2007/742/EB nustatytus 
minimalius šildymo kokybės koeficiento 
reikalavimus atitinkančių šiluminių 
siurblių, kurie naudoja aplinkos oro 
šilumą, gaminamą naudingą šilumos 
energiją, laikantis 2000 m. liepos 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento Nr. 1980/2000 dėl pakeistos 
Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo 
sistemos.

(16) Šiluminiams siurbliams, kurie 
tinkamos temperatūros šiluminei energijai 
užtikrinti naudoja geoterminius žemės ar 
vandens išteklius arba aplinkos oro šilumą, 
reikalinga elektros energija. Aplinkos oro 
šilumą naudojantiems šiluminiams 
siurbliams reikia daug tradicinės energijos.
Norint įvertinti, kaip laikomasi šioje
direktyvoje nustatytų planinių rodiklių,
nereikėtų atsižvelgti į šiluminius siurblius, 
kurie naudoja aplinkos oro šilumą.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi šiluminiai siurbliai sunaudoja daug elektros energijos, kuri galbūt pagaminta iš 
neveiksmingai naudojamų neatsinaujinančių energijos šaltinių, jie negali būti priskirti 
atsinaujinančių energijos šaltinių kategorijai.

Pakeitimas 196
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Šiluminiams siurbliams, kurie (16) Šiluminiams siurbliams, kurie 
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tinkamos temperatūros šiluminei energijai 
užtikrinti naudoja geoterminius žemės ar 
vandens išteklius arba aplinkos oro šilumą, 
reikalinga elektros energija. Aplinkos oro 
šilumą naudojantiems šiluminiams 
siurbliams reikia daug tradicinės 
energijos. Todėl norint įvertinti, kaip 
laikomasi direktyvoje nustatytų tikslinių 
rodiklių, reikėtų atsižvelgti tik į Komisijos 
sprendimu 2007/742/EB nustatytus 
minimalius šildymo kokybės koeficiento 
reikalavimus atitinkančių šiluminių 
siurblių, kurie naudoja aplinkos oro 
šilumą, gaminamą naudingą šilumos 
energiją, laikantis 2000 m. liepos 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
Nr. 1980/2000 dėl pakeistos Bendrijos 
ekologinio ženklo suteikimo sistemos.

tinkamos temperatūros šiluminei energijai 
užtikrinti naudoja geoterminius žemės ar 
vandens išteklius arba aplinkos oro šilumą, 
reikalinga elektros energija. Taigi siekiant 
nebeskatinti naudoti daug tradicinės 
energijos, kiekvieno tipo šiluminiai 
siurbliai turi atitikti Komisijos sprendimu 
2007/742/EB nustatytus minimalius 
šildymo kokybės koeficiento reikalavimus 
laikantis 2000 m. liepos 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento 
Nr. 1980/2000 dėl pakeistos Bendrijos 
ekologinio ženklo suteikimo sistemos, kad 
šiluminių siurblių gaminama naudinga 
šiluminė energija atitiktų pagal šią 
direktyvą vertinimo tikslais nustatytus 
planinius rodiklius.

Or. de

Pagrindimas

Turi būti skatinama naudoti tuos šiluminių siurblių tipus, kuriuose energija naudojama 
veiksmingiausiai, neatsižvelgiant į šilumos šaltinį (ar tai būtų oras, vanduo ar žemė) ir 
laikantis Komisijos sprendimo Nr. 1980/2000 dėl naujojo ekologinio ženklo suteikimo.

Pakeitimas 197
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Šiluminiams siurbliams, kurie
tinkamos temperatūros šiluminei energijai 
užtikrinti naudoja geoterminius žemės ar 
vandens išteklius arba aplinkos oro 
šilumą, reikalinga elektros energija. 
Aplinkos oro šilumą naudojantiems 
šiluminiams siurbliams reikia daug 
tradicinės energijos. Todėl norint įvertinti, 
kaip laikomasi direktyvoje nustatytų 
tikslinių rodiklių, reikėtų atsižvelgti tik į 

(16) Šiluminiams siurbliams, kurie naudoja 
geoterminių žemės ar vandens išteklių 
arba aplinkos oro šilumą, gali reikėti daug 
tradicinės energijos tinkamos 
temperatūros šilumai užtikrinti. Todėl 
norint įvertinti, kaip laikomasi direktyvoje 
nustatytų planinių rodiklių, reikėtų 
atsižvelgti tik į Komisijos sprendimu 
2007/742/EB nustatytus minimalius 
šildymo kokybės koeficiento reikalavimus 
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Komisijos sprendimu 2007/742/EB 
nustatytus minimalius šildymo kokybės 
koeficiento reikalavimus atitinkančių 
šiluminių siurblių, kurie naudoja aplinkos 
oro šilumą, gaminamą naudingą šilumos 
energiją, laikantis 2000 m. liepos 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
Nr. 1980/2000 dėl pakeistos Bendrijos 
ekologinio ženklo suteikimo sistemos.

atitinkančius šiluminius siurblius laikantis 
2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento Nr. 1980/2000 dėl 
pakeistos Bendrijos ekologinio ženklo 
suteikimo sistemos.

Or. en

Pagrindimas

Visiems šiluminiams siurbliams reikia tradicinės energijos (elektros energijos, gamtinių dujų 
ir t. t.). Būtų netikslinga išskirti įvairius šiluminių siurblių tipus. Be to, šiuo metodu 
grindžiamas konstatuojamojoje dalyje minėtas ekologinio ženklo suteikimas, taip pat ir 
reikalavimas, kad visų rūšių šiluminiai siurbliai (neatsižvelgiant į šilumos ar šalčio šaltinio 
tipą) turi atitikti minimalius veikimo (šildymo ir aušinimo režimų efektyvumo) standartus.

Pakeitimas 198
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Šiluminiams siurbliams, kurie 
tinkamos temperatūros šiluminei energijai 
užtikrinti naudoja geoterminius žemės ar 
vandens išteklius arba aplinkos oro 
šilumą, reikalinga elektros energija. 
Aplinkos oro šilumą naudojantiems 
šiluminiams siurbliams reikia daug 
tradicinės energijos. Todėl norint įvertinti, 
kaip laikomasi direktyvoje nustatytų 
tikslinių rodiklių, reikėtų atsižvelgti tik į 
Komisijos sprendimu 2007/742/EB 
nustatytus minimalius šildymo kokybės 
koeficiento reikalavimus atitinkančius 
šiluminių siurblių, kurie naudoja aplinkos 
oro šilumą, gaminamą naudingą šilumos 
energiją, laikantis 2000 m. liepos 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(16) Šiluminiams siurbliams, kurie 
naudoja geoterminių žemės ar vandens 
išteklių arba aplinkos oro šilumą, gali 
reikėti daug tradicinės energijos tinkamos 
temperatūros šiluminei energijai 
užtikrinti. Todėl norint įvertinti, kaip 
laikomasi direktyvoje nustatytų tikslinių 
rodiklių, reikėtų atsižvelgti tik į Komisijos 
sprendimu 2007/742/EB nustatytus 
minimalius šildymo kokybės koeficiento 
reikalavimus atitinkančius šiluminius 
siurblius laikantis 2000 m. liepos 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
Nr. 1980/2000 dėl pakeistos Bendrijos 
ekologinio ženklo suteikimo sistemos.
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Nr. 1980/2000 dėl pakeistos Bendrijos 
ekologinio ženklo suteikimo sistemos.

Or. en

Pagrindimas

Visiems šiluminiams siurbliams reikia tradicinės energijos (elektros energijos, gamtinių dujų 
ir t. t.). Būtų netikslinga išskirti įvairius šiluminių siurblių tipus. Be to, šiuo metodu 
grindžiamas konstatuojamojoje dalyje minėtas ekologinio ženklo suteikimas, taip pat ir 
reikalavimas, kad visų rūšių šiluminiai siurbliai (neatsižvelgiant į šilumos ar šalčio šaltinio 
tipą) turi atitikti minimalius veikimo (šildymo ir aušinimo režimų efektyvumo) standartus.

Pakeitimas 199
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Šiluminiams siurbliams, kurie 
tinkamos temperatūros šiluminei energijai 
užtikrinti naudoja geoterminius žemės ar 
vandens išteklius arba aplinkos oro šilumą, 
reikalinga elektros energija. Aplinkos oro 
šilumą naudojantiems šiluminiams 
siurbliams reikia daug tradicinės energijos.
Todėl norint įvertinti, kaip laikomasi 
direktyvoje nustatytų tikslinių rodiklių, 
reikėtų atsižvelgti tik į Komisijos 
sprendimu 2007/742/EB nustatytus 
minimalius šildymo kokybės koeficiento 
reikalavimus atitinkančių šiluminių 
siurblių, kurie naudoja aplinkos oro 
šilumą, gaminamą naudingą šilumos 
energiją, laikantis 2000 m. liepos 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento Nr. 1980/2000 dėl pakeistos 
Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo 
sistemos.

(16) Šiluminiams siurbliams, kurie 
tinkamos temperatūros šiluminei energijai 
užtikrinti naudoja geoterminius žemės ar 
vandens išteklius arba aplinkos oro šilumą, 
reikalinga elektros energija. Aplinkos oro 
šilumą naudojantiems šiluminiams 
siurbliams reikia daug tradicinės energijos.
Todėl norint įvertinti, kaip laikomasi šioje
direktyvoje nustatytų planinių rodiklių, 
reikėtų atsižvelgti tik šiluminių siurblių, 
kurie naudoja geoterminę žemės ir 
vandens išteklių energiją, gaminamą 
naudingą šilumos energiją.

Or. en
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Pagrindimas

Aplinkos oro šilumą naudojantys šiluminiai siurbliai yra energiją veiksmingai naudojantys 
prietaisai, kuriems taikomos 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2006/32/EB dėl galutinio energijos vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų 
nuostatos. Siekiant išvengti dvigubo skaičiavimo, taikant šios direktyvos nuostatas į šiuo būdu 
įsisavintą energiją neturėtų būti atsižvelgiama.

Pakeitimas 200
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Būtina remti energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių decentralizuotos 
gamybos technologijas parodomuoju ir 
pateikimo į rinką etapais. Perėjus prie 
decentralizuotos energijos gamybos būtų 
gauta įvairiapusės naudos, pavyzdžiui, 
būtų naudojami vietos energijos šaltiniai, 
sutrumpėtų transportavimo atstumas ir 
mažiau energijos būtų prarandama ją 
perduodant. Taip pat būtų prisidedama 
prie bendruomenės vystymosi (t. y. būtų 
sudaroma galimybių gauti pajamų ir 
vietos lygmeniu sukuriama darbo vietų) ir 
sanglaudos.

Or. en

Pakeitimas 201
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Reikia užtikrinti, kad dėl to, jog 
skatinama naudoti energiją iš 
atsinaujinančių šaltinių arba jos 
naudojimas subsidijuojamas, nebūtų 
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iškraipoma ilgojo laikotarpio 
konkurencija.

Or. de

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad dėl to, jog skatinama naudoti energiją iš atsinaujinančių šaltinių, nebūtų 
iškraipoma konkurencija, nes tikslas turi būti siekti, kad rinkoje energija iš atsinaujinančių 
šaltinių būtų nepriklausoma ir konkurencinga.

Pakeitimas 202
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) Pirmenybė visada turi būti teikiama 
biomasės, ypač medienos perdirbimui, o 
ne jos naudojimui energijai gaminti.

Or. de

Pagrindimas

Tai, kad biomasė naudojama energijai gaminti, neturi daryti neigiamo poveikio galimybėms 
ją perdirbti, tai ypač svarbu medienos atveju.

Pakeitimas 203
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17c) Siekdamos visapusiškai išnaudoti su 
biomase susijusias galimybes valstybės 
narės ir ES turi užtikrinti, kad turimi 
miško ištekliai būtų naudojami 
veiksmingiau ir kad būtų plėtojamos 
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naujos miškininkystės sistemos.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės ir ES faktiškai išnaudoja tik dalį su biomase, ypač su mediena, susijusių 
galimybių. Siekiant didinti šio sektoriaus energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalį, reikia 
tobulinti būtiniausių miškininkystės sistemų sandarą.

Pakeitimas 204
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17d) Naudojant žemės ūkio produkciją 
pirmenybė turi būti teikiama aukštos 
kokybės maisto produktų, o ne energijos 
gamybai.

Or. de

Pagrindimas

Dėl to, kad biomasė naudojama energijai gaminti neturi nukentėti maisto produktų gamyba.

Pakeitimas 205
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Importuojama elektros energija, 
pagaminta ne Bendrijoje iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, gali būti įskaičiuota į 
valstybių narių planinius rodiklius. Tačiau, 
siekiant užtikrinti, kad, didinant esamų 
atsinaujinančių šaltinių įvairovę ir juos 

(18) Importuojama elektros energija, 
pagaminta ne Bendrijoje iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, gali būti įskaičiuota į 
valstybių narių planinius rodiklius. Siekiant 
užtikrinti, kad tokį importą būtų galima 
atsekti ir į jį patikimai atsižvelgti, reikėtų, 
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visiškai arba iš dalies pakeičiant 
tradiciniais energijos šaltiniais, grynasis 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis nepadidėtų, turėtų būti 
leidžiama atsižvelgti tik į atsinaujinančios 
energijos įrenginių, pradėtų eksploatuoti 
po šios direktyvos įsigaliojimo, pagamintą 
elektros energiją. Siekiant užtikrinti, kad 
tokį importą būtų galima atsekti ir į jį 
patikimai atsižvelgti, reikėtų, kad tokiam 
importui būtų taikoma kilmės garantijų 
sistemą. Bus apsvarstyti susitarimai su 
trečiosiomis šalimis dėl tokios prekybos 
elektros energija iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių organizavimo.

kad tokiam importui būtų taikoma kilmės 
garantijų sistemą. Bus apsvarstyti 
susitarimai su trečiosiomis šalimis dėl 
tokios prekybos elektros energija iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
organizavimo.

Or. en

Pagrindimas

Kodėl neįtraukus jau sumontuotų veikiančių įrenginių, jei jie atitinka keliamus reikalavimus.

Pakeitimas 206
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Importuojama elektros energija, 
pagaminta ne Bendrijoje iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, gali būti įskaičiuota į 
valstybių narių planinius rodiklius. Tačiau, 
siekiant užtikrinti, kad, didinant esamų 
atsinaujinančių šaltinių įvairovę ir juos 
visiškai arba iš dalies pakeičiant 
tradiciniais energijos šaltiniais, grynasis 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis nepadidėtų, turėtų būti leidžiama 
atsižvelgti tik į atsinaujinančios energijos
įrenginių, pradėtų eksploatuoti po šios 
direktyvos įsigaliojimo, pagamintą
elektros energiją. Siekiant užtikrinti, kad 
tokį importą būtų galima atsekti ir į jį 

(18) Importuojama elektros energija, 
pagaminta ne Bendrijoje iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, gali būti įskaičiuota į 
valstybių narių planinius rodiklius. Tačiau, 
siekiant skatinti ne tik ES teritorijoje  
naudoti daugiau energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių ir siekiant
užtikrinti, kad, didinant esamų 
atsinaujinančių šaltinių įvairovę ir juos 
visiškai arba iš dalies pakeičiant 
tradiciniais energijos šaltiniais, grynasis 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis nepadidėtų, turėtų būti leidžiama 
atsižvelgti tik į elektros energiją, 
pagamintą tose šalyse, kurios nustatė 



AM\728452LT.doc 69/107 PE407.890v01-00

LT

patikimai atsižvelgti, reikėtų, kad tokiam 
importui būtų taikoma kilmės garantijų 
sistemą. Bus apsvarstyti susitarimai su 
trečiosiomis šalimis dėl tokios prekybos 
elektros energija iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių organizavimo.

panašius ambicingus energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių naudojimo 
plėtros tikslus, ir pagamintą naudojant 
tuos atsinaujinančios energijos įrenginius, 
kurie pradėti eksploatuoti po šios 
direktyvos įsigaliojimo, be to, ši elektros
energija turi būti fiziškai importuojama ir 
sunaudojama. Siekiant užtikrinti, kad tokį 
importą būtų galima atsekti ir į jį patikimai 
atsižvelgti, reikėtų, kad tokiam importui 
būtų taikoma viešai skelbiamos kilmės 
garantijų sistemą. Bus apsvarstyti 
susitarimai su trečiosiomis šalimis dėl 
tokios prekybos elektros energija iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
organizavimo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sklandžios energijos iš atsinaujinančių šaltinių naudojimo plėtros, reikia skatinti kiek 
įmanoma daugiau šalių ir regionų vartoti energiją iš atsinaujinančių šaltinių. Reikia stengtis 
nesudaryti paskatų neturtingesnėms, ekonominiu požiūriu, šalims eksportuoti iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintą elektros energiją vietoj to, kad ši energija visų 
pirma būtų suvartota vidaus poreikiams patenkinti.

Pakeitimas 207
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Pagal šios direktyvos nuostatas 
nereikalaujama, kad valstybės narės 
pripažintų iš kitų valstybių narių įsigytą 
kilmės garantiją arba nupirktą atitinkamą 
elektros energijos kiekį, kad būtų 
įvykdytos nustatytos nacionalinės kvotos. 
Tačiau tokios elektros energijos kilmės 
garantijos reikia tam, kad būtų galima 
sudaryti palankesnes prekybos energija iš 
atsinaujinančių šaltinių sąlygas ir kad 
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didėtų skaidrumas, dėl kurio vartotojams 
būtų lengviau rinktis, ar vartoti elektros 
energiją, pagamintą ir atsinaujinančių ar 
iš neatsinaujinančių šaltinių. Tačiau tai, 
kad  sukurta kilmės garantijų sistema, dar 
nereiškia, kad galima naudotis įvairių 
valstybių narių taikomomis 
nacionalinėmis paramos sistemomis. 
Svarbu užtikrinti, kad ši garantijų kilmės 
sistema būtų taikoma elektros energijai, 
pagamintai iš visų rūšių atsinaujinančios 
energijos šaltinių.

Or. en

Pakeitimas 208
Esko Seppänen

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Kadangi elektros energijai taikoma 
didmeninių kainų kainodaros sistema, šia 
direktyva iš naujo skatinama investuoti į 
atominių elektrinių, kurias naudojant 
neišmetama šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, statybą. Taigi dėl kiekvienos 
investicijos į atominę elektrinę 
atitinkamai turėtų didėti iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos 
energijos dalis.

Or. en

Pagrindimas

Dėl investicijų į atominę energetiką, nedidėja išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis, tačiau investitoriai tuo pat metu turi atsižvelgti į įpareigojimą didinti iš 
atsinaujinančių šaltinių gaminamos energijos dalį.
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Pakeitimas 209
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18b) Svarbu, kad kilmės garantijos ir 
ekologiniai sertifikatai, kuriais galima 
keistis, būtų aiškiai atskirti.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti energijos šaltinio, iš kurio pagaminta elektros energija, skaidrumą ir 
užtikrinti, kad dabartinė savanoriška ekologinių sertifikatų, kuriais galima keistis, rinka 
nebūtų iškraipyta, svarbu atskirti kilmės garantijas ir šiuos ekologinius sertifikatus.

Pakeitimas 210
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18c) Valstybėms narėms tenka 
atsakomybė užtikrinti, kad būtų pasiekti 
kiekvienai valstybei narei numatyti 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimo dalies rodikliai. Valstybės 
narės taiko skirtingas nacionalines 
paramos sistemas atsinaujinančių 
energijos šaltinių naudojimui remti, 
įskaitant ekologinius sertifikatus, 
investicinę pagalbą, atleidimą nuo 
mokesčių arba jų sumažinimą, mokesčių 
grąžinimus ir tiesiogines kainų palaikymo 
schemas. Svarbi priemonė siekiant šios 
direktyvos tikslų yra būtinybė užtikrinti 
tinkamą šių sistemų veikimą, kol pradės 
veikti Bendrijos sistema, kad būtų 
išsaugotas investuotojų pasitikėjimas.
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Or. en

Pagrindimas

Tinkamai sukurtų nacionalinių paramos sistemų ir gero administracinio darbo dėka Europa 
pasaulio mastu lyderiauja atsinaujinančios energijos srityje. Atsižvelgiant į tai, turi būti 
užtikrinta, kad šios paramos sistemos padėtų užtikrinti tolesnę atsinaujinančių energijos 
šaltinių plėtrą Europoje.

Pakeitimas 211
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18d) Atsižvelgiant į tai, kad valstybės
narės tiesiogiai ir netiesiogiai remia 
neatsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimą ir neįsisavinamos visos 
patirtos išorės sąnaudos, vidaus 
energetikos rinka iškreipiama ir 
sudaromos palankesnės sąlygos 
minėtiesiems energijos šaltiniams. Taigi 
energijai iš atsinaujinančių šaltinių 
skiriama tinkama parama negali būti 
vertinama kaip konkurencijos 
iškraipymas ir turėtų būti laikoma 
priemone veiklos sąlygoms suvienodinti. 
Siekiant visiems veikėjams užtikrinti 
vienodas veiklos sąlygas vidaus 
energetikos rinkoje, valstybės narės turi 
rasti galimybių įgyvendinti iniciatyvas, 
kuriomis būtų siekiama vidaus 
energetikos rinkoje padidinti energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių naudojimo dalį.   

Or. en

Pagrindimas

Naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius užtikrinama aplinkos apsauga ir neatsiranda 
susijusių ekologinių išlaidų. Taigi tinkamas kompensavimas, skiriamas atsižvelgiant į tai, kad 
buvo išvengta susijusių išlaidų, negali būti vertinamas kaip konkurencijos iškraipymas.  
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Pakeitimas 212
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Siekiant sudaryti galimybes 
sumažinti šioje direktyvoje nustatytų 
planinių rodiklių pasiekimo kainą, reikėtų 
palengvinti vienose valstybėse narėse iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos 
energijos vartojimą kitose valstybėse 
narėse ir suteikti galimybę valstybėms 
narėms į savo nacionalinius planinius 
rodiklius įskaičiuoti kitose valstybėse 
narėse suvartotą elektros energiją, 
aušinimą ir šilumą. Dėl šios priežasties 
turėtų būti priimtos suderintos nuostatos, 
reglamentuojančios kilmės garantijų 
šiuose sektoriuose modelį ir perdavimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms tenka atsakomybė užtikrinti, kad būtų pasiekti jų nacionaliniai privalomi 
rodikliai. Sėkminga atsinaujinančių energijos šaltinių plėtra Europoje iš esmės susijusi su 
tinkamai sukurtomis nacionalinėmis paramos sistemomis ir geru administracijos darbu. 
Pagal šią direktyvą valstybės narės gali laisvai pasirinkti, kuriam sektoriui jos skirs 
didžiausią dėmesį. Taigi nebūtina numatyti papildomos lankstumo priemonės.

Pakeitimas 213
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Siekiant sudaryti galimybes sumažinti
šioje direktyvoje nustatytų planinių 
rodiklių pasiekimo kainą, reikėtų 

(19) Siekiant sudaryti galimybes sumažinti 
šioje direktyvoje nustatytų planinių 
rodiklių pasiekimo kainą, greta būtinų 
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palengvinti vienose valstybėse narėse iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos 
energijos vartojimą kitose valstybėse 
narėse ir suteikti galimybę valstybėms 
narėms į savo nacionalinius planinius 
rodiklius įskaičiuoti kitose valstybėse 
narėse suvartotą elektros energiją, aušinimą 
ir šilumą. Dėl šios priežasties turėtų būti 
priimtos suderintos nuostatos, 
reglamentuojančios kilmės garantijų šiuose 
sektoriuose modelį ir perdavimą.

nacionalinių pastangų papildomai reikėtų 
palengvinti vienose valstybėse narėse iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos 
energijos vartojimą kitose valstybėse 
narėse ir suteikti galimybę valstybėms 
narėms į savo nacionalinius planinius 
rodiklius įskaičiuoti kitose valstybėse 
narėse suvartotą elektros energiją, aušinimą 
ir šilumą. Dėl šios priežasties turėtų būti 
priimtos suderintos nuostatos, 
reglamentuojančios kilmės garantijų šiuose 
sektoriuose modelį ir perdavimą.

Or. en

Pagrindimas

Veiksmų skatinti atsinaujinančios energijos naudojimą visų pirma turi būti imamasi 
nacionaliniu mastu.

Pakeitimas 214
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Siekiant sudaryti galimybes sumažinti 
šioje direktyvoje nustatytų planinių 
rodiklių pasiekimo kainą, reikėtų 
palengvinti vienose valstybėse narėse iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos 
energijos vartojimą kitose valstybėse 
narėse ir suteikti galimybę valstybėms 
narėms į savo nacionalinius planinius 
rodiklius įskaičiuoti kitose valstybėse 
narėse suvartotą elektros energiją, aušinimą 
ir šilumą. Dėl šios priežasties turėtų būti 
priimtos suderintos nuostatos, 
reglamentuojančios kilmės garantijų šiuose 
sektoriuose modelį ir perdavimą.

(19) Siekiant sudaryti galimybes sumažinti 
šioje direktyvoje nustatytų planinių 
rodiklių pasiekimo kainą, reikėtų 
palengvinti vienose valstybėse narėse iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos 
energijos vartojimą kitose valstybėse 
narėse ir suteikti galimybę valstybėms 
narėms į savo nacionalinius planinius 
rodiklius įskaičiuoti kitose valstybėse 
narėse suvartotą elektros energiją, aušinimą 
ir šilumą. Dėl šios priežasties turėtų būti 
priimtos suderintos nuostatos, 
reglamentuojančios kilmės garantijų šiuose 
sektoriuose modelį ir perdavimą. 
Vadovaujantis panašiu principu, kilmės 
garantijų sistema turėtų būti taikoma 
biokurui ir kitiems skystiesiems 
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bioproduktams, kadangi tai padėtų 
užtikrinti didesnį lankstumą ir sumažinti 
išlaidas siekiant įgyvendinti tikslus, 
susijusius su biokuro naudojimu. 
Atsižvelgiant į tai, turėtų būti patvirtintos 
suderintos nuostatos dėl atskiros 
apyvartinių kreditų sistemos, pagal kurią 
būtų siekiama skatinti naudoti biokurą ir 
kitus skystuosius bioproduktus.

Or. en

Pagrindimas

Kilmės garantijų sistemos taikymas turėtų būti išplėstas, siekiant į atskirą apyvartinių kreditų 
sistemą įtraukti biokurą, kad būtų galima užtikrinti didesnį lankstumą įgyvendinant tikslus, 
susijusius su biukuro naudojimu, ir išvengti nereikalingo biokuro pervežimo. Siūloma sistema 
bus susieta su dabartinėmis valstybių narių reguliavimo priemonėmis, kuriomis siekiama 
skatinti biokuro naudojimą, pvz., įsipareigojimais naudoti biokurą, papildys minėtąsias 
priemones ir padės suderinti esamas apyvartinių kreditų naudoti biokurą sistemas, jau 
veikiančias didžiosiose ES valstybėse narėse. 

Pakeitimas 215
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Siekiant sudaryti galimybes sumažinti 
šioje direktyvoje nustatytų planinių 
rodiklių pasiekimo kainą, reikėtų 
palengvinti vienose valstybėse narėse iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos 
energijos vartojimą kitose valstybėse 
narėse ir suteikti galimybę valstybėms 
narėms į savo nacionalinius planinius 
rodiklius įskaičiuoti kitose valstybėse 
narėse suvartotą elektros energiją, aušinimą 
ir šilumą. Dėl šios priežasties turėtų būti 
priimtos suderintos nuostatos, 
reglamentuojančios kilmės garantijų šiuose 
sektoriuose modelį ir perdavimą.

(19) Siekiant sudaryti galimybes sumažinti 
šioje direktyvoje nustatytų planinių 
rodiklių pasiekimo kainą, reikėtų 
palengvinti vienose valstybėse narėse iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos 
energijos vartojimą kitose valstybėse 
narėse ir suteikti galimybę valstybėms 
narėms į savo nacionalinius planinius 
rodiklius įskaičiuoti kitose valstybėse 
narėse suvartotą elektros energiją, aušinimą 
ir šilumą. Dėl šios priežasties turėtų būti 
priimtos suderintos nuostatos, 
reglamentuojančios kilmės garantijų šiuose 
sektoriuose modelį ir perdavimą. Perduoti 
kilmės garantijas turėtų būti leidžiama ir 
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vyriausybėms, ir įmonėms. 

Or. en

Pagrindimas

Įmonės priims faktinius sprendimas investuoti į atsinaujinančios energijos projektus. 
Atsižvelgiant į tai, svarbu užtikrinti, kad pačios įmonės galėtų rinkoje disponuoti kilmės 
garantijomis ir jas perduoti. Šis principas turėtų būti aiškiai įtvirtintas direktyvoje.

Pakeitimas 216
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Siekiant sudaryti galimybes sumažinti 
šioje direktyvoje nustatytų planinių 
rodiklių pasiekimo kainą, reikėtų 
palengvinti vienose valstybėse narėse iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos 
energijos vartojimą kitose valstybėse 
narėse ir suteikti galimybę valstybėms 
narėms į savo nacionalinius planinius 
rodiklius įskaičiuoti kitose valstybėse 
narėse suvartotą elektros energiją, aušinimą 
ir šilumą. Dėl šios priežasties turėtų būti 
priimtos suderintos nuostatos, 
reglamentuojančios kilmės garantijų šiuose 
sektoriuose modelį ir perdavimą.

(19) Siekiant sudaryti galimybes sumažinti 
šioje direktyvoje nustatytų planinių 
rodiklių pasiekimo kainą, reikėtų 
palengvinti vienose valstybėse narėse iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos 
energijos vartojimą kitose valstybėse 
narėse ir suteikti galimybę valstybėms 
narėms į savo nacionalinius planinius 
rodiklius įskaičiuoti kitose valstybėse 
narėse suvartotą elektros energiją, aušinimą 
ir šilumą. Dėl šios priežasties turėtų būti 
priimtos suderintos nuostatos, 
reglamentuojančios kilmės garantijų šiuose 
sektoriuose modelį ir perdavimą. Perduoti 
kilmės garantijas turėtų būti leidžiama ir 
vyriausybėms, ir įmonėms.

Or. en
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Pakeitimas 217
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Šildymo ir aušinimo naudojant 
atsinaujinančius energijos šaltinius 
kilmės garantijos pagal pareikalavimą 
turėtų būti išduodamos ne mažesnio nei 
5 MWth galingumo įrenginiams, kad būtų 
išvengta pernelyg didelės administracinės 
naštos, kuri atsirastų, jei būtų įtraukti 
mažesni įrenginiai, įskaitant namų ūkyje 
naudojamus įrenginius.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms tenka atsakomybė užtikrinti, kad būtų pasiekti jų nacionaliniai privalomi 
rodikliai. Sėkminga atsinaujinančių energijos šaltinių plėtra Europoje iš esmės susijusi su 
tinkamai sukurtomis nacionalinėmis paramos sistemomis ir geru administracijos darbu. 
Pagal šią direktyvą valstybės narės gali laisvai pasirinkti, kuriam sektoriui jos skirs 
didžiausią dėmesį. Taigi nebūtina numatyti papildomos lankstumo priemonės.

Pakeitimas 218
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Šildymo ir aušinimo naudojant 
atsinaujinančius energijos šaltinius kilmės 
garantijos pagal pareikalavimą turėtų būti 
išduodamos ne mažesnio nei 5 MWth
galingumo įrenginiams, kad būtų išvengta 
pernelyg didelės administracinės naštos, 
kuri atsirastų, jei būtų įtraukti mažesni 
įrenginiai, įskaitant namų ūkyje 
naudojamus įrenginius.

(20) Šildymo ir aušinimo naudojant 
atsinaujinančius energijos šaltinius kilmės 
garantijos pagal pareikalavimą turėtų būti 
išduodamos ne mažesnio nei 1 MWth
galingumo įrenginiams, kad būtų išvengta 
pernelyg didelės administracinės naštos, 
kuri atsirastų, jei būtų įtraukti mažesni 
įrenginiai, įskaitant namų ūkyje 
naudojamus įrenginius.
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Or. de

Pagrindimas

Norint užtikrinti, kad siekiant atitinkamos atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo 
dalies, būtų atsižvelgta ir į mažesnes įmones, kurių visuma sudaro didelį potencialą, kilmės 
garantijos turėtų būti išduodamos taip pat ir ne mažesnio nei 1 MWth galingumo  
įrenginiams.  

Pakeitimas 219
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Valstybės narės turėtų turėti 
galimybę nustatyti išankstinio leidimo 
sistemas kilmės garantijų perdavimui į 
kitas valstybes nares arba iš jų, jei joms to 
reikia norint užtikrinti saugų ir 
subalansuotą energijos tiekimą, pasiekti 
jų paramos schemos aplinkosaugos 
tikslus arba įvykdyti šioje direktyvoje 
nustatytus planinius rodiklius. Tokios 
sistemos turėtų apsiriboti tuo, kas yra 
būtina ir proporcinga, ir jos neturėtų tapti 
savavališkos diskriminacijos priemone.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms tenka atsakomybė užtikrinti, kad būtų pasiekti jų nacionaliniai privalomi 
rodikliai. Sėkminga atsinaujinančių energijos šaltinių plėtra Europoje iš esmės susijusi su 
tinkamai sukurtomis nacionalinėmis paramos sistemomis ir geru administracijos darbu. 
Pagal šią direktyvą valstybės narės gali laisvai pasirinkti, kuriam sektoriui jos skirs 
didžiausią dėmesį. Taigi nebūtina numatyti papildomos lankstumo priemonės.
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Pakeitimas 220
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Valstybės narės turėtų turėti 
galimybę nustatyti išankstinio leidimo 
sistemas kilmės garantijų perdavimui į 
kitas valstybes nares arba iš jų, jei joms to 
reikia norint užtikrinti saugų ir 
subalansuotą energijos tiekimą, pasiekti 
jų paramos schemos aplinkosaugos
tikslus arba įvykdyti šioje direktyvoje 
nustatytus planinius rodiklius. Tokios 
sistemos turėtų apsiriboti tuo, kas yra 
būtina ir proporcinga, ir jos neturėtų tapti 
savavališkos diskriminacijos priemone.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kilmės garantijos nėra apyvartinės prekės ir negali būti perduotos.

Pakeitimas 221
Dirk Sterckx

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Valstybės narės turėtų turėti 
galimybę nustatyti išankstinio leidimo 
sistemas kilmės garantijų perdavimui į 
kitas valstybes nares arba iš jų, jei joms to 
reikia norint užtikrinti saugų ir 
subalansuotą energijos tiekimą, pasiekti 
jų paramos schemos aplinkosaugos 
tikslus arba įvykdyti šioje direktyvoje 
nustatytus planinius rodiklius. Tokios 
sistemos turėtų apsiriboti tuo, kas yra 
būtina ir proporcinga, ir jos neturėtų tapti 

Išbraukta.
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savavališkos diskriminacijos priemone.

Or. nl

Pagrindimas

Nelogiška, kad bendroje Europos dujų rinkoje valstybėms narėms būtų leista taikyti 
apribojimus perduoti kilmės garantijas tarp valstybių narių. Be to, tokie apribojimai 
nesuderinami su trečiuoju energetikos teisės aktų paketu, pagal kurį kaip tik siekiama skatinti 
tarpvalstybinę prekybą energetikos srityje. 

Pakeitimas 222
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Valstybės narės turėtų turėti galimybę 
nustatyti išankstinio leidimo sistemas 
kilmės garantijų perdavimui į kitas 
valstybes nares arba iš jų, jei joms to reikia 
norint užtikrinti saugų ir subalansuotą 
energijos tiekimą, pasiekti jų paramos 
schemos aplinkosaugos tikslus arba 
įvykdyti šioje direktyvoje nustatytus 
planinius rodiklius. Tokios sistemos turėtų 
apsiriboti tuo, kas yra būtina ir 
proporcinga, ir jos neturėtų tapti 
savavališkos diskriminacijos priemone.

(21) Valstybės narės turėtų turėti galimybę 
nustatyti išankstinio leidimo sistemas 
perdavimo apskaitos liudijimų perdavimui 
į kitas valstybes nares arba iš jų, jei joms to 
reikia norint užtikrinti saugų ir 
subalansuotą energijos tiekimą, pasiekti jų 
paramos schemos aplinkosaugos tikslus 
arba įvykdyti šioje direktyvoje nustatytus 
planinius rodiklius. Tokios sistemos turėtų 
apsiriboti tuo, kas yra būtina ir 
proporcinga, ir jos neturėtų tapti 
savavališkos diskriminacijos priemone.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms, kurios nori taikyti siūlomą sistemą, pagal šią direktyvą numatomas 
naujas lankstus būdas nacionaliniams atsinaujinančios energijos rodikliams pasiekti. Svarbu 
aiškiai atskirti kilmės garantijas, kurios skirtos tik informacijai, ir perdavimo apskaitos 
liudijimus, kurie skirti planinių rodiklių vykdymo apskaitai.
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Pakeitimas 223
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Išmėginus suderintų kilmės garantijų 
sistemą, Komisija turėtų persvarstyti, ar 
būtini tolesni pakeitimai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms tenka atsakomybė užtikrinti, kad būtų pasiekti jų nacionaliniai privalomi 
rodikliai. Sėkminga atsinaujinančių energijos šaltinių plėtra Europoje iš esmės susijusi su 
tinkamai sukurtomis nacionalinėmis paramos sistemomis ir geru administracijos darbu. 
Pagal šią direktyvą valstybės narės gali laisvai pasirinkti, kuriam sektoriui jos skirs 
didžiausią dėmesį. Taigi nebūtina numatyti papildomos lankstumo priemonės.

Pakeitimas 224
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Išmėginus suderintų kilmės garantijų 
sistemą, Komisija turėtų persvarstyti, ar 
būtini tolesni pakeitimai.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 225
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Išmėginus suderintų kilmės garantijų 
sistemą, Komisija turėtų persvarstyti, ar 
būtini tolesni pakeitimai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis nereikalinga.

Pakeitimas 226
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Siekiant užtikrinti, kad nebus 
kišamasi į esamiems įrenginiams 
taikomas paramos schemas ir kad 
atsinaujinančios energijos gamintojams 
nebus mokamos kompensacijos, turėtų 
būti nustatyta, kad valstybės narės vienos 
kitoms gali perduoti tik tas įrenginių 
kilmės garantijas, kurios buvo išduotos 
įrenginiams, pradėtiems eksploatuoti po 
šios direktyvos įsigaliojimo dienos, arba 
tas produkcijos kilmės garantijas, kurios 
buvo išduotos už produkciją, pagamintą 
po tos dienos padidėjus įrenginio 
atsinaujinančios energijos gamybos 
pajėgumams.

Išbraukta.

Or. en



AM\728452LT.doc 83/107 PE407.890v01-00

LT

Pagrindimas

Valstybėms narėms tenka atsakomybė užtikrinti, kad būtų pasiekti jų nacionaliniai privalomi 
rodikliai. Sėkminga atsinaujinančių energijos šaltinių plėtra Europoje iš esmės susijusi su 
tinkamai sukurtomis nacionalinėmis paramos sistemomis ir geru administracijos darbu. 
Pagal šią direktyvą valstybės narės gali laisvai pasirinkti, kuriam sektoriui jos skirs 
didžiausią dėmesį. Taigi nebūtina numatyti papildomos lankstumo priemonės.

Pakeitimas 227
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Siekiant užtikrinti, kad nebus 
kišamasi į esamiems įrenginiams 
taikomas paramos schemas ir kad 
atsinaujinančios energijos gamintojams 
nebus mokamos kompensacijos, turėtų 
būti nustatyta, kad valstybės narės vienos 
kitoms gali perduoti tik tas įrenginių 
kilmės garantijas, kurios buvo išduotos 
įrenginiams, pradėtiems eksploatuoti po 
šios direktyvos įsigaliojimo dienos, arba 
tas produkcijos kilmės garantijas, kurios 
buvo išduotos už produkciją, pagamintą 
po tos dienos padidėjus įrenginio 
atsinaujinančios energijos gamybos 
pajėgumams.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kilmės garantijos nėra apyvartinės prekės ir negali būti perduotos.
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Pakeitimas 228
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Siekiant užtikrinti, kad nebus 
kišamasi į esamiems įrenginiams 
taikomas paramos schemas ir kad 
atsinaujinančios energijos gamintojams 
nebus mokamos kompensacijos, turėtų 
būti nustatyta, kad valstybės narės vienos 
kitoms gali perduoti tik tas įrenginių 
kilmės garantijas, kurios buvo išduotos 
įrenginiams, pradėtiems eksploatuoti po 
šios direktyvos įsigaliojimo dienos, arba 
tas produkcijos kilmės garantijas, kurios 
buvo išduotos už produkciją, pagamintą 
po tos dienos padidėjus įrenginio 
atsinaujinančios energijos gamybos 
pajėgumams.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 229
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Siekiant užtikrinti, kad nebus kišamasi 
į esamiems įrenginiams taikomas paramos 
schemas ir kad atsinaujinančios energijos 
gamintojams nebus mokamos 
kompensacijos, turėtų būti nustatyta, kad 
valstybės narės vienos kitoms gali perduoti 
tik tas įrenginių kilmės garantijas, kurios 
buvo išduotos įrenginiams, pradėtiems 
eksploatuoti po šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos, arba tas produkcijos kilmės 
garantijas, kurios buvo išduotos už 
produkciją, pagamintą po tos dienos 

(23) Siekiant užtikrinti, kad nebus kišamasi 
į esamiems įrenginiams taikomas paramos 
schemas ir kad atsinaujinančios energijos 
gamintojams nebus mokamos 
kompensacijos, turėtų būti nustatyta, kad 
valstybės narės vienos kitoms gali perduoti 
tik tuos perdavimo apskaitos liudijimai, 
kurie buvo išduoti įrenginiams, pradėtiems 
eksploatuoti po šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos, arba tas produkcijos kilmės 
garantijas, kurios buvo išduotos už 
produkciją, pagamintą po tos dienos 



AM\728452LT.doc 85/107 PE407.890v01-00

LT

padidėjus įrenginio atsinaujinančios 
energijos gamybos pajėgumams.

padidėjus įrenginio atsinaujinančios 
energijos gamybos pajėgumams.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms, kurios nori taikyti siūlomą sistemą, pagal šią direktyvą numatomas 
naujas lankstus būdas nacionaliniams atsinaujinančios energijos rodikliams pasiekti. Svarbu 
aiškiai atskirti kilmės garantijas, kurios skirtos tik informacijai, ir perdavimo apskaitos 
liudijimus, kurie skirti planinių rodiklių vykdymo apskaitai.

Pakeitimas 230
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Įrodyta, kad skaidrių taisyklių stoka ir 
įvairių leidimų išdavimo institucijų 
tarpusavio koordinavimo nebuvimas trukdo 
panaudoti atsinaujinančią energiją. Todėl 
nacionalinėms, regioninėms ir vietos 
valdžios institucijoms persvarstant savo 
administracines procedūras, 
reglamentuojančias įrenginių, kuriuose 
elektros energija, šildymas ir aušinimas ar 
transporto kuras gaminamas iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, gamybos 
ir eksploatavimo leidimų išdavimą, reikėtų 
atsižvelgti į specifinę atsinaujinančios 
energijos sektoriaus struktūrą. Turėtų būti 
nustatyti aiškūs administracinio 
patvirtinimo procedūrų terminai energiją iš 
atsinaujinančių šaltinių naudojantiems 
įrenginiams. Planavimo taisyklės ir gairės 
turėtų būti pritaikytos atsižvelgiant į 
ekonomišką ir ekologišką atsinaujinančios 
šildymo, aušinimo ir elektros energijos 
įrangą.

(24) Įrodyta, kad skaidrių taisyklių stoka ir 
įvairių leidimų išdavimo institucijų 
tarpusavio koordinavimo nebuvimas trukdo 
panaudoti atsinaujinančią energiją. Todėl 
nacionalinėms, regioninėms ir vietos 
valdžios institucijoms persvarstant savo 
administracines procedūras, 
reglamentuojančias įrenginių, kuriuose 
elektros energija, šildymas ir aušinimas ar 
transporto kuras gaminamas iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, gamybos 
ir eksploatavimo leidimų išdavimą, reikėtų 
atsižvelgti į specifinę atsinaujinančios 
energijos sektoriaus struktūrą. Turėtų būti 
įsteigta viena bendra administracinė 
institucija, kuri būtų atsakinga už visų 
būtinų leidimų išdavimą. Šios institucijos 
veikla turėtų būti vykdoma kaip įmanoma 
artimesniu projektams lygmeniu, 
pageidautina, savivaldybių arba regionų 
lygmeniu. Turėtų būti nustatyti aiškūs 
administracinio patvirtinimo procedūrų 
terminai energiją iš atsinaujinančių šaltinių 
naudojantiems įrenginiams. Planavimo 
taisyklės ir gairės turėtų būti pritaikytos 
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atsižvelgiant į ekonomišką ir ekologišką 
atsinaujinančios šildymo, aušinimo ir 
elektros energijos įrangą.

Or. en

Pagrindimas

Greitai atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrai dažnai kliudo sudėtingos procedūros, 
pernelyg didelė sprendimus priimančių institucijų įvairiais lygmenimis gausa ir 
centralizuotos kompetencijos trūkumas. Pageidautina, kad būtų taikoma vadinamoji vieno 
langelio sistema. Vis dėlto tai nereiškia, kad leidimus išduodanti institucija būtinai veiktų tik 
nacionaliniu lygmeniu. Tuo atveju, jei savivaldybės parengė savo atsinaujinančių energijos 
šaltinių planus, jos turėtų būti skatinamos ir, galbūt bendradarbiaujant su šiek tiek aukštesnio 
administracinio lygmens įstaigomis, joms turėtų būti suteikta atsakingos centralizuotos 
institucijos kompetencija.

Pakeitimas 231
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Įrodyta, kad skaidrių taisyklių stoka ir 
įvairių leidimų išdavimo institucijų 
tarpusavio koordinavimo nebuvimas trukdo 
panaudoti atsinaujinančią energiją. Todėl 
nacionalinėms, regioninėms ir vietos 
valdžios institucijoms persvarstant savo 
administracines procedūras, 
reglamentuojančias įrenginių, kuriuose 
elektros energija, šildymas ir aušinimas ar 
transporto kuras gaminamas iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, gamybos 
ir eksploatavimo leidimų išdavimą, reikėtų 
atsižvelgti į specifinę atsinaujinančios 
energijos sektoriaus struktūrą. Turėtų būti 
nustatyti aiškūs administracinio 
patvirtinimo procedūrų terminai energiją iš 
atsinaujinančių šaltinių naudojantiems 
įrenginiams. Planavimo taisyklės ir gairės 
turėtų būti pritaikytos atsižvelgiant į 
ekonomišką ir ekologišką atsinaujinančios 

(24) Įrodyta, kad skaidrių taisyklių stoka ir 
įvairių leidimų išdavimo institucijų 
tarpusavio koordinavimo nebuvimas trukdo 
panaudoti atsinaujinančią energiją. Todėl 
nacionalinėms, regioninėms ir vietos 
valdžios institucijoms persvarstant savo 
administracines procedūras, 
reglamentuojančias įrenginių, kuriuose 
elektros energija, šildymas ir aušinimas ar 
transporto kuras gaminamas iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, gamybos 
ir eksploatavimo leidimų išdavimą, reikėtų 
atsižvelgti į specifinę atsinaujinančios 
energijos sektoriaus struktūrą. Turėtų būti 
įsteigta viena bendra administracinė 
institucija, atsakinga už visų būtinų 
leidimų išdavimą. Turėtų būti nustatyti 
aiškūs administracinio patvirtinimo 
procedūrų terminai energiją iš 
atsinaujinančių šaltinių naudojantiems 
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šildymo, aušinimo ir elektros energijos 
įrangą.

įrenginiams. Planavimo taisyklės ir gairės 
turėtų būti pritaikytos atsižvelgiant į 
ekonomišką ir ekologišką atsinaujinančios 
šildymo, aušinimo ir elektros energijos 
įrangą.

Or. en

Pagrindimas

Norint naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius dažnai susiduriama su didele 
administracine našta, kuri turėtų būti kaip įmanoma labiau sumažinta atsižvelgiant į tai, kad 
daugelis šiame sektoriuje veikiančių įmonių yra mažos ir vidutinės įmonės. 

Pakeitimas 232
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu 
taisyklės ir įpareigojimai, kuriais nustatyti 
minimalūs atsinaujinančios energijos 
naudojimo naujuose ir atnaujintuose
pastatuose reikalavimai, labai paskatino 
atsinaujinančios energijos naudojimą. 
Tokios priemonės turėtų būti skatinamos 
platesniame Europos kontekste, kartu 
statybos kodeksuose ir reglamentuose 
skatinant energijos požiūriu efektyvų 
atsinaujinančios energijos naudojimą.

(26) Nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu 
taisyklės ir įpareigojimai, kuriais nustatyti 
minimalūs atsinaujinančios energijos 
naudojimo naujuose pastatuose 
reikalavimai, labai paskatino 
atsinaujinančios energijos naudojimą. 
Tokios priemonės turėtų būti skatinamos 
platesniame Europos kontekste, kartu 
statybos kodeksuose ir reglamentuose 
skatinant energijos požiūriu efektyvų 
atsinaujinančios energijos naudojimą.

Or. de

Pagrindimas

Pagal taisykles ir įpareigojimus nustatyti minimalūs reikalavimai turėtų būti taikomi tik 
naujiems pastatams. 
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Pakeitimas 233
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu 
taisyklės ir įpareigojimai, kuriais nustatyti 
minimalūs atsinaujinančios energijos 
naudojimo naujuose ir atnaujintuose
pastatuose reikalavimai, labai paskatino 
atsinaujinančios energijos naudojimą. 
Tokios priemonės turėtų būti skatinamos 
platesniame Europos kontekste, kartu 
statybos kodeksuose ir reglamentuose 
skatinant energijos požiūriu efektyvų 
atsinaujinančios energijos naudojimą.

(26) Nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu 
taisyklės ir įpareigojimai, kuriais nustatyti 
minimalūs atsinaujinančios energijos 
naudojimo naujuose pastatuose 
reikalavimai, labai paskatino 
atsinaujinančios energijos naudojimą. 
Tokios priemonės turėtų būti skatinamos 
platesniame Europos kontekste, kartu 
statybos kodeksuose ir reglamentuose 
skatinant energijos požiūriu efektyvų 
atsinaujinančios energijos naudojimą.

Or. de

Pagrindimas

Nustačius reikalavimą atnaujintuose pastatuose naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius 
būtų sukurta pernelyg didelė ir neproporcinga našta šio nekilnojamo turto savininkams. 
Atnaujinant pastatą jau savaime iš esmės užtikrinamas didelis energijos taupymo potencialas. 
Be to, kai kuriose valstybėse narėse numatytos istorinių monumentų apsaugos taisyklės, 
kurios nesuderinamos su reikalavimu atnaujintuose pastatuose naudoti atsinaujinančius 
energijos šaltinius. 

Pakeitimas 234
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu 
taisyklės ir įpareigojimai, kuriais nustatyti 
minimalūs atsinaujinančios energijos 
naudojimo naujuose ir atnaujintuose 
pastatuose reikalavimai, labai paskatino 
atsinaujinančios energijos naudojimą. 
Tokios priemonės turėtų būti skatinamos 

(26) Nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu 
taisyklės ir įpareigojimai, kuriais nustatyti 
minimalūs atsinaujinančios energijos 
naudojimo naujuose ir atnaujintuose 
pastatuose reikalavimai, labai paskatino 
atsinaujinančios energijos naudojimą. 
Tokios priemonės turėtų būti skatinamos 
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platesniame Europos kontekste, kartu 
statybos kodeksuose ir reglamentuose 
skatinant energijos požiūriu efektyvų 
atsinaujinančios energijos naudojimą.

platesniame Europos kontekste, kartu 
skatinant energijos požiūriu efektyvią 
pastatų statybą.

Or. en

Pagrindimas

Statybos sektoriuje turi būti skatinama naudoti atsinaujinančios energijos šaltinius, įskaitant 
pasyviuosius šaltinius. Šie veiksmai turi būti išsamios strategijos, kuria būtų siekiama 
sumažinti ir bendrą energijos sunaudojimą šiame sektoriuje, ir energijos sunaudojimą 
kiekviename atskirame (naujame arba atnaujintame) pastate, dalis.

Pakeitimas 235
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) Kadangi kyla degalų kainos ir vis 
daugiau Europos bendrijos gyventojų 
susiduria su energetiniu nepritekliumi, 
siekiant skatinti naudoti energiją iš 
atsinaujinančių šaltinių, dėmesys turėtų 
būti skiriamas ir vartotojų išlaidų 
klausimui. Norint panaikinti energetinį 
nepriteklių, būtinas integruotas požiūris, 
kuris greta siekio pagerinti energijos 
naudojimo efektyvumą būsto sektoriuje ir 
ilgalaikių aplinkos apsaugos tikslų 
sumažinti anglies junginių išlakas turėtų 
apimti ir socialines priemones bei 
pažeidžiamų vartotojų apsaugą.

Or. en
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Pakeitimas 236
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) Europos Parlamentas savo 2006 m. 
vasario 14 d. rezoliucijoje su 
rekomendacijomis Komisijai dėl šildymo 
ir vėsinimo naudojant atsinaujinančius 
energijos išteklius1 paragino taikyti 
mokestines lengvatas, teikti tiesioginę 
investicinę pagalbą, nustatyti reguliavimo 
ir kitas priemones siekiant skatinti 
naudoti energijos gamybos iš 
atsinaujinančių šaltinių sistemas ir 
vietinėse bei nuotolinėse centralizuotuose 
šildymo ir vėsinimo sistemose naudoti 
energiją iš atsinaujinančių šaltinių.
_______________________________
1 OL C 280 E, 2006 11 29, p. 115.

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamentas savo 2006 m. vasario 14 d. rezoliucijoje, kurioje skatinama naudoti 
atsinaujinančius energijos šaltinius, pripažino centralizuoto šildymo ir vėsinimo sistemų 
svarbą siekiant ES tikslo, kad 20 proc. suvartojamos energijos sudarytų energija iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių. 

Pakeitimas 237
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Kad būtų paskatintas energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių naudojimas, derėtų 
pašalinti informacijos ir mokymo spragas, 
visų pirma šildymo ir aušinimo sektoriuje.

(27) Kad būtų paskatintas energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių ir hibridinių 
sistemų, apjungiančių tradicinę energiją 
ir energiją iš atsinaujinančių šaltinių,
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naudojimas, derėtų pašalinti informacijos ir 
mokymo spragas, visų pirma šildymo ir 
aušinimo sektoriuje.

Or. en

Pagrindimas

Hibridinės sistemos, apjungiančios tradicinę energiją ir energiją iš atsinaujinančių šaltinių, 
gali būti ekonominiu ir aplinkos apsaugos aspektais optimalus būdas siekiant šildymo, 
vėsinimo ir elektros energijos sektoriuje pradėti naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius.   
Vartotojams turėtų būti teikiama tinkama informacija, kad jie galėtų priimti sprendimus gerai 
susipažinę su informacija, kaip galima mažinti energijos vartojimą, susijusį teršalų išmetimą 
ir gamtinių išteklių naudojimą.   

Pakeitimas 238
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Kad būtų paskatintas energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių naudojimas, derėtų 
pašalinti informacijos ir mokymo spragas, 
visų pirma šildymo ir aušinimo sektoriuje.

(27) Kad būtų paskatintas energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių ir hibridinių 
sistemų, apjungiančių tradicinę energiją 
ir energiją iš atsinaujinančių šaltinių,
naudojimas, derėtų pašalinti informacijos ir 
mokymo spragas, visų pirma šildymo ir
aušinimo sektoriuje.

Or. en

Pagrindimas

Hibridinės sistemos, apjungiančios tradicinę energiją ir energiją iš atsinaujinančių šaltinių, 
gali būti ekonominiu ir aplinkos apsaugos aspektais optimalus būdas siekiant šildymo, 
vėsinimo ir elektros energijos sektoriuje pradėti naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius. 
Vartotojams turėtų būti teikiama tinkama informacija, kad jie galėtų priimti sprendimus gerai 
susipažinę su informacija, kaip galima mažinti energijos vartojimą, susijusį teršalų išmetimą 
ir gamtinių išteklių naudojimą.
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Pakeitimas 239
Mia De Vits, Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Kad būtų paskatintas energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių naudojimas, derėtų 
pašalinti informacijos ir mokymo spragas, 
visų pirma šildymo ir aušinimo sektoriuje.

(27) Kad būtų paskatintas energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių ir hibridinių 
sistemų, apjungiančių tradicinę energiją 
ir energiją iš atsinaujinančių šaltinių,
naudojimas, derėtų pašalinti informacijos ir 
mokymo spragas, visų pirma šildymo ir 
aušinimo sektoriuje.

Or. en

Pagrindimas

Hibridinės sistemos, apjungiančios tradicinę energiją ir energiją iš atsinaujinančių šaltinių, 
gali būti ekonominiu ir aplinkos apsaugos aspektais optimalus būdas siekiant šildymo, 
vėsinimo ir elektros energijos sektoriuje pradėti naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius. 
Vartotojams turėtų būti teikiama tinkama informacija, kad jie galėtų priimti sprendimus gerai 
susipažinę su informacija, kaip galima mažinti energijos vartojimą, susijusį teršalų išmetimą 
ir gamtinių išteklių naudojimą.

Pakeitimas 240
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Kad būtų paskatintas energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių naudojimas, derėtų 
pašalinti informacijos ir mokymo spragas, 
visų pirma šildymo ir aušinimo sektoriuje.

(27) Kad būtų paskatintas ir energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių naudojimas, ir itin 
veiksmingų technologijų taikymas, derėtų 
pašalinti informacijos ir mokymo spragas, 
visų pirma šildymo ir aušinimo sektoriuje.

Or. en
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Pagrindimas

Politika turėtų būti apibrėžiama nustatant į rezultatus orientuotus įpareigojimus, o ne būdus. 
Taigi būtina optimaliai derinti atsinaujinančius energijos šaltinius ir didelio veiksmingumo 
technologijas, o ne nurodyti vieną arba kita galimybę. Be to, kalbant apie konkrečius 
pastatus, atitinkamoje vietoje gali nebūti atsinaujinančių energijos šaltinių. 

Pakeitimas 241
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Plėtojant mokymą būtinas 
koordinuotas požiūris, o mažos apimties 
atsinaujinančios energijos įrenginių 
montuotojams turėtų būti taikomas 
atitinkamas sertifikavimas, kad būtų 
išvengta iškreipimų rinkoje ir užtikrintas 
aukštos kokybės produktų ir paslaugų 
teikimas vartotojams. Valstybės narės 
turėtų abipusiškai pripažinti nacionalines 
sertifikavimo sistemas, todėl jos turėtų būti 
grindžiamos būtiniausiais suderintais 
principais, atsižvelgiant į Europos 
technologijų standartus, taip pat 
galiojančias mokymo ir kvalifikacijos 
sistemas, taikomas atsinaujinančios 
energijos įrenginių gamintojams. 2005 m. 
rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo turėtų būti ir 
toliau taikoma klausimams, kurie 
nereglamentuojami šia direktyva, 
pavyzdžiui, vienoje valstybėje narėje 
nesertifikuotų montuotojų profesinės 
kvalifikacijos pripažinimui.

(28) Plėtojant mokymą būtinas 
koordinuotas požiūris, o mažos apimties 
atsinaujinančios energijos įrenginių 
montuotojams turėtų būti taikomas 
atitinkamas sertifikavimas, kad būtų 
išvengta iškreipimų rinkoje ir užtikrintas 
aukštos kokybės produktų ir paslaugų 
teikimas vartotojams. Valstybės narės 
turėtų abipusiškai pripažinti nacionalines 
sertifikavimo sistemas, todėl jos turėtų būti 
grindžiamos būtiniausiais suderintais 
principais, atsižvelgiant į Europos 
technologijų standartus, taip pat 
galiojančias mokymo ir kvalifikacijos 
sistemas, taikomas atsinaujinančios 
energijos įrenginių gamintojams. Kalbant 
apie reglamentuojamas profesijas, 
profesinės kvalifikacijos pripažinimas 
turėtų būti ir toliau vykdomas laikantis
2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
nuostatų. Tuo atveju, jei montuotojo 
profesinės veiklos pradžia ar jos vykdymas 
reglamentuojami, taikomos pagal 
Direktyvą 2005/36/EB nustatytos 
profesinės kvalifikacijos pripažinimo 
sąlygos; šios sąlygos turėtų galioti ir 
valstybėje narėje sertifikatus įgijusiems 
montuotojams.
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Or. de

Pagrindimas

Direktyvoje 2005/36/EB nustatomas reglamentuojamų profesijų profesinės kvalifikacijos 
pripažinimas. Šios direktyvos nuostatos ir toliau turi galioti montuotojams, kurie savo noru 
dalyvavo sertifikavimo procedūroje pagal direktyvą dėl atsinaujinančios energijos. Įrangos, 
kurios veikimas pagrįstas atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimu, montavimas – tai tik, 
pvz., šildymo techniko darbo dalis. Leidimas atlikti reglamentuojamos profesijos darbo dalį 
nesuteikia pilnavertės teisės vykdyti šią profesinę veiklą. Klausimų, susijusių su profesinės 
kvalifikacijos pripažinimu, teisinis pagrindas įtvirtintas EB sutarties 47 straipsnyje.

Pakeitimas 242
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Plėtojant mokymą būtinas 
koordinuotas požiūris, o mažos apimties 
atsinaujinančios energijos įrenginių 
montuotojams turėtų būti taikomas 
atitinkamas sertifikavimas, kad būtų 
išvengta iškreipimų rinkoje ir užtikrintas 
aukštos kokybės produktų ir paslaugų 
teikimas vartotojams. Valstybės narės 
turėtų abipusiškai pripažinti nacionalines 
sertifikavimo sistemas, todėl jos turėtų būti 
grindžiamos būtiniausiais suderintais 
principais, atsižvelgiant į Europos 
technologijų standartus, taip pat 
galiojančias mokymo ir kvalifikacijos 
sistemas, taikomas atsinaujinančios 
energijos įrenginių gamintojams. 2005 m. 
rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo turėtų būti ir 
toliau taikoma klausimams, kurie 
nereglamentuojami šia direktyva, 
pavyzdžiui, vienoje valstybėje narėje 
nesertifikuotų montuotojų profesinės 
kvalifikacijos pripažinimui.

(28) Plėtojant mokymą būtinas 
koordinuotas požiūris, o mažos apimties 
atsinaujinančios energijos įrenginių 
montuotojams turėtų būti taikomas 
atitinkamas sertifikavimas, kad būtų 
išvengta iškreipimų rinkoje ir užtikrintas 
aukštos kokybės produktų ir paslaugų 
teikimas vartotojams. Valstybės narės 
turėtų abipusiškai pripažinti nacionalines 
sertifikavimo sistemas, todėl jos turėtų būti 
grindžiamos būtiniausiais suderintais 
principais, atsižvelgiant į Europos 
technologijų standartus, taip pat 
galiojančias mokymo ir kvalifikacijos 
sistemas, taikomas atsinaujinančios 
energijos įrenginių gamintojams. Kalbant 
apie reglamentuojamas profesijas, 
profesinės kvalifikacijos pripažinimas 
turėtų būti ir toliau vykdomas laikantis
2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl
profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
nuostatų. Tuo atveju, jei montuotojo 
profesinės veiklos pradžia ar jos vykdymas 
reglamentuojami, taikomos pagal 
Direktyvą 2005/36/EB nustatytos 
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profesinės kvalifikacijos pripažinimo 
sąlygos; šios sąlygos turėtų galioti ir 
valstybėje narėje sertifikatus įgijusiems 
montuotojams.

Or. de

Pagrindimas

Direktyvoje 2005/36/EB nustatomas reglamentuojamų profesijų profesinės kvalifikacijos 
pripažinimas. Ji ir toliau turi galioti montuotojams, kurie savo noru dalyvavo sertifikavimo 
procedūroje pagal direktyvą dėl atsinaujinančios energijos. Įrangos, kurios veikimas 
pagrįstas atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimu, montavimas – tai tik, pvz., šildymo 
techniko darbo dalis. Leidimas atlikti reglamentuojamos profesijos darbo dalį nesuteikia 
pilnavertės teisės vykdyti šią profesinę veiklą. Klausimų, susijusių su profesinės kvalifikacijos 
pripažinimu, teisinis pagrindas įtvirtintas EB sutarties 47 straipsnyje.

Pakeitimas 243
Herbert Reul, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Plėtojant mokymą būtinas 
koordinuotas požiūris, o mažos apimties 
atsinaujinančios energijos įrenginių 
montuotojams turėtų būti taikomas 
atitinkamas sertifikavimas, kad būtų 
išvengta iškreipimų rinkoje ir užtikrintas 
aukštos kokybės produktų ir paslaugų 
teikimas vartotojams. Valstybės narės 
turėtų abipusiškai pripažinti nacionalines 
sertifikavimo sistemas, todėl jos turėtų būti 
grindžiamos būtiniausiais suderintais 
principais, atsižvelgiant į Europos 
technologijų standartus, taip pat 
galiojančias mokymo ir kvalifikacijos 
sistemas, taikomas atsinaujinančios 
energijos įrenginių gamintojams. 2005 m. 
rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo turėtų būti ir 
toliau taikoma klausimams, kurie 

(28) Plėtojant mokymą būtinas 
koordinuotas požiūris, o mažos apimties 
atsinaujinančios energijos įrenginių 
montuotojams turėtų būti taikomas 
atitinkamas sertifikavimas, kad būtų 
išvengta iškreipimų rinkoje ir užtikrintas 
aukštos kokybės produktų ir paslaugų 
teikimas vartotojams. Valstybės narės 
turėtų abipusiškai pripažinti nacionalines 
sertifikavimo sistemas, todėl jos turėtų būti 
grindžiamos būtiniausiais suderintais 
principais, atsižvelgiant į Europos 
technologijų standartus, taip pat 
galiojančias mokymo ir kvalifikacijos 
sistemas, taikomas atsinaujinančios 
energijos įrenginių gamintojams. Kalbant 
apie reglamentuojamas profesijas, 
profesinės kvalifikacijos pripažinimas 
turėtų būti ir toliau vykdomas laikantis
2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir 
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nereglamentuojami šia direktyva, 
pavyzdžiui, vienoje valstybėje narėje 
nesertifikuotų montuotojų profesinės 
kvalifikacijos pripažinimui.

Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
nuostatų. Tuo atveju, jei montuotojo 
profesinės veiklos pradžia ar jos vykdymas 
reglamentuojami, taikomos pagal 
Direktyvą 2005/36/EB nustatytos 
profesinės kvalifikacijos pripažinimo 
sąlygos; šios sąlygos turėtų galioti ir 
valstybėje narėje sertifikatus įgijusiems 
montuotojams.

Or. de

Pagrindimas

Direktyvoje 2005/36/EB nustatomas reglamentuojamų profesijų profesinės kvalifikacijos 
pripažinimas. Ji ir toliau turi galioti montuotojams, kurie savo noru dalyvavo sertifikavimo 
procedūroje pagal direktyvą dėl atsinaujinančios energijos. Įrangos, kurios veikimas 
pagrįstas atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimu, montavimas – tai tik, pvz., šildymo 
techniko darbo dalis. Leidimas atlikti reglamentuojamos profesijos darbo dalį nesuteikia 
pilnavertės teisės vykdyti šią profesinę veiklą. Klausimų, susijusių su profesinės kvalifikacijos 
pripažinimu, teisinis pagrindas įtvirtintas EB sutarties 47 straipsnyje.

Pakeitimas 244
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Plėtojant mokymą būtinas 
koordinuotas požiūris, o mažos apimties 
atsinaujinančios energijos įrenginių 
montuotojams turėtų būti taikomas 
atitinkamas sertifikavimas, kad būtų 
išvengta iškreipimų rinkoje ir užtikrintas 
aukštos kokybės produktų ir paslaugų 
teikimas vartotojams. Valstybės narės 
turėtų abipusiškai pripažinti nacionalines 
sertifikavimo sistemas, todėl jos turėtų būti 
grindžiamos būtiniausiais suderintais 
principais, atsižvelgiant į Europos 
technologijų standartus, taip pat 
galiojančias mokymo ir kvalifikacijos 

(28) Plėtojant mokymą būtinas 
koordinuotas požiūris, o mažos apimties 
atsinaujinančios energijos įrenginių 
montuotojams turėtų būti taikomas 
atitinkamas sertifikavimas, kad būtų 
išvengta iškreipimų rinkoje ir užtikrintas 
aukštos kokybės produktų ir paslaugų 
teikimas vartotojams. Valstybės narės 
turėtų abipusiškai pripažinti nacionalines 
sertifikavimo sistemas, todėl jos turėtų būti 
grindžiamos būtiniausiais suderintais 
principais, atsižvelgiant į Europos 
technologijų standartus, taip pat 
galiojančias mokymo ir kvalifikacijos 
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sistemas, taikomas atsinaujinančios 
energijos įrenginių gamintojams. 2005 m. 
rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo turėtų būti ir 
toliau taikoma klausimams, kurie 
nereglamentuojami šia direktyva, 
pavyzdžiui, vienoje valstybėje narėje 
nesertifikuotų montuotojų profesinės 
kvalifikacijos pripažinimui.

sistemas, taikomas atsinaujinančios 
energijos įrenginių gamintojams. Kalbant 
apie reglamentuojamas profesijas, 
profesinės kvalifikacijos pripažinimas 
turėtų būti ir toliau vykdomas laikantis
2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
nuostatų. Tuo atveju, jei montuotojo 
profesinės veiklos pradžia ar jos vykdymas 
reglamentuojami, taikomos pagal 
Direktyvą 2005/36/EB nustatytos 
profesinės kvalifikacijos pripažinimo 
sąlygos; šios sąlygos turėtų galioti ir 
valstybėje narėje sertifikatus įgijusiems 
montuotojams.

Or. de

Pagrindimas

Direktyvoje 2005/36/EB nustatomas reglamentuojamų profesijų profesinės kvalifikacijos 
pripažinimas. Ji ir toliau turi galioti montuotojams, kurie savo noru dalyvavo sertifikavimo 
procedūroje pagal direktyvą dėl atsinaujinančios energijos. Įrangos, kurios veikimas 
pagrįstas atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimu, montavimas – tai tik, pvz., šildymo 
techniko darbo dalis. Leidimas atlikti reglamentuojamos profesijos darbo dalį nesuteikia 
pilnavertės teisės vykdyti šią profesinę veiklą. Klausimų, susijusių su profesinės kvalifikacijos 
pripažinimu, teisinis pagrindas įtvirtintas EB sutarties 47 straipsnyje.

Pakeitimas 245
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) Kombinuotos energijos jėgainės 
tai geriausias būdas derinti įvairių 
atsinaujinančios energijos šaltinių
privalumus ir kartu užtikrinti patikimumą 
ir veiksmingumą, būdingą tradicinėms 
didelėms jėgainėms. Komisija turėtų 
parengti atitinkamas iniciatyvas, kuriomis 
turėtų būti siekiama skatinti minėtųjų 
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kombinuotų jėgainių plėtrą ir tolesnius 
mokslinius tyrimus. Tai padėtų užtikrinti, 
kad auganti energijos gamyba iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių bus 
panaudojama veiksmingiau, kadangi 
kombinuotos jėgainės gali padėti sujungti 
ir valdyti visoje Europoje išsisklaidžius 
vėjo ir saulės energijos gamybos 
įrenginius, energijos gamybos iš biomasės 
įrenginius ir hidroelektrines. 

Or. de

Pagrindimas

Kombinuotos jėgainės gali padėti suderinti atsinaujinančių energijos šaltinių privalumus ir 
kompensuoti jų trūkumus, t. y. vėjo ir saulės energiją, kurios gamyba priklauso nuo tam tikrų 
sąlygų, kompensuoti energija iš biodujų ir hidroenergija, susieti šias energijos rūšis ir jas 
kartu valdyti.         

Pakeitimas 246
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Nors Direktyvoje 2005/36/EB 
nustatyti abipusio profesinės kvalifikacijos 
pripažinimo reikalavimai ir architektams, 
būtina toliau užtikrinti, kad architektai ir 
projektuotojai savo planuose ir projektuose 
tinkamai atsižvelgtų į energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių naudojimą. Todėl 
valstybės narės turėtų pateikti atitinkamas 
gaires. Tai turėtų būti padaryta 
nepažeidžiant Direktyvos 2005/36/EB ir 
visų pirma jos 46 bei 49 straipsnių 
nuostatų.

(29) Nors Direktyvoje 2005/36/EB 
nustatyti abipusio profesinės kvalifikacijos 
pripažinimo reikalavimai ir architektams, 
būtina toliau užtikrinti, kad architektai ir 
projektuotojai savo planuose ir projektuose 
tinkamai atsižvelgtų į optimalų 
atsinaujinančių energijos šaltinių ir 
didelio veiksmingumo technologijų derinį.
Todėl valstybės narės turėtų pateikti 
atitinkamas gaires. Tai turėtų būti padaryta 
nepažeidžiant Direktyvos 2005/36/EB ir 
visų pirma jos 46 bei 49 straipsnių 
nuostatų.

Or. en
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Pagrindimas

Politika turėtų būti apibrėžiama nustatant į rezultatus orientuotus įpareigojimus, o ne būdus. 
Taigi būtina optimaliai derinti atsinaujinančius energijos šaltinius ir didelio veiksmingumo 
technologijas, o ne nurodyti vieną arba kita galimybę. Be to, kalbant apie konkrečius 
pastatus, atitinkamoje vietoje gali nebūti atsinaujinančių energijos šaltinių.
Siekiant įgyvendinti 2020 m. tikslus, būtina užtikrinti energijos vartojimo efektyvumą. Tai 
ypač svarbu kalbant apie pastatus, turinčius didelį energijos vartojimo efektyvumo 
potencialą.

Pakeitimas 247
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Nors Direktyvoje 2005/36/EB 
nustatyti abipusio profesinės kvalifikacijos 
pripažinimo reikalavimai ir architektams, 
būtina toliau užtikrinti, kad architektai ir 
projektuotojai savo planuose ir projektuose 
tinkamai atsižvelgtų į energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių naudojimą. Todėl 
valstybės narės turėtų pateikti atitinkamas 
gaires. Tai turėtų būti padaryta 
nepažeidžiant Direktyvos 2005/36/EB ir 
visų pirma jos 46 bei 49 straipsnių 
nuostatų.

(29) Nors Direktyvoje 2005/36/EB 
nustatyti abipusio profesinės kvalifikacijos 
pripažinimo reikalavimai ir architektams, 
būtina toliau užtikrinti, kad architektai ir 
projektuotojai savo planuose ir projektuose 
tinkamai atsižvelgtų į optimalų 
atsinaujinančių energijos šaltinių ir 
didelio veiksmingumo technologijų derinį. 
Todėl valstybės narės turėtų pateikti 
atitinkamas gaires. Tai turėtų būti padaryta 
nepažeidžiant Direktyvos 2005/36/EB ir 
visų pirma jos 46 bei 49 straipsnių 
nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Politika turėtų būti apibrėžiama nustatant į rezultatus orientuotus įpareigojimus, o ne būdus. 
Taigi būtina optimaliai derinti atsinaujinančius energijos šaltinius ir didelio veiksmingumo 
technologijas, o ne nurodyti vieną arba kita galimybę. Be to, kalbant apie konkrečius 
pastatus, atitinkamoje vietoje gali nebūti atsinaujinančių energijos šaltinių. Siekiant 
įgyvendinti 2020 m. tikslus, būtina užtikrinti energijos vartojimo efektyvumą. Tai ypač svarbu 
kalbant apie pastatus, turinčius didelį energijos vartojimo efektyvumo potencialą.
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Pakeitimas 248
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) Būtina aktyviai remti 
atsinaujinančios energijos paskirstymo 
tinklo integraciją ir su pertrūkiais 
tiekiamos energijos saugojimo sistemų 
(pvz., baterijų) panaudojimą siekiant 
užtikrinti vadinamąją integruotą 
atsinaujinančios energijos gamybą.  

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į nesubalansuotą atsinaujinančios energijos pasiūlą ir paklausą būtini 
veiksmingi su pertrūkiais tiekiamos energijos saugojimo pajėgumai. 

Pakeitimas 249
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Naujų elektros energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių gamintojų 
prijungimo prie elektros tinklo sąnaudos 
turėtų būti realios, skaidrios bei 
nediskriminacinės, taip pat turėtų būti 
deramai atsižvelgta į naudą, kurią tinklui 
duoda į jį įtraukti gamintojai.

(30) Naujų elektros energijos ir dujų iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių gamintojų 
prijungimo prie elektros ir dujų tinklų
sąnaudos turėtų būti realios, skaidrios bei 
nediskriminacinės, taip pat turėtų būti 
deramai atsižvelgta į naudą, kurią tinklui 
duoda į jį įtraukti gamintojai.

Or. it

Pagrindimas

Nuostatų taikymo sritis turėtų būti išplėsta, įtraukiant taip pat ir dujų gamybą iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių.  



AM\728452LT.doc 101/107 PE407.890v01-00

LT

Pakeitimas 250
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Naujų elektros energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių gamintojų 
prijungimo prie elektros tinklo sąnaudos 
turėtų būti realios, skaidrios bei 
nediskriminacinės, taip pat turėtų būti 
deramai atsižvelgta į naudą, kurią tinklui 
duoda į jį įtraukti gamintojai.

(30) Naujų elektros energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių gamintojų 
prijungimo prie elektros tinklo sąnaudos 
turėtų būti realios, skaidrios bei 
nediskriminacinės, taip pat turėtų būti 
deramai atsižvelgta į naudą, kurią tinklui 
duoda į jį įtraukti gamintojai, užtikrinantys 
visišką gamybos pajėgumų panaudojimą, 
ypatingai tuo atveju, kai taikoma speciali 
prisijungimo prie tinklo išlaidų 
pasidalijimo sistema.

Or. it

Pakeitimas 251
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) Elektros energijos gamintojams, 
norintiems panaudoti atsinaujinančios 
energijos potencialą atokiuose 
regionuose, pvz., salose ir menkai 
apgyvendintuose regionuose, turėtų būti 
taikomos prieinamos įsijungimo į tinklą 
kainos. Taip siekiama užtikrinti, kad jiems 
nesudaromos mažiau palankios sąlygos, 
palyginti su gamintojais, įsikūrusiais 
regionuose, kurių padėtis labiau 
centralizuota, pramonė labiau išvystyta ir 
gyventojų tankumas didesnis. 

Or. en
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Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme pabrėžiama, kad įsijungimo į tinklą kainos turi būti „skaidrios“ ir 
„nediskriminuojančios“. Dėl to abejonių nekyla, tačiau yra rizikos suklysti ir neteisingai 
aiškinti terminą „nediskriminuojančios“. Numačius draudimą taikyti bet kokias politikos 
priemones, kuriomis veikėjams nesiekiama sudaryti vienodų veiklos sąlygų, neatsižvelgiama į 
specialias izoliuotų bendruomenių reikmes.  

Pakeitimas 252
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) Administracijos, atsakingos už 
leidimų, sertifikatų ir licencijų 
atsinaujinančios energijos įrenginiams 
išdavimo procedūrų priežiūrą, veikla 
priimant sprendimus dėl konkrečių 
projektų turi būti objektyvi, skaidri, 
nediskriminuojanti ir proporcinga. 
Netoleruotinas bet koks piktnaudžiavimas 
ar dirbtinai sukuriama našta 
atsinaujinančios energijos projektams, 
pvz., atsinaujinančios energijos įrenginius 
priskiriant prie įrangos, kuri kelia didelį 
pavojų sveikatai.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti uždrausta sudaryti nepagrįstas administracines kliūtis, trukdančias plėtoti 
atsinaujinančios energijos gamybą.
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Pakeitimas 253
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Tam tikromis aplinkybėmis 
neįmanoma visiškai užtikrinti elektros, 
pagamintos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, perdavimo ir skirstymo 
nepakenkiant tinklo sistemos patikimumui 
ir saugumui. Tokiomis aplinkybėmis tiems 
gamintojams gali būti mokama finansinė 
kompensacija.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis nereikalinga.

Pakeitimas 254
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Tam tikromis aplinkybėmis 
neįmanoma visiškai užtikrinti elektros, 
pagamintos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, perdavimo ir skirstymo 
nepakenkiant tinklo sistemos patikimumui 
ir saugumui. Tokiomis aplinkybėmis tiems 
gamintojams gali būti mokama finansinė 
kompensacija.

(31) Tam tikromis aplinkybėmis 
neįmanoma visiškai užtikrinti elektros, 
pagamintos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, perdavimo ir skirstymo 
nepakenkiant tinklo sistemos patikimumui 
ir saugumui. Tokiomis aplinkybėmis turėtų 
būti galima reikalauti, kad tinklo 
operatorius apsvarstytų galimybę 
padidinti tinklo pajėgumus.

Or. de
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Pagrindimas

Dauguma valstybių narių jau skatina energijos iš atsinaujinančių šaltinių gamybą ir vykdo 
fiksuotus supirkimo mokėjimus, finansuojamus visuomeninėmis lėšomis. Kalbant apie elektros 
energiją, pvz., dėl šių fiksuotų supirkimo mokėjimų išaugo kainos. Jei kompensacijos dabar 
bus mokamos ir siekiant padengti išlaidas tais atvejais, kai papildomai pagaminta elektros 
energija negali būti įtraukta į tinklą, pvz., per audrą arba kalbant apie vėjo energiją, tai dar 
labiau padidins elektros energijos kainą, tačiau nepadės išplėsti tinklo. 

Pakeitimas 255
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) Energija, pagaminta atviroje jūroje 
esančiose vėjo jėgainėse, įrengtose už 
teritorinių vandenų ribų, turėtų būti 
priskiriama tai valstybei narei, prie kurios 
tinklo šie įrenginiai prijungti.  

Or. de

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse atviroje jūroje įrengtos vėjo jėgainės yra už teritorinių vandenų 
ribų. Turėtų būti atsižvelgiama taip pat ir į šias jėgaines. 

Pakeitimas 256
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Biokuras turėtų būti gaminamas 
tausojant aplinką. Todėl, siekiant įvykdyti 
šioje direktyvoje nustatytus planinius 
rodiklius, naudojamam biokurui ir tam 
biokurui, kuriam taikomos nacionalinės 
paramos sistemos, turėtų būti nustatyti 

(34) Biomasės gamyba energetiniais 
tikslais turėtų būti tvari aplinkos ir 
socialiniu atžvilgiais. Todėl biomasės 
gamybai energetiniais tikslais, siekiant 
įvykdyti šioje direktyvoje nustatytus 
planinius rodiklius, ir biomasės gamybai 
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aplinkos tvarumo kriterijai. energetiniais tikslais, kuriai taikomos 
nacionalinės paramos sistemos, turėtų būti 
nustatyti aplinkos apsaugos ir socialinio
tvarumo kriterijai.

Or. en

Pagrindimas

Aplinkos apsaugos ir socialinio tvarumo kriterijai turėtų būti taikomi bet kokiam biomasės 
panaudojimo būdui. 

Pakeitimas 257
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Biokuras turėtų būti gaminamas 
tausojant aplinką. Todėl, siekiant įvykdyti 
šioje direktyvoje nustatytus planinius 
rodiklius, naudojamam biokurui ir tam 
biokurui, kuriam taikomos nacionalinės 
paramos sistemos, turėtų būti nustatyti 
aplinkos tvarumo kriterijai.

(34) Biokuras turėtų būti gaminamas 
tausojant aplinką ir laikantis darbo srities 
teisės aktų nuostatų. Todėl, siekiant 
įvykdyti šioje direktyvoje nustatytus 
planinius rodiklius, naudojamam biokurui 
ir tam biokurui, kuriam taikomos 
nacionalinės paramos sistemos, turėtų būti 
nustatyti aplinkos ir socialiniai tvarumo 
kriterijai ir užtikrinama, kad laikomasi 
Tarptautinės darbo organizacijos 
konvencijų nuostatų dėl darbuotojų teisių 
ir darbo sąlygų. 

Or. it

Pagrindimas

Darbo srities teisės aktų nuostatų laikymasis turėtų būti esminis kriterijus, kurio svarba 
prilygsta aplinkos apsaugos tvarumui, taip pat turėtų būti tikrinama, ar ratifikuojami TDO 
nustatyti pagrindiniai darbo standartai ir ar jų laikomasi.     
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Pakeitimas 258
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Biokuras turėtų būti gaminamas 
tausojant aplinką. Todėl, siekiant įvykdyti 
šioje direktyvoje nustatytus planinius 
rodiklius, naudojamam biokurui ir tam 
biokurui, kuriam taikomos nacionalinės 
paramos sistemos, turėtų būti nustatyti 
aplinkos tvarumo kriterijai.

(34) Biomasė turėtų būti gaminama
tausojant aplinką. Todėl, siekiant įvykdyti 
šioje direktyvoje nustatytus planinius 
rodiklius, naudojamai biomasei ir tai 
biomasei, kuriai taikomos nacionalinės 
paramos sistemos, turėtų būti nustatyti 
aplinkos tvarumo kriterijai.

Or. en

Pagrindimas

Kodėl tik biokuras ir skystieji bioproduktai turėtų būti tausojantys aplinką, o kitokio pobūdžio 
biomasei toks reikalavimas netaikomas? 

Pakeitimas 259
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Biokuras turėtų būti gaminamas 
tausojant aplinką. Todėl, siekiant įvykdyti 
šioje direktyvoje nustatytus planinius 
rodiklius, naudojamam biokurui ir tam 
biokurui, kuriam taikomos nacionalinės 
paramos sistemos, turėtų būti nustatyti 
aplinkos tvarumo kriterijai. 

(34) Biokuras turėtų būti gaminamas 
tausojant aplinką. Todėl, siekiant įvykdyti 
šioje direktyvoje nustatytus planinius 
rodiklius, naudojamam biokurui ir tam 
biokurui, kuriam taikomos nacionalinės 
paramos sistemos, turėtų būti nustatyti 
aplinkos apsaugos ir socialinio tvarumo 
kriterijai. 

Or. en
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