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Pakeitimas 260
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Kai biokurui nustatomi aplinkos 
tvarumo kriterijai, su jais susiję tikslai 
nebus pasiekti, jei kriterijų neatitinkantys 
produktai, kurie paprastai būtų 
naudojami kaip biokuras, vietoj to 
naudojami kaip skystieji bioproduktai 
šildymo ar elektros energijos sektoriuose. 
Todėl aplinkos tvarumo kriterijai turėtų 
būti taikomi ir visiems skystiesiems 
bioproduktams.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kriterijai turėtų būti taikomi ne tik skystiems bioproduktams ir biokurui, bet ir visoms 
biomasės rūšims, kurios taip pat naudojamos šildymo ar elektros energijos gamybos 
sektoriuose.

Pakeitimas 261
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Kai biokurui nustatomi aplinkos 
tvarumo kriterijai, su jais susiję tikslai 
nebus pasiekti, jei kriterijų neatitinkantys 
produktai, kurie paprastai būtų naudojami 
kaip biokuras, vietoj to naudojami kaip 
skystieji bioproduktai šildymo ar elektros 
energijos sektoriuose. Todėl aplinkos 
tvarumo kriterijai turėtų būti taikomi ir 

(35) Kai biokurui nustatomi aplinkos 
tvarumo kriterijai, su jais susiję tikslai 
nebus pasiekti, jei kriterijų neatitinkantys 
produktai, kurie paprastai būtų naudojami 
kaip biomasė ar biokuras, vietoj to 
naudojami kaip skystieji bioproduktai 
šildymo ar elektros energijos sektoriuose. 
Todėl aplinkos tvarumo kriterijai turėtų 
būti taikomi taip pat ir visai biomasei bei
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visiems skystiesiems bioproduktams. visiems skystiesiems bioproduktams.

Or. de

Pagrindimas

Tvarumo kriterijai turėtų būti taikomi visiems bioenergijos šaltiniams. Turėtų būti sukurtos 
pagrindinės sąlygos biokurui, kitiems šildymo skystiesiems bioproduktams ir biomasei.

Pakeitimas 262
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) 2007 m. kovo mėn. Briuselio Europos 
Vadovų Taryba paragino Komisiją pateikti 
išsamią direktyvą dėl visų atsinaujinančios
energijos išteklių naudojimo, kurioje būtų 
pateikti kriterijai ir nuostatos tvariam 
bioenergijos tiekimui ir naudojimui 
užtikrinti. Šie kriterijai turėtų būti 
platesnės sistemos, kuri apimtų ne tik 
biokurą, bet ir skystuosius bioproduktus, 
sudėtinė dalis. Todėl tokie tvarumo 
kriterijai turėtų būti įtraukti į šią direktyvą. 
Siekiant išvengti papildomų verslo 
sektoriaus išlaidų ir aplinkos nuostatų 
painiavos, susijusios su požiūrio 
nenuoseklumu, svarbu užtikrinti, kad būtų 
suderinti biokurui taikomi šios direktyvos 
ir Direktyvos 98/70/EB tvarumo kriterijai. 
Be to, 2010 m. Komisija turėtų įvertinti, ar 
nederėtų įtraukti ir kitų biomasės 
naudojimo būdų.

(36) 2007 m. kovo mėn. Briuselio Europos 
Vadovų Taryba paragino Komisiją pateikti 
išsamią direktyvą dėl visų atsinaujinančių
energijos šaltinių naudojimo, kurioje būtų 
pateikti kriterijai ir nuostatos tvariam visos
energijai gaminti skirtos biomasėss
tiekimui ir naudojimui užtikrinti. Todėl 
tokie tvarumo kriterijai turėtų būti įtraukti į 
šią direktyvą. Siekiant išvengti papildomų 
verslo sektoriaus išlaidų ir aplinkos 
nuostatų painiavos, susijusios su požiūrio 
nenuoseklumu, svarbu užtikrinti, kad būtų 
suderinti iš biomasės pagamintam 
transporto kurui taikomi šios direktyvos ir 
Direktyvos 98/70/EB tvarumo kriterijai.

Or. en

Pagrindimas

Šia direktyva sukurti tvarumo kriterijai turi apimti visą energijai gaminti skirtą iš biomasės 
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pagamintą kietąjį, dujinį ir skystą kurą. Šie kriterijai turi derėti su kriterijais, nustatytais 
kituose ES teisės aktuose, visų pirma Kuro kokybės direktyvoje transportui.

Pakeitimas 263
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) 2007 m. kovo mėn. Briuselio Europos 
Vadovų Taryba paragino Komisiją pateikti 
išsamią direktyvą dėl visų atsinaujinančios
energijos išteklių naudojimo, kurioje būtų 
pateikti kriterijai ir nuostatos tvariam 
bioenergijos tiekimui ir naudojimui 
užtikrinti. Šie kriterijai turėtų būti platesnės 
sistemos, kuri apimtų ne tik biokurą, bet ir 
skystuosius bioproduktus, sudėtinė dalis. 
Todėl tokie tvarumo kriterijai turėtų būti 
įtraukti į šią direktyvą. Siekiant išvengti 
papildomų verslo sektoriaus išlaidų ir 
aplinkos nuostatų painiavos, susijusios su 
požiūrio nenuoseklumu, svarbu užtikrinti, 
kad būtų suderinti biokurui taikomi šios 
direktyvos ir Direktyvos 98/70/EB tvarumo 
kriterijai. Be to, 2010 m. Komisija turėtų 
įvertinti, ar nederėtų įtraukti ir kitų
biomasės naudojimo būdų.

(36) 2007 m. kovo mėn. Briuselio Europos 
Vadovų Taryba paragino Komisiją pateikti 
išsamią direktyvą dėl visų atsinaujinančių 
energijos šaltinių naudojimo, kurioje būtų 
pateikti kriterijai ir nuostatos tvariam 
bioenergijos tiekimui ir naudojimui 
užtikrinti. Šie kriterijai turėtų būti platesnės 
sistemos, kuri apimtų biomasę, sudėtinė 
dalis. Todėl tokie tvarumo kriterijai turėtų 
būti įtraukti į šią direktyvą. Siekiant 
išvengti papildomų verslo sektoriaus 
išlaidų ir aplinkos nuostatų painiavos, 
susijusios su požiūrio nenuoseklumu, 
svarbu užtikrinti, kad būtų suderinti 
biomasei taikomi šios direktyvos ir 
Direktyvos 98/70/EB tvarumo kriterijai. 

Or. en

Pagrindimas

Visi biomasės naudojimo būdai jau turi būti įtraukti.
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Pakeitimas 264
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) 2007 m. kovo mėn. Briuselio Europos 
Vadovų Taryba paragino Komisiją pateikti 
išsamią direktyvą dėl visų atsinaujinančios
energijos išteklių naudojimo, kurioje būtų 
pateikti kriterijai ir nuostatos tvariam 
bioenergijos tiekimui ir naudojimui 
užtikrinti. Šie kriterijai turėtų būti platesnės 
sistemos, kuri apimtų ne tik biokurą, bet ir 
skystuosius bioproduktus, sudėtinė dalis. 
Todėl tokie tvarumo kriterijai turėtų būti 
įtraukti į šią direktyvą. Siekiant išvengti 
papildomų verslo sektoriaus išlaidų ir 
aplinkos nuostatų painiavos, susijusios su 
požiūrio nenuoseklumu, svarbu užtikrinti, 
kad būtų suderinti biokurui taikomi šios 
direktyvos ir Direktyvos 98/70/EB tvarumo 
kriterijai. Be to, 2010 m. Komisija turėtų 
įvertinti, ar nederėtų įtraukti ir kitų 
biomasės naudojimo būdų.

(36) 2007 m. kovo mėn. Briuselio Europos 
Vadovų Taryba paragino Komisiją pateikti 
išsamią direktyvą dėl visų atsinaujinančių 
energijos šaltinių naudojimo, kurioje būtų 
pateikti kriterijai ir nuostatos tvariam 
bioenergijos tiekimui ir naudojimui 
užtikrinti. Šie kriterijai turėtų būti platesnės 
sistemos, kuri apimtų ne tik biokurą, bet ir 
skystuosius bioproduktus bei biomasę, 
sudėtinė dalis. Todėl tokie tvarumo 
kriterijai turėtų būti įtraukti į šią direktyvą. 
Siekiant išvengti papildomų verslo 
sektoriaus išlaidų ir aplinkos nuostatų 
painiavos, susijusios su požiūrio 
nenuoseklumu, svarbu užtikrinti, kad būtų 
suderinti biokurui taikomi šios direktyvos 
ir Direktyvos 98/70/EB tvarumo kriterijai. 
Be to, 2010 m. Komisija turėtų įvertinti, ar 
nederėtų įtraukti ir kitų biomasės 
naudojimo būdų.

Or. de

Pagrindimas

Tvarumo kriterijai turėtų būti taikomi visiems bioenergijos šaltiniams. Turėtų būti sukurtos 
pagrindinės sąlygos biokurui, kitiems skystiesiems bioproduktams ir biomasei.

Pakeitimas 265
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) 2007 m. kovo mėn. Briuselio Europos 
Vadovų Taryba paragino Komisiją pateikti 

(36) 2007 m. kovo mėn. Briuselio Europos 
Vadovų Taryba paragino Komisiją pateikti 
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išsamią direktyvą dėl visų atsinaujinančios
energijos išteklių naudojimo, kurioje būtų 
pateikti kriterijai ir nuostatos tvariam 
bioenergijos tiekimui ir naudojimui 
užtikrinti. Šie kriterijai turėtų būti platesnės 
sistemos, kuri apimtų ne tik biokurą, bet ir 
skystuosius bioproduktus, sudėtinė dalis. 
Todėl tokie tvarumo kriterijai turėtų būti 
įtraukti į šią direktyvą. Siekiant išvengti 
papildomų verslo sektoriaus išlaidų ir 
aplinkos nuostatų painiavos, susijusios su 
požiūrio nenuoseklumu, svarbu užtikrinti, 
kad būtų suderinti biokurui taikomi šios 
direktyvos ir Direktyvos 98/70/EB tvarumo 
kriterijai. Be to, 2010 m. Komisija turėtų 
įvertinti, ar nederėtų įtraukti ir kitų 
biomasės naudojimo būdų.

išsamią direktyvą dėl visų atsinaujinančių 
energijos šaltinių naudojimo, kurioje būtų 
pateikti kriterijai ir nuostatos tvariam 
bioenergijos tiekimui ir naudojimui 
užtikrinti. Šie kriterijai turėtų būti platesnės 
sistemos, kuri apimtų ne tik biokurą, bet ir 
skystuosius bioproduktus bei biomasę, 
sudėtinė dalis. Todėl tokie tvarumo 
kriterijai turėtų būti įtraukti į šią direktyvą. 
Siekiant išvengti papildomų verslo 
sektoriaus išlaidų ir aplinkos nuostatų 
painiavos, susijusios su požiūrio 
nenuoseklumu, svarbu užtikrinti, kad būtų 
suderinti biokurui taikomi šios direktyvos 
ir Direktyvos 98/70/EB tvarumo kriterijai. 
Be to, 2010 m. Komisija turėtų įvertinti, ar 
nederėtų įtraukti ir kitų biomasės
naudojimo būdų.

Or. sl

Pakeitimas 266
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Jei didelių anglies atsargų 
dirvožemyje ar augaluose turinti žemė būtų 
pritaikyta biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų žaliavoms auginti, dalis joje 
susikaupusios anglies būtų išleidžiama į 
atmosferą ir taip susiformuotų anglies 
dioksidas. Dėl to atsiradęs neigiamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikis 
gali būti didesnis už teigiamą biokure ir
kituose skystuosiuose bioproduktuose
esančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
poveikį; kai kuriais atvejais tas poveikio 
skirtumas gali būti didelis. Todėl 
apskaičiuojant sumažintą išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
turėtų būti atsižvelgta į anglies poveikį 
naudojant biokurą ir kitus skystuosius 

(37) Jei didelių anglies atsargų 
dirvožemyje ar augaluose turinti žemė būtų 
pritaikyta energijai gaminti skirtos 
biomasės žaliavoms auginti, dalis joje 
susikaupusios anglies būtų išleidžiama į 
atmosferą ir taip susiformuotų anglies 
dioksidas. Dėl to atsiradęs neigiamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikis 
gali būti didesnis už teigiamą iš biomasės 
pagamintame biokure esančių šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų poveikį; kai kuriais 
atvejais tas poveikio skirtumas gali būti 
didelis. Todėl apskaičiuojant sumažintą 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį turėtų būti atsižvelgta į tokio 
tiesioginio ar netiesioginio pritaikymo
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bioproduktus. Tai yra būtina norint 
užtikrinti, kad apskaičiuojant sumažintą 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį būtų atsižvelgta į visą anglies 
poveikį naudojant biokurą ir kitus 
skystuosius bioproduktus.

anglies poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Šia direktyva sukurti tvarumo kriterijai turi apimti visą energijai gaminti skirtą iš biomasės 
pagamintą kietą, dujinį ir skystą kurą. Tačiau, anglies šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo rodiklių atžvilgiu, stebina, kad Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikė 
tik su skystuoju iš biomasės pagamintu kuru susijusias lygintino iškastinio kuro sukeliamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio apskaičiavimo vertes. Panašias vertes šioje 
direktyvoje reikia nustatyti energijos gamybai naudojamai dujinei ir kietajai biomasei.

Pakeitimas 267
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Jei didelių anglies atsargų 
dirvožemyje ar augaluose turinti žemė būtų 
pritaikyta biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų žaliavoms auginti, dalis joje 
susikaupusios anglies būtų išleidžiama į 
atmosferą ir taip susiformuotų anglies 
dioksidas. Dėl to atsiradęs neigiamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikis 
gali būti didesnis už teigiamą biokure ir
kituose skystuosiuose bioproduktuose
esančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
poveikį; kai kuriais atvejais tas poveikio 
skirtumas gali būti didelis. Todėl 
apskaičiuojant sumažintą išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
turėtų būti atsižvelgta į anglies poveikį 
naudojant biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus. Tai yra būtina norint 
užtikrinti, kad apskaičiuojant sumažintą 

(37) Jei didelių anglies atsargų 
dirvožemyje ar augaluose turinti žemė būtų 
pritaikyta biomasės žaliavoms auginti, 
dalis joje susikaupusios anglies būtų 
išleidžiama į atmosferą ir taip susiformuotų 
anglies dioksidas. Dėl to atsiradęs 
neigiamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų poveikis gali būti didesnis už teigiamą 
biomasėje esančių šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų poveikį; kai kuriais 
atvejais tas poveikio skirtumas gali būti 
didelis. Todėl apskaičiuojant sumažintą 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį turėtų būti atsižvelgta į anglies 
poveikį naudojant tam tikrą biomasę. Tai 
yra būtina norint užtikrinti, kad 
apskaičiuojant sumažintą išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
būtų atsižvelgta į visą anglies poveikį 
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išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį būtų atsižvelgta į visą anglies poveikį 
naudojant biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus.

naudojant biomasę.

Or. en

Pagrindimas

Ne tik biokuras ir skystieji bioproduktai turėtų būti tvarūs aplinkos atžvilgiu, bet ir visos 
naudojamos biomasės rūšys.

Pakeitimas 268
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Jei didelių anglies atsargų 
dirvožemyje ar augaluose turinti žemė būtų 
pritaikyta biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų žaliavoms auginti, dalis joje 
susikaupusios anglies būtų išleidžiama į 
atmosferą ir taip susiformuotų anglies 
dioksidas. Dėl to atsiradęs neigiamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikis 
gali būti didesnis už teigiamą biokure ir 
kituose skystuosiuose bioproduktuose
esančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
poveikį; kai kuriais atvejais tas poveikio 
skirtumas gali būti didelis. Todėl 
apskaičiuojant sumažintą išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
turėtų būti atsižvelgta į anglies poveikį 
naudojant biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus. Tai yra būtina norint 
užtikrinti, kad apskaičiuojant sumažintą 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį būtų atsižvelgta į visą anglies poveikį 
naudojant biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus.

(37) Jei didelių anglies atsargų 
dirvožemyje ar augaluose turinti žemė būtų 
pritaikyta biokuro ir kitos energijos 
gamybos žaliavoms auginti, dalis joje 
susikaupusios anglies būtų išleidžiama į 
atmosferą ir taip susiformuotų anglies 
dioksidas. Dėl to atsiradęs neigiamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikis 
gali būti didesnis už teigiamą biomasėje
esančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
poveikį; Todėl apskaičiuojant sumažintą 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį turėtų būti atsižvelgta į anglies 
poveikį naudojant biomasę, tam tikrą
biokurą ir kitus skystuosius bioproduktus. 
Tai yra būtina norint užtikrinti, kad 
apskaičiuojant sumažintą išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
būtų atsižvelgta į visą anglies poveikį 
naudojant biomasę.

Or. sl
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Pakeitimas 269
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Kad ūkio subjektams nereikėtų atlikti
brangiai kainuojančių tyrimų ir kad būtų 
uždrausta keisti dideles anglies atsargas 
turinčios žemės, kuri, kaip vėliau 
paaiškėja, nėra tinkama biokuro ir kitų 
skystųjų bioproduktų žaliavoms auginti, 
paskirtį, tokios rūšies žemė, kurios anglies 
atsargų praradimo negalima kompensuoti 
per pagrįstą laikotarpį, kuris nustatomas
atsižvelgiant į poreikį neatidėliotinai kovoti 
su klimato kaita (net jei gaminant biokurą 
ir kitus skystuosius bioproduktus 
išmetama mažiau šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų), biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų gamybai neturėtų būti 
naudojama. Duomenys apie pasaulio 
anglies atsargas leidžia daryti išvadą, kad 
prie tokios kategorijos turėtų būti 
priskirtos šlapžemės ir ištisai mišku 
apaugusios vietovės.

(38) Siekiant išvengti konkurencijos 
maistui ir pašarams ir atsižvelgiant į 
poreikį neatidėliotinai kovoti su klimato 
kaita bei į galimą didelį neigiamą 
šiltnamio efektą dėl netiesioginės žemės 
naudojimo paskirties keitimo, maisto ir 
pašarų gamybai skirta žemė neturėtų būti 
naudojama transporto kuro gamybai. Iš 
biomasės pagaminto transporto kuro 
gamyba turėtų būti apribota gamyba iš 
atliekų ar likučių, gamyba nedirbamoje, 
sunykusioje arba nederlingoje žemėje, 
kurioje nėra didelės biologinės įvairovės ir 
kurioje sumažinamas grynasis išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
arba padidinant produktyvumą žemėje, 
kurioje jau auginama transporto kurui 
skirta biomasė. Duomenys apie pasaulio 
anglies atsargas leidžia daryti išvadą, kad 
šlapžemės ir ištisai mišku apaugusios 
vietovės neturėtų būti naudojamos 
biomasės gamybai.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo požiūris remiasi „leidžiamomis kategorijomis“, t. y. bus leidžiama naudoti 
atliekas, nedirbamą, sunykusią arba nederlingą žemę ir padidinti produktyvumą žemėje, 
kurioje jau auginama transporto kurui skirta biomasė, o ne dabar Komisijos siūlomomis 
"neleidžiamomis" kategorijomis.
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Pakeitimas 270
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Kad ūkio subjektams nereikėtų atlikti 
brangiai kainuojančių tyrimų ir kad būtų 
uždrausta keisti dideles anglies atsargas 
turinčios žemės, kuri, kaip vėliau 
paaiškėja, nėra tinkama biokuro ir kitų 
skystųjų bioproduktų žaliavoms auginti, 
paskirtį, tokios rūšies žemė, kurios anglies 
atsargų praradimo negalima kompensuoti 
per pagrįstą laikotarpį, kuris nustatomas 
atsižvelgiant į poreikį neatidėliotinai kovoti 
su klimato kaita (net jei gaminant biokurą 
ir kitus skystuosius bioproduktus 
išmetama mažiau šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų), biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų gamybai neturėtų būti 
naudojama. Duomenys apie pasaulio 
anglies atsargas leidžia daryti išvadą, kad 
prie tokios kategorijos turėtų būti priskirtos 
šlapžemės ir ištisai mišku apaugusios 
vietovės.

(38) Kad ūkio subjektams nereikėtų atlikti 
brangiai kainuojančių tyrimų ir kad būtų 
uždrausta keisti dideles anglies atsargas 
turinčios žemės, kuri, kaip vėliau 
paaiškėja, nėra tinkama biomasės 
žaliavoms auginti, paskirtį, tokios rūšies 
žemė, kurios anglies atsargų praradimo 
negalima kompensuoti per pagrįstą 
laikotarpį, kuris nustatomas atsižvelgiant į 
poreikį neatidėliotinai kovoti su klimato 
kaita (net jei gaminant biomasę išmetama 
mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų), 
biomasės gamybai neturėtų būti 
naudojama. Duomenys apie pasaulio 
anglies atsargas leidžia daryti išvadą, kad 
prie tokios kategorijos be kitų žemės rūšių
turėtų būti priskirtos šlapžemės ir ištisai 
mišku apaugusios vietovės.

Or. en

Pagrindimas

Gali būti, kad į šią kategoriją patenka kitos žemės rūšys. Turėtų būti palikta galimybė neleisti 
biomasės gamybos kitose žemės rūšyse.

Pakeitimas 271
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Kad ūkio subjektams nereikėtų atlikti 
brangiai kainuojančių tyrimų ir kad būtų 

(38) Kad biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų tiekėjams nereikėtų atlikti 
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uždrausta keisti dideles anglies atsargas 
turinčios žemės, kuri, kaip vėliau 
paaiškėja, nėra tinkama biokuro ir kitų 
skystųjų bioproduktų žaliavoms auginti, 
paskirtį, tokios rūšies žemė, kurios anglies 
atsargų praradimo negalima kompensuoti 
per pagrįstą laikotarpį, kuris nustatomas 
atsižvelgiant į poreikį neatidėliotinai kovoti 
su klimato kaita (net jei gaminant biokurą 
ir kitus skystuosius bioproduktus išmetama 
mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų), 
biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų 
gamybai neturėtų būti naudojama. 
Duomenys apie pasaulio anglies atsargas 
leidžia daryti išvadą, kad prie tokios 
kategorijos turėtų būti priskirtos šlapžemės 
ir ištisai mišku apaugusios vietovės.

brangiai kainuojančių tyrimų ir kad būtų 
uždrausta keisti dideles anglies atsargas 
turinčios žemės, kuri, kaip vėliau 
paaiškėja, nėra tinkama biokuro ir kitų 
skystųjų bioproduktų žaliavoms auginti, 
paskirtį, tokios rūšies žemė, kurios anglies 
atsargų praradimo negalima kompensuoti 
per pagrįstą laikotarpį, kuris nustatomas 
atsižvelgiant į poreikį neatidėliotinai kovoti 
su klimato kaita (net jei gaminant biokurą 
ir kitus skystuosius bioproduktus išmetama 
mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų), 
biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų 
gamybai neturėtų būti naudojama. 
Duomenys apie pasaulio anglies atsargas 
leidžia daryti išvadą, kad prie tokios 
kategorijos turėtų būti priskirtos šlapžemės 
ir ištisai mišku apaugusios vietovės.

Or. de

Pagrindimas

Verantwortung sollte eindeutig zwischen dem Anbieter von Biokraftstsoffen und anderen 
flüssigen Biobrennstoffen, die für den Erhalt eines gültigen Zertifikats und dem, 
Brennstofflieferanten zugewiesen werden verantwortlich sind,  der für das Übergeben des 
Zertifikats als Teil des Offenlegungsprozesses verantwortlich ist, um die Befolgung zu 
gewährleisten.

Pakeitimas 272
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Kad ūkio subjektams nereikėtų atlikti 
brangiai kainuojančių tyrimų ir kad būtų 
uždrausta keisti dideles anglies atsargas 
turinčios žemės, kuri, kaip vėliau 
paaiškėja, nėra tinkama biokuro ir kitų 
skystųjų bioproduktų žaliavoms auginti, 
paskirtį, tokios rūšies žemė, kurios anglies 
atsargų praradimo negalima kompensuoti 

(38) Kad biokuro tiekėjams nereikėtų 
atlikti brangiai kainuojančių tyrimų ir kad 
būtų uždrausta keisti dideles anglies 
atsargas turinčios žemės, kuri, kaip vėliau 
paaiškėja, nėra tinkama biokuro ir kitų 
skystųjų bioproduktų žaliavoms auginti, 
paskirtį, tokios rūšies žemė, kurios anglies 
atsargų praradimo negalima kompensuoti 
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per pagrįstą laikotarpį, kuris nustatomas 
atsižvelgiant į poreikį neatidėliotinai kovoti 
su klimato kaita (net jei gaminant biokurą 
ir kitus skystuosius bioproduktus išmetama 
mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų), 
biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų 
gamybai neturėtų būti naudojama. 
Duomenys apie pasaulio anglies atsargas 
leidžia daryti išvadą, kad prie tokios 
kategorijos turėtų būti priskirtos šlapžemės 
ir ištisai mišku apaugusios vietovės.

per pagrįstą laikotarpį, kuris nustatomas 
atsižvelgiant į poreikį neatidėliotinai kovoti 
su klimato kaita (net jei gaminant biokurą 
ir kitus skystuosius bioproduktus išmetama 
mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų), 
biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų 
gamybai neturėtų būti naudojama. 
Duomenys apie pasaulio anglies atsargas 
leidžia daryti išvadą, kad prie tokios 
kategorijos turėtų būti priskirtos šlapžemės 
ir ištisai mišku apaugusios vietovės.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai paskirstyta atsakomybė tarp biokuro tiekėjo, kuris atsakingas už 
galiojančio liudijimo gavimą, ir kuro tiekėjo, kuris atsakingas už liudijimo pateikimą 
informavimo proceso metu, siekiant laikytis nustatytų reikalavimų. Biokuro tiekėjas tiesiogiai 
dalyvauja biokuro tiekimo grandinėje, todėl jis turi gali gauti visus su šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis ir tvarumu susijusius duomenis, ir todėl jis turėtų būti atsakingas.
Aiškiai nustatant atsakomybę sustiprinamas savarankiškumas, laikymasis nustatytų 
reikalavimų ir duomenų vientisumas.

Pakeitimas 273
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 274
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Šioje direktyvoje numatytos skatinimo 
priemonės, taikytinos biokurui bei kitiems 
skystiesiems bioproduktams, ir didėjanti 
biokuro bei kitų skystųjų bioproduktų
paklausa pasaulyje neturėtų paskatinti 
naikinti didelės biologinės įvairovės žemės. 
Būtina saugoti tokius neatsinaujinančius 
išteklius, kurie įvairiuose tarptautiniuose 
dokumentuose pripažįstami kaip turintys 
vertę visai žmonijai. Be to, vartotojams 
Bendrijoje būtų morališkai nepriimtina, 
kad padidėjus jų biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų naudojimui gali būti 
sunaikinta didelės biologinės įvairovės 
žemė. Dėl šių priežasčių būtina nustatyti 
kriterijus, pagal kuriuos biokurui ir 
kitiems skystiesiems bioproduktams 
skatinimo priemonės būtų taikomos tik jei 
galima garantuoti, kad jie nėra kilę iš 
žemės, kuriai būdinga didelė biologinė 
įvairovė. Pagal pasirinktus kriterijus 
laikoma, kad miškui būdinga biologinė 
įvairovė, jei jis nėra daug paveiktas 
žmogaus veiklos (vadovaujantis Jungtinių 
Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos, 
Jungtinių Tautų Europos ekonominės 
komisijos ir Ministrų konferencija dėl 
miškų Europoje apsaugos vartojama 
apibrėžtimi) arba jei žemė yra saugoma 

(39) Šioje direktyvoje numatytos skatinimo 
priemonės, taikytinos energijai gaminti 
skirtai biomasei, ir didėjanti iš biomasės 
pagaminto transporto kuro paklausa 
pasaulyje neturėtų paskatinti naikinti 
didelės biologinės įvairovės žemės. Būtina 
saugoti tokius neatsinaujinančius išteklius, 
kurie įvairiuose tarptautiniuose 
dokumentuose pripažįstami kaip turintys 
vertę visai žmonijai. Be to, vartotojams 
Bendrijoje būtų morališkai nepriimtina, 
kad padidėjus jų iš biomasės pagaminto 
kuro naudojimui gali būti sunaikinta 
didelės biologinės įvairovės žemė.
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nacionalinių įstatymų gamtos apsaugos 
tikslais. Be to, atsižvelgiant į kai kurių 
pievų didelę biologinę įvairovę, reikėtų 
užtikrinti, kad biokurui, pagamintam iš 
tokioje žemėje užaugintų žaliavų, nebūtų 
taikomos šioje direktyvoje numatytos 
skatinimo priemonės. Remdamasi 
geriausiais turimais moksliniais įrodymais 
ir atitinkamomis tarptautinėmis 
normomis, Komisija turėtų nustatyti 
atitinkamus kriterijus ir (arba) arealus, 
kad apibrėžtų tokios didelės biologinės 
įvairovės pievas.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo požiūris remiasi „leidžiamomis kategorijomis“, t. y. bus leidžiama naudoti 
atliekas, nedirbamą, sunykusią arba nederlingą žemę ir padidinti produktyvumą žemėje, 
kurioje jau auginama transporto kurui skirta biomasė, o ne dabar Komisijos siūlomomis 
"neleidžiamomis" kategorijomis.

Pakeitimas 275
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Šioje direktyvoje numatytos skatinimo 
priemonės, taikytinos biokurui bei kitiems 
skystiesiems bioproduktams, ir didėjanti 
biokuro bei kitų skystųjų bioproduktų 
paklausa pasaulyje neturėtų paskatinti 
naikinti didelės biologinės įvairovės žemės. 
Būtina saugoti tokius neatsinaujinančius 
išteklius, kurie įvairiuose tarptautiniuose 
dokumentuose pripažįstami kaip turintys 
vertę visai žmonijai. Be to, vartotojams 
Bendrijoje būtų morališkai nepriimtina, 
kad padidėjus jų biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų naudojimui gali būti 

(39) Šioje direktyvoje numatytos skatinimo 
priemonės, taikytinos biokurui bei kitiems 
skystiesiems bioproduktams, ir didėjanti 
biokuro bei kitų skystųjų bioproduktų 
paklausa pasaulyje neturėtų paskatinti 
naikinti didelės biologinės įvairovės žemės. 
Būtina saugoti tokius neatsinaujinančius 
išteklius, kurie įvairiuose tarptautiniuose 
dokumentuose pripažįstami kaip turintys 
vertę visai žmonijai. Be to, vartotojams 
Bendrijoje būtų morališkai nepriimtina, 
kad padidėjus jų biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų naudojimui gali būti 
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sunaikinta didelės biologinės įvairovės 
žemė. Dėl šių priežasčių būtina nustatyti 
kriterijus, pagal kuriuos biokurui ir kitiems 
skystiesiems bioproduktams skatinimo 
priemonės būtų taikomos tik jei galima 
garantuoti, kad jie nėra kilę iš žemės, kuriai 
būdinga didelė biologinė įvairovė. Pagal 
pasirinktus kriterijus laikoma, kad miškui 
būdinga biologinė įvairovė, jei jis nėra 
daug paveiktas žmogaus veiklos
(vadovaujantis Jungtinių Tautų Maisto ir 
žemės ūkio organizacijos, Jungtinių Tautų 
Europos ekonominės komisijos ir 
Ministrų konferencija dėl miškų Europoje 
apsaugos vartojama apibrėžtimi) arba jei 
žemė yra saugoma nacionalinių įstatymų 
gamtos apsaugos tikslais. Be to, 
atsižvelgiant į kai kurių pievų didelę 
biologinę įvairovę, reikėtų užtikrinti, kad 
biokurui, pagamintam iš tokioje žemėje 
užaugintų žaliavų, nebūtų taikomos šioje 
direktyvoje numatytos skatinimo 
priemonės. Remdamasi geriausiais turimais 
moksliniais įrodymais ir atitinkamomis 
tarptautinėmis normomis, Komisija turėtų 
nustatyti atitinkamus kriterijus ir (arba) 
arealus, kad apibrėžtų tokios didelės 
biologinės įvairovės pievas.

sunaikinta didelės biologinės įvairovės 
žemė. Dėl šių priežasčių būtina nustatyti 
kriterijus, pagal kuriuos biokurui ir kitiems 
skystiesiems bioproduktams skatinimo 
priemonės būtų taikomos tik jei galima 
garantuoti, kad jie nėra kilę iš žemės, kuriai 
būdinga didelė biologinė įvairovė, arba 
kad žaliavos išgavimas nepadarė 
neigiamo poveikio biologinei įvairovei. 
Pagal pasirinktus kriterijus laikoma, kad 
miškui būdinga biologinė įvairovė, jei jis 
yra pirmykštis miškas (vadovaujantis 
Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio 
organizacijos (FAO) Pasaulio miško 
išteklių įvertinime vartojama apibrėžtimi) 
arba jei žemė yra saugoma nacionalinių 
įstatymų gamtos apsaugos tikslais.
Įtraukiamos teritorijos, kuriose renkami 
miško produktai ne iš medienos, jei jos 
mažai paveiktos žmogaus veiklos. Kai 
kurie medžiai gali būti iškirsti. Kitos FAO 
nustatytos miško rūšys, pvz., pakeisti 
natūralūs miškai, pusiau natūralūs miškai 
ir sodinti miškai neturėtų būti laikomi 
pirmykščiais miškais. Be to, atsižvelgiant į 
kai kurių pievų didelę biologinę įvairovę, 
reikėtų užtikrinti, kad biokurui, 
pagamintam iš tokioje žemėje užaugintų 
žaliavų, nebūtų taikomos šioje direktyvoje 
numatytos skatinimo priemonės, jeigu 
derlius nuimamas būdu, kuris daro 
neigiamą poveikį biologinei įvairovei. 
Remdamasi geriausiais turimais 
moksliniais įrodymais ir atitinkamomis 
tarptautinėmis normomis, Komisija turėtų 
nustatyti atitinkamus kriterijus ir (arba) 
arealus, kad apibrėžtų tokios didelės 
biologinės įvairovės pievas.

Or. en

Pagrindimas

„Žmogaus veiklos daug nepaveiktas miškas“ yra netikslus terminas, naudojamas daugiausiai 
statistikos tikslais. Nėra aiškaus išaiškinimo, kurie miškai priklauso šiai kategorijai. Dėl šios 
apibrėžties kyla pavojus, kad nežinoma tvariu būdu tvarkomų ir įprastai ekonomiškai 
naudojamų miškų dalis gali būti laikoma nepaveiktais didelės biologinės įvairovės miškais ir 
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jiems būtų netaikomas 10 proc. biokuro planinis rodiklis.

Pakeitimas 276
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Šioje direktyvoje numatytos skatinimo 
priemonės, taikytinos biokurui bei kitiems 
skystiesiems bioproduktams, ir didėjanti 
biokuro bei kitų skystųjų bioproduktų
paklausa pasaulyje neturėtų paskatinti 
naikinti didelės biologinės įvairovės žemės. 
Būtina saugoti tokius neatsinaujinančius 
išteklius, kurie įvairiuose tarptautiniuose 
dokumentuose pripažįstami kaip turintys 
vertę visai žmonijai. Be to, vartotojams 
Bendrijoje būtų morališkai nepriimtina, 
kad padidėjus jų biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų naudojimui gali būti 
sunaikinta didelės biologinės įvairovės 
žemė. Dėl šių priežasčių būtina nustatyti 
kriterijus, pagal kuriuos biokurui ir kitiems 
skystiesiems bioproduktams skatinimo 
priemonės būtų taikomos tik jei galima 
garantuoti, kad jie nėra kilę iš žemės, kuriai 
būdinga didelė biologinė įvairovė. Pagal 
pasirinktus kriterijus laikoma, kad miškui 
būdinga biologinė įvairovė, jei jis nėra 
daug paveiktas žmogaus veiklos 
(vadovaujantis Jungtinių Tautų Maisto ir 
žemės ūkio organizacijos, Jungtinių Tautų 
Europos ekonominės komisijos ir Ministrų 
konferencija dėl miškų Europoje apsaugos 
vartojama apibrėžtimi) arba jei žemė yra 
saugoma nacionalinių įstatymų gamtos 
apsaugos tikslais. Be to, atsižvelgiant į kai 
kurių pievų didelę biologinę įvairovę, 
reikėtų užtikrinti, kad biokurui,
pagamintam iš tokioje žemėje užaugintų 
žaliavų, nebūtų taikomos šioje direktyvoje 
numatytos skatinimo priemonės. 
Remdamasi geriausiais turimais 

(39) Šioje direktyvoje numatytos skatinimo 
priemonės, taikytinos biomasei, ir didėjanti 
biomasės paklausa pasaulyje neturėtų 
paskatinti naikinti didelės biologinės 
įvairovės žemės. Būtina saugoti tokius 
neatsinaujinančius išteklius, kurie 
įvairiuose tarptautiniuose dokumentuose 
pripažįstami kaip turintys vertę visai 
žmonijai. Be to, vartotojams Bendrijoje 
būtų morališkai nepriimtina, kad padidėjus 
jų biomasės naudojimui gali būti 
sunaikinta didelės biologinės įvairovės 
žemė. Dėl šių priežasčių būtina nustatyti 
kriterijus, pagal kuriuos biomasei
skatinimo priemonės būtų taikomos tik jei 
galima garantuoti, kad ji nėra kilusi iš 
žemės, kuriai būdinga didelė biologinė 
įvairovė. Pagal pasirinktus kriterijus 
laikoma, kad, be kitų žemės rūšių, miškui 
būdinga biologinė įvairovė, jei jis nėra 
daug paveiktas žmogaus veiklos 
(vadovaujantis Jungtinių Tautų Maisto ir 
žemės ūkio organizacijos, Jungtinių Tautų 
Europos ekonominės komisijos ir Ministrų 
konferencija dėl miškų Europoje apsaugos 
vartojama apibrėžtimi) arba jei žemė yra 
saugoma nacionalinių įstatymų gamtos 
apsaugos tikslais. Be to, atsižvelgiant į kai 
kurių pievų didelę biologinę įvairovę, 
reikėtų užtikrinti, kad biomasei, 
pagamintai iš tokioje žemėje užaugintų 
žaliavų, nebūtų taikomos šioje direktyvoje 
numatytos skatinimo priemonės. 
Remdamasi geriausiais turimais 
moksliniais įrodymais ir atitinkamomis 
tarptautinėmis normomis, Komisija turėtų 
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moksliniais įrodymais ir atitinkamomis 
tarptautinėmis normomis, Komisija turėtų 
nustatyti atitinkamus kriterijus ir (arba) 
arealus, kad apibrėžtų tokios didelės 
biologinės įvairovės pievas.

nustatyti atitinkamus kriterijus ir (arba) 
arealus, kad apibrėžtų tokios didelės 
biologinės įvairovės pievas ir kitas didelės 
biologinės įvairovės žemės rūšis.

Or. en

Pagrindimas

Gali būti, kad į šią kategoriją patenka kitos žemės rūšys. Turėtų būti palikta galimybė neleisti 
biomasės gamybos kitose žemės rūšyse.

Pakeitimas 277
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Šioje direktyvoje numatytos skatinimo 
priemonės, taikytinos biokurui bei kitiems 
skystiesiems bioproduktams, ir didėjanti 
biokuro bei kitų skystųjų bioproduktų 
paklausa pasaulyje neturėtų paskatinti 
naikinti didelės biologinės įvairovės žemės. 
Būtina saugoti tokius neatsinaujinančius 
išteklius, kurie įvairiuose tarptautiniuose 
dokumentuose pripažįstami kaip turintys 
vertę visai žmonijai. Be to, vartotojams 
Bendrijoje būtų morališkai nepriimtina, 
kad padidėjus jų biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų naudojimui gali būti 
sunaikinta didelės biologinės įvairovės 
žemė. Dėl šių priežasčių būtina nustatyti 
kriterijus, pagal kuriuos biokurui ir kitiems 
skystiesiems bioproduktams skatinimo 
priemonės būtų taikomos tik jei galima 
garantuoti, kad jie nėra kilę iš žemės, kuriai 
būdinga didelė biologinė įvairovė. Pagal 
pasirinktus kriterijus laikoma, kad miškui 
būdinga biologinė įvairovė, jei jis nėra 
daug paveiktas žmogaus veiklos 
(vadovaujantis Jungtinių Tautų Maisto ir 
žemės ūkio organizacijos, Jungtinių Tautų 

(39) Šioje direktyvoje numatytos skatinimo 
priemonės, taikytinos biomasei, biokurui 
bei kitiems skystiesiems bioproduktams, ir 
didėjanti biomasės, biokuro bei kitų 
skystųjų bioproduktų paklausa pasaulyje 
neturėtų paskatinti naikinti didelės 
biologinės įvairovės žemės. Būtina saugoti 
tokius neatsinaujinančius išteklius, kurie 
įvairiuose tarptautiniuose dokumentuose 
pripažįstami kaip turintys vertę visai 
žmonijai. Be to, vartotojams Bendrijoje 
būtų morališkai nepriimtina, kad padidėjus 
jų biomasės, biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų naudojimui gali būti 
sunaikinta didelės biologinės įvairovės 
žemė. Dėl šių priežasčių būtina nustatyti 
kriterijus, pagal kuriuos biomasei, biokurui 
ir kitiems skystiesiems bioproduktams 
skatinimo priemonės būtų taikomos tik jei 
galima garantuoti, kad jie nėra kilę iš 
žemės, kuriai būdinga didelė biologinė 
įvairovė. Pagal pasirinktus kriterijus 
laikoma, kad miškui būdinga biologinė 
įvairovė, jei jis nėra daug paveiktas 
žmogaus veiklos (vadovaujantis Jungtinių 
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Europos ekonominės komisijos ir Ministrų 
konferencija dėl miškų Europoje apsaugos 
vartojama apibrėžtimi) arba jei žemė yra 
saugoma nacionalinių įstatymų gamtos 
apsaugos tikslais. Be to, atsižvelgiant į kai 
kurių pievų didelę biologinę įvairovę, 
reikėtų užtikrinti, kad biokurui, 
pagamintam iš tokioje žemėje užaugintų 
žaliavų, nebūtų taikomos šioje direktyvoje 
numatytos skatinimo priemonės. 
Remdamasi geriausiais turimais 
moksliniais įrodymais ir atitinkamomis 
tarptautinėmis normomis, Komisija turėtų 
nustatyti atitinkamus kriterijus ir (arba) 
arealus, kad apibrėžtų tokios didelės 
biologinės įvairovės pievas.

Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos, 
Jungtinių Tautų Europos ekonominės 
komisijos ir Ministrų konferencija dėl 
miškų Europoje apsaugos vartojama 
apibrėžtimi) arba jei žemė yra saugoma 
nacionalinių įstatymų gamtos apsaugos 
tikslais. Be to, atsižvelgiant į kai kurių 
pievų didelę biologinę įvairovę, reikėtų 
užtikrinti, kad biomasei ir biokurui, 
pagamintiems iš tokioje žemėje užaugintų 
žaliavų, nebūtų taikomos šioje direktyvoje 
numatytos skatinimo priemonės. 
Remdamasi geriausiais turimais 
moksliniais įrodymais ir atitinkamomis 
tarptautinėmis normomis, Komisija turėtų 
nustatyti atitinkamus kriterijus ir (arba) 
arealus, kad apibrėžtų tokios didelės 
biologinės įvairovės pievas.

Or. sl

Pakeitimas 278
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Šioje direktyvoje numatytos skatinimo 
priemonės, taikytinos biokurui bei kitiems 
skystiesiems bioproduktams, ir didėjanti 
biokuro bei kitų skystųjų bioproduktų 
paklausa pasaulyje neturėtų paskatinti 
naikinti didelės biologinės įvairovės žemės. 
Būtina saugoti tokius neatsinaujinančius 
išteklius, kurie įvairiuose tarptautiniuose 
dokumentuose pripažįstami kaip turintys 
vertę visai žmonijai. Be to, vartotojams 
Bendrijoje būtų morališkai nepriimtina, 
kad padidėjus jų biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų naudojimui gali būti 
sunaikinta didelės biologinės įvairovės 
žemė. Dėl šių priežasčių būtina nustatyti 
kriterijus, pagal kuriuos biokurui ir kitiems 
skystiesiems bioproduktams skatinimo 

(39) Šioje direktyvoje numatytos skatinimo 
priemonės, taikytinos biokurui bei kitiems 
skystiesiems bioproduktams, ir didėjanti 
biokuro bei kitų skystųjų bioproduktų 
paklausa pasaulyje neturėtų paskatinti 
naikinti didelės biologinės įvairovės žemės. 
Būtina saugoti tokius neatsinaujinančius 
išteklius, kurie įvairiuose tarptautiniuose 
dokumentuose pripažįstami kaip turintys 
vertę visai žmonijai. Be to, vartotojams 
Bendrijoje būtų morališkai nepriimtina, 
kad padidėjus jų biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų naudojimui gali būti 
sunaikinta didelės biologinės įvairovės 
žemė. Dėl šių priežasčių būtina nustatyti 
kriterijus, pagal kuriuos biokurui ir kitiems 
skystiesiems bioproduktams skatinimo 
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priemonės būtų taikomos tik jei galima 
garantuoti, kad jie nėra kilę iš žemės, 
kuriai būdinga didelė biologinė įvairovė.

priemonės būtų taikomos tik jei galima 
garantuoti, kad jie nėra kilę iš iki šiol 
didelės biologinės įvairovės žemės, kurios 
biologinei įvairovei gali kilti pavojus.

Or. es

Pagrindimas

Įkuriant ir kultivuojant palmių plantacijas galima sukurti nišą, kurioje galima būtų vystyti 
naują biologinę įvairovę. Anksčiau buvusios biologinės įvairovės sunaikinimas sodinant 
blogai pasirinktose vietose yra poveikis, kurio reikia išvengti.

Pakeitimas 279
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) Nors energija iš biomasės neturi 
būti gaminama iš žaliavų, gautų iš didelę 
biologinę įvairovę turinčios žemės arba iš 
žemės, kurioje yra daug anglies atsargų, 
tokios kaip pirmykštis miškas, natūraliems 
miškams vis tiek gali kilti pavojus dėl 
padidėjusios biokuro gamybos. 
Pavyzdžiui, vienas iš galimų padarinių 
gali būti, kai dėl išaugusios biodyzelino 
paklausos padidėja augalinio aliejaus 
paklausa, ir buvusiose miškingos žemėse 
pradedama auginti sojos pupeles ar 
gaminti palmių aliejų. Kai kada miškai 
kertami net jei tai draudžiama vietos ar 
tarptautiniais teisės aktais. Be to, kai 
kurio pobūdžio spaudimas yra 
neišvengiamas, kai didėja bet kokios 
žemės ūkio veiklos apimtis. Tačiau 
svarbu, kad ES imtųsi iniciatyvos kiek 
galima sumažinti tokio poveikio riziką; 
visų pirma, ES turėtų teikti pirmenybę 
tropinių atogrąžų miškų apsaugai, 
pavyzdžiui, išmokėdama kompensacijas už 
„išsaugotą nuo iškirtimo mišką“.
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Or. en

Pagrindimas

Terminas „žmogaus veiklos daug nepaveiktas miškas“ turėtų būti pakeistas terminu 
„pirmykštis miškas“, žr. 39 konstatuojamąją dalį. Biomasė iš ištisai mišku apaugusių vietovių 
neuždraudžiama tol, kol miško plotas nesunaikinamas ir nepakeičiama kita biokuro gamybai 
naudojama žemės rūšimi.

Pakeitimas 280
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(40) Jei energijai gaminti skirta biomasė 
gaminama iš ES pagamintų žaliavų, be 
žemės ūkiui taikomų ES aplinkosaugos
reikalavimų, jos taip pat turėtų atitikti 
importui taikomus kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Iš trečiųjų šalių importuojamai ar ES gaminamai energijai gaminti skirtai biomasei turi būti 
taikomi tie patys tvarumo kriterijai.

Pakeitimas 281
Pervenche Beres

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) Jei biokuras ir kiti skystieji 
bioproduktai gaminami iš ES pagamintų 
žaliavų, jie taip pat turėtų atitikti žemės 
ūkiui taikomus ES aplinkosaugos 

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

reikalavimus.

Or. it

Pakeitimas 282
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(40) Jei biokuras ir kiti skystieji 
bioproduktai gaminami iš ES pagamintų 
žaliavų, jie taip pat turėtų atitikti žemės 
ūkiui taikomus ES aplinkosaugos 
reikalavimus. Tokie kriterijai turėtų būti 
taikomi importui iš trečiųjų šalių tiek, kiek 
tai įmanoma administraciniu ir techniniu 
požiūriu.

Or. en

Pagrindimas

Tiek, kiek tai įmanoma, ES ir ne ES šalims turėtų būti taikomos tos pačios aplinkosaugos 
reikalavimų sąlygos.

Pakeitimas 283
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) Aplinkos tvarumo kriterijai bus 
veiksmingi tik jei jie nulems rinkos 
dalyvių elgesio pokyčius. Rinkos dalyviai 
pakeis savo elgesį tik tuo atveju, jei 
palyginti su kriterijų neatitinkančiais 

Išbraukta.



AM\728453LT.doc 23/111 PE407.891v01-00

LT

produktais biokurui ir kitiems 
skystiesiems bioproduktams, kurie 
atitinka nustatytus kriterijus, būtų 
taikomos patrauklesnės kainos. Pagal 
masės balanso metodą, naudojamą 
tikrinant, ar laikomasi nustatytų 
reikalavimų, tarp kriterijus atitinkančio 
biokuro bei kitų skystųjų bioproduktų 
gamybos ir biokuro bei kitų skystųjų 
bioproduktų suvartojimo Bendrijoje 
egzistuoja ryšys, užtikrinantis atitinkamą 
pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą ir 
didesnę kainą, palyginti su sistemomis, 
kur tokio ryšio nėra. Todėl siekiant 
užtikrinti, kad aplinkos tvarumo kriterijus 
atitinkantis biokuras ir kiti skystieji 
bioproduktai galėtų būti parduodami 
brangiau, kad tuo pačiu būtų išsaugotas 
sistemos vientisumas ir kad pramonei 
nebūtų užkrauta nepagrįsta našta, atitiktis 
tokiems kriterijams turėtų būti tikrinama 
taikant masės balanso sistemą. Tačiau 
reikėtų apsvarstyti ir kitus patikros 
metodus.

Or. en

Pagrindimas

Visos sistemos suteiks rinkos signalus ir atlygį tvaraus biokuro gamybai. Taigi, Europos 
tvarumo sistema biokurui neturėtų nustatyti tiekimo grandinės informacijos valdymo metodo. 
Lankstumas užtikrins, kad būtų naudojamas geriausias metodas.

Pakeitimas 284
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) Aplinkos tvarumo kriterijai bus 
veiksmingi tik jei jie nulems rinkos 
dalyvių elgesio pokyčius. Rinkos dalyviai 
pakeis savo elgesį tik tuo atveju, jei 
palyginti su kriterijų neatitinkančiais 

Išbraukta.
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produktais biokurui ir kitiems 
skystiesiems bioproduktams, kurie 
atitinka nustatytus kriterijus, būtų 
taikomos patrauklesnės kainos. Pagal 
masės balanso metodą, naudojamą 
tikrinant, ar laikomasi nustatytų 
reikalavimų, tarp kriterijus atitinkančio 
biokuro bei kitų skystųjų bioproduktų 
gamybos ir biokuro bei kitų skystųjų 
bioproduktų suvartojimo Bendrijoje 
egzistuoja ryšys, užtikrinantis atitinkamą 
pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą ir 
didesnę kainą, palyginti su sistemomis, 
kur tokio ryšio nėra. Todėl siekiant 
užtikrinti, kad aplinkos tvarumo kriterijus 
atitinkantis biokuras ir kiti skystieji 
bioproduktai galėtų būti parduodami 
brangiau, kad tuo pačiu būtų išsaugotas 
sistemos vientisumas ir kad pramonei 
nebūtų užkrauta nepagrįsta našta, atitiktis 
tokiems kriterijams turėtų būti tikrinama 
taikant masės balanso sistemą. Tačiau 
reikėtų apsvarstyti ir kitus patikros 
metodus.

Or. en

Pagrindimas

Visos sistemos suteiks rinkos signalus ir atlygį tvaraus biokuro gamybai. Taigi, Europos 
tvarumo sistema biokurui neturėtų nustatyti tiekimo grandinės informacijos valdymo metodo.
Lankstumas užtikrins, kad būtų naudojamas tinkamiausias metodas.

Pakeitimas 285
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) Aplinkos tvarumo kriterijai bus 
veiksmingi tik jei jie nulems rinkos dalyvių 
elgesio pokyčius. Rinkos dalyviai pakeis 
savo elgesį tik tuo atveju, jei palyginti su 

(41) Aplinkos tvarumo kriterijai bus 
veiksmingi tik jei jie nulems rinkos dalyvių 
elgesio pokyčius. Rinkos dalyviai pakeis 
savo elgesį tik tuo atveju, jei energijai 
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kriterijų neatitinkančiais produktais
biokurui ir kitiems skystiesiems 
bioproduktams, kurie atitinka nustatytus 
kriterijus, būtų taikomos patrauklesnės 
kainos. Pagal masės balanso metodą, 
naudojamą tikrinant, ar laikomasi nustatytų 
reikalavimų, tarp kriterijus atitinkančio 
biokuro bei kitų skystųjų bioproduktų
gamybos ir biokuro bei kitų skystųjų 
bioproduktų suvartojimo Bendrijoje 
egzistuoja ryšys, užtikrinantis atitinkamą 
pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą ir 
didesnę kainą, palyginti su sistemomis, kur 
tokio ryšio nėra. Todėl siekiant užtikrinti, 
kad aplinkos tvarumo kriterijus atitinkantis
biokuras ir kiti skystieji bioproduktai 
galėtų būti parduodami brangiau, kad tuo 
pačiu būtų išsaugotas sistemos vientisumas 
ir kad pramonei nebūtų užkrauta nepagrįsta 
našta, atitiktis tokiems kriterijams turėtų 
būti tikrinama taikant masės balanso 
sistemą. Tačiau reikėtų apsvarstyti ir kitus 
patikros metodus.

gaminti skirtai biomasei, kuri atitinka 
nustatytus kriterijus, būtų taikomos 
patrauklesnės kainos palyginti su kriterijų 
neatitinkančia energijai gaminti skirta 
biomase. Pagal masės balanso metodą, 
naudojamą tikrinant, ar laikomasi nustatytų 
reikalavimų, tarp kriterijus atitinkančio 
energijai gaminti skirtos biomasės
gamybos ir energijai gaminti skirtos 
biomasės suvartojimo Bendrijoje 
egzistuoja ryšys, užtikrinantis atitinkamą 
pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą ir 
didesnę kainą, palyginti su sistemomis, kur 
tokio ryšio nėra. Todėl siekiant užtikrinti, 
kad aplinkos tvarumo kriterijus atitinkanti
energijai gaminti skirta biomasė galėtų 
būti parduodama brangiau, kad tuo pačiu 
būtų išsaugotas sistemos vientisumas ir kad 
pramonei nebūtų užkrauta nepagrįsta našta, 
atitiktis tokiems kriterijams turėtų būti 
tikrinama taikant masės balanso sistemą. 
Tačiau reikėtų apsvarstyti ir kitus patikros 
metodus.

Or. en

Pagrindimas

Atitikimo nustatytiems reikalavimams metodas turėtų būti taikomas visai energijai gaminti 
skirtai biomasei.

Pakeitimas 286
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) Bendrija yra suinteresuota siekti, kad 
būti rengiamos savanoriškos tarptautinės ar 
nacionalinės programos ir daugiašaliai bei 
dvišaliai susitarimai, kuriais būtų 
nustatomi tvaraus biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų gamybos standartai ir 

(42) Bendrija yra suinteresuota siekti, kad 
būti rengiamos savanoriškos tarptautinės ar 
nacionalinės programos ir daugiašaliai
susitarimai, kuriais būtų nustatomi tvaraus 
iš biomasės pagaminto transporto kuro 
gamybos standartai ir užtikrinama, kad iš 



PE407.891v01-00 26/111 AM\728453LT.doc

LT

užtikrinama, kad biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų gamyba atitiktų tuos 
standartus. Todėl reikėtų pasirūpinti, kad 
būtų nuspręsta, jog tokiuose susitarimuose 
ar programose būtų pateikiama patikimų 
įrodymų ir duomenų, su sąlyga, kad jie 
atitinka adekvačius patikimumo, 
skaidrumo ir nepriklausomo audito 
standartus.

biomasės pagaminto transporto kuro 
gamyba atitiktų tuos standartus. Todėl 
reikėtų pasirūpinti, kad būtų nuspręsta dėl 
procedūrų, reikalingų užtikrinti, kad
tokiuose susitarimuose ar programose būtų 
pateikiama patikimų įrodymų ir duomenų, 
su sąlyga, kad jie atitinka adekvačius 
patikimumo, skaidrumo ir nepriklausomo 
audito standartus.

Or. en

Pagrindimas

Kad derėtų su „biokuro“ apibrėžties pasikeitimu.

Pakeitimas 287
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) Komisija ir Valstybės narės 
užtikrina, kad Valstybės narės imasi 
priemonių išsaugoti energijai imlios 
pramonės, prie kurios energijos kaštų 
prisideda papildomi atsinaujinančių 
energijos šaltinių kaštai, pasaulinį 
konkurencingumą.

Or. en

Pagrindimas

Energijai imli Europos pramonė konkuruoja pasaulio mastu, t. y. jų prekių ir paslaugų kainos 
nustatomos pasaulio rinkoje. Taigi, ji patektų į nepalankesnes sąlygas palyginti su jos 
konkurentais pasaulyje dėl energijos iš atsinaujinančių šaltinių paramos kaštų sukelto 
elektros kainų kilimo Europoje. Todėl energijai imlią pramonę reikia apsaugoti nuo bet 
kokios paramos sistemos sukeltos naštos.
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Pakeitimas 288
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) Būtina nustatyti aiškias šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio, kuris 
išmetamas naudojant biokurą bei kitus 
skystuosius bioproduktus ir su jais
lygintinus iškastinio kuro produktus, 
apskaičiavimo taisykles.

(43) Būtina nustatyti aiškias šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio, kuris 
išmetamas naudojant energijai gaminti 
skirtą biomasę ir su ja lygintinus iškastinio 
kuro produktus, apskaičiavimo taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikė tik su skystuoju iš biomasės pagamintu 
kuru susijusias lygintino iškastinio kuro sukeliamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio 
apskaičiavimo vertes. Norint įtraukti visą energijai gaminti skirtą biomasę, panašias vertes 
šioje direktyvoje reikia nustatyti energijos gamybai naudojamai dujinei ir kietajai biomasei.

Pakeitimas 289
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) Būtina nustatyti aiškias šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio, kuris 
išmetamas naudojant biokurą bei kitus 
skystuosius bioproduktus ir su jais 
lygintinus iškastinio kuro produktus, 
apskaičiavimo taisykles.

(43) Remiantis pripažinta ir dabartine 
fizine ir technine informacija, būtina
nustatyti aiškias šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, kuris išmetamas 
naudojant biokurą bei kitus skystuosius 
bioproduktus ir su jais lygintinus iškastinio 
kuro produktus, apskaičiavimo taisykles.

Or. de

Pagrindimas

Norint užtikrinti, kad apskaičiuojant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį visada 
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būtų galima būtų naudoti skaidrius ir aiškius duomenis, reikia nustatyti pripažintus ir 
naujausius skaičiavimo metodus.

Pakeitimas 290
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43a) Visos paramos priemonės, įskaitant 
finansines skatinamąsias priemones, 
kurias valstybės narės nustatė didelio 
masto energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių, naudojamos transporto srityje, 
gamybai ir panaudojimui (vartojimui), 
turėtų būti proporcingos sumažintai 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio daliai. Ypač paramos 
priemonėmis turėtų būti skatinama 
biomasė, biokuras ir kiti skystieji 
bioproduktai, kuriuos naudojant 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis sumažinamas labiau, nei to 
reikalaujama šioje direktyvoje.

Or. en

Pagrindimas

Paramos priemonėmis turėtų būti skatinamas didelis išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimas. Jei reikia, valstybėms narėms turėtų būti leista nustatyti kitus, 
papildomus tvarumo kriterijus.
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Pakeitimas 291
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(45) Siekiant išvengti neproporcingos 
administracinės naštos, turėtų būti 
sudarytas bendrų biokuro gamybos planų 
dalių numatytųjų verčių sąrašas. 

Or. en

Pagrindimas

Viso Europos gamintojai turi pateikti autentiškus kultivavimo duomenis. Nepateikiamos jokios 
numatytosios vertės. VII priede nurodytos numatytosios kultivavimo vertės skirtos tik gamybai 
už ES ribų.

Pakeitimas 292
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) Siekiant užtikrinti, kad biokuro ir Išbraukta.
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kitų skystųjų bioproduktų žaliavos nebus 
auginamos tose vietose, kuriose dėl to 
būtų išmetama daug šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, numatytosios auginimo 
vertės turėtų būti naudojamos tik tiems 
regionams, kur tokio poveikio galimybės 
negalima patikimai atmesti.

Or. en

Pagrindimas

Viso Europos gamintojai turi pateikti autentiškus kultivavimo duomenis. Nepateikiamos jokios 
numatytosios vertės. VII priede nurodytos numatytosios kultivavimo vertės skirtos tik gamybai 
už ES ribų.

Pakeitimas 293
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) Atsižvelgdama į būtinybę tvariai 
valdyti biomasės išteklius, Komisija iki 
2010 m. turėtų išanalizuoti reikalavimus, 
taikytinus biomasės, išskyrus biokurą ir 
kitus skystuosius bioproduktus, 
naudojimo energijos reikmėms tvarumo 
sistemai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nėra esminės priežasties, dėl kurios reikėtų laukti visos energijos gaminimui skirtos biomasės 
tvarumo kriterijų nustatymo. Daugelis iš biomasės pagamintam transporto kurui ir kitiems iš 
biomasės pagamintiems skysčiams taikomų tvarumo kriterijų gali būti nedelsiant tiesiogiai 
perkeliami biomasei. Tačiau norint gauti visą energijos gaminimui skirtos biomasės kriterijų 
rinkinį, turi būti sukurtos energijos gaminimui skirtos biomasės ir lygintino iškastinio kuro 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaičiavimo taisyklės.
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Pakeitimas 294
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) Atsižvelgdama į būtinybę tvariai 
valdyti biomasės išteklius, Komisija iki 
2010 m. turėtų išanalizuoti reikalavimus, 
taikytinus biomasės, išskyrus biokurą ir 
kitus skystuosius bioproduktus, 
naudojimo energijos reikmėms tvarumo 
sistemai.

Išbraukta.

Or. sl

Pakeitimas 295
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) Atsižvelgdama į būtinybę tvariai 
valdyti biomasės išteklius, Komisija iki 
2010 m. turėtų išanalizuoti reikalavimus, 
taikytinus biomasės, išskyrus biokurą ir 
kitus skystuosius bioproduktus, 
naudojimo energijos reikmėms tvarumo 
sistemai.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Tvarumo kriterijai turėtų būti taikomi visiems bioenergijos šaltiniams. Turėtų būti sukurtos 
pagrindinės sąlygos biokurui, kitiems skystiesiems bioproduktams ir biomasei.
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Pakeitimas 296
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) Atsižvelgdama į būtinybę tvariai 
valdyti biomasės išteklius, Komisija iki 
2010 m. turėtų išanalizuoti reikalavimus, 
taikytinus biomasės, išskyrus biokurą ir 
kitus skystuosius bioproduktus, 
naudojimo energijos reikmėms tvarumo 
sistemai.

(47) Turėtų būti skatinama efektyviai, 
tvariai naudoti iš miškininkystės ir žemės 
ūkio likučių ir miesto kietųjų atliekų 
gaminamą biomasę; energetiniai augalai 
turėtų būti sodinami tik ten, kur tyrimai 
parodė, kad dirbamos žemės naudojimas 
energijos gamybos tikslais suderinamas 
su jos naudojimu maisto gamybos tikslais.

Or. it

Pagrindimas

Biomasės naudojimas energijos gamybos tikslais yra esminis, bet taip pat būtina nustatyti, ar 
jis gali kelti pavojaus maisto kainoms ir išvengti, kad toks pavojus nekiltų.

Pakeitimas 297
Gabriele Albertini

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47a) Kaip energijos šaltinį, biomasę 
naudoti turėtų būti skatinama efektyviai, 
tvariai. Kadangi biomasę naudojant 
energijos tikslais gali būti iškreipiama 
rinka, sukeliamas miško kirtimas, 
vandens išteklių vartojimas ir maisto 
kainų didėjimas, būtina sukurti naujas 
biomasės rūšis plačiai prieinamas vietiniu 
lygiu, skatinti jų naudojimą ir leisti joms 
patekti į rinką.

Or. it
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Pagrindimas

Norint užtikrinti, kad naudojant biomasę energijos tikslais nekiltų didesnių maisto kainų 
masinio miško kirtimo ir vandens trūkumo, būtina skatinti kitų biomasės rūšių, plačiai 
tiekiamų vietiniu lygiu, naudojimą ir leisti joms patekti į rinką.

Pakeitimas 298
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) Norint sudaryti sąlygas pasiekti 10% 
biokuro rodiklį, būtina užtikrinti, kad į 
rinką būtų pateikiama dyzelino, kuriame 
būtų didesnis biodyzelino kiekis nei 
numatyta standarte EN590/2004.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 299
Pervenche Beres

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) Norint sudaryti sąlygas pasiekti 10%
biokuro rodiklį, būtina užtikrinti, kad į 
rinką būtų pateikiama dyzelino, kuriame 
būtų didesnis biodyzelino kiekis nei 
numatyta standarte EN590/2004.

(48) Norint sudaryti sąlygas pasiekti 5 %
biokuro rodiklį, būtina užtikrinti, kad į 
rinką būtų pateikiama dyzelino, kuriame 
būtų didesnis biodyzelino kiekis nei 
numatyta standarte EN590/2004.

Or. it
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Pakeitimas 300
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) Norint sudaryti sąlygas pasiekti 10%
biokuro rodiklį, būtina užtikrinti, kad į 
rinką būtų pateikiama dyzelino, kuriame 
būtų didesnis biodyzelino kiekis nei 
numatyta standarte EN590/2004.

(48) Norint sudaryti sąlygas pasiekti 7 %
biokuro rodiklį, būtina užtikrinti, kad į 
rinką būtų pateikiama dyzelino, kuriame 
būtų didesnis biodyzelino kiekis nei 
numatyta standarte EN590/2004.

Or. en

Pagrindimas

10 % biokuro tikslas gali turėti neigiamų pasekmių maisto pramonei ir kitos ypač svarbioms 
sritims, taigi 7 % tikslas realesnis ir labiau atitinka tvarumo kriterijus.

Pakeitimas 301
Mechtild Rothe and Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) Norint sudaryti sąlygas pasiekti 10%
biokuro rodiklį, būtina užtikrinti, kad į 
rinką būtų pateikiama dyzelino, kuriame 
būtų didesnis biodyzelino kiekis nei 
numatyta standarte EN590/2004.

(48) Norint sudaryti sąlygas iki 2020 m.
pasiekti 10% energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių transporto sektoriuje rodiklį, 
būtina užtikrinti, kad į rinką būtų 
pateikiama dyzelino, kuriame būtų didesnis 
biodyzelino kiekis nei numatyta standarte 
EN590/2004.

Or. en
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Pakeitimas 302
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) Siekiant užtikrinti, kad biokuras, 
kuriam gaminti naudojamos įvairios 
žaliavos, taptų komerciškai perspektyvus,
pagal nacionalinius biokuro 
įsipareigojimus tokiam biokurui turėtų 
būti suteikta daugiau reikšmės.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei būtų leidžiama ši papildoma parama siekiant energijos iš atsinaujinančių šaltinių planinių 
rodiklių, būtų sukurta spraga, dėl kurios visas iš atsinaujinančių šaltinių pagamintos 
energijos kiekis sumažėtų atitinkamai suteikiamai paramai. Taip vadinamo antrosios kartos 
biokuro gamyba galėtų būti geriau skatinama nustatant šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
mažinimo rodiklį, kaip nurodyta šiame pranešime, t. y. mažiausiai 60 %, nesukeliant pavojaus 
atsinaujinančių energijos šaltinių tikslams.

Pakeitimas 303
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) Siekiant užtikrinti, kad biokuras, 
kuriam gaminti naudojamos įvairios 
žaliavos, taptų komerciškai perspektyvus, 
pagal nacionalinius biokuro 
įsipareigojimus tokiam biokurui turėtų būti
suteikta daugiau reikšmės.

(49) Siekiant užtikrinti, kad biokuras, 
kuriam gaminti naudojamos įvairios 
žaliavos, taptų komerciškai perspektyvus, 
tokiam biokurui turėtų būti nustatomi 
privalomi diferencijuoti planiniai 
rodikliai.

Or. en
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Pagrindimas

Pagal pasiūlymą dėl direktyvos, iš atliekų, likučių, nemaistinės celiuliozės medžiagos ir 
lignoceliuliozės pagamintas biokuras bus vertinamas dvigubai daugiau siekiant nacionalinių 
planinių rodiklių įgyvendinimo. Tačiau pagal siūlomą sistemą gali būti, kad į rinką bus 
tiekiamas žymiai mažesnis realus biokuro kiekis. Siekiant išvengti šio šalutinio poveikio, mes 
siūlome šį specifinį biokurą skatinti vadovaujantis Jungtinių Amerikos Valstijų modeliu: tam 
tikra planinių rodiklių procentinė dalis turėtų būti pasiekta naudojant biokurą, pagamintą iš 
šių žaliavų.

Pakeitimas 304
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) Siekiant užtikrinti, kad biokuras, 
kuriam gaminti naudojamos įvairios 
žaliavos, taptų komerciškai perspektyvus, 
pagal nacionalinius biokuro 
įsipareigojimus tokiam biokurui turėtų būti 
suteikta daugiau reikšmės.

(49) Siekiant užtikrinti, kad biokuras, 
kuriam gaminti naudojamos įvairios 
žaliavos, taptų komerciškai perspektyvus, 
pagal nacionalinius biokuro 
įsipareigojimus tokiam biokurui turėtų būti 
suteikta daugiau reikšmės ir jo gamyba 
turėtų būti labiau skatinama Bendrijos 
lygiu.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų labiau remti antrosios kartos biokurą siekiant per kelis ateinančius metus padidinti jo 
efektyvumą.

Pakeitimas 305
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) Norint užtikrinti nuolatinę pažangą 
plėtojant atsinaujinančią energiją 

(50) Norint užtikrinti nuolatinę pažangą 
plėtojant energiją iš atsinaujinančių 
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nacionaliniu ir Bendrijos lygmeniu, būtina 
reguliariai teikti ataskaitas.

šaltinių nacionaliniu ir Bendrijos lygmeniu, 
būtina nustatyti ne biurokratinio pobūdžio 
reikalavimą reguliariai teikti ataskaitas.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės jau dabar pateikia daug ataskaitų, todėl reikia užtikrinti, kad biurokratija 
neišsiplėstų.

Pakeitimas 306
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50a) Valstybėse narėse naudojami 
skirtingi energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių nacionalinio lygio paramos 
mechanizmai, kurie įvairiuose energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių sektoriuose taip 
pat yra skirtingi. Ilgainiui, galėtų būti 
numatyta sukurti suderintą bendrą visos 
Bendrijos sistemą, apimančią visų 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
sektorių paramos sistemas. [Iki 2012 m. 
gruodžio mėn.] Komisija turėtų įvertinti 
esamų paramos sistemų poveikį ir 
galimybę pasiūlyti suderintą rinka 
grindžiamą Europos energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių naudojimo 
paramos sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant planinių energijos iš atsinaujinančių šaltinių rodiklių, tai turėtų būti daroma kiek 
įmanoma efektyviau, bet taip pat turėtų būti skatinama vystyti kiek įmanoma daugiau 
technologijų. Šiuo metu nustatytos 27 skirtingos nacionalinės paramos sistemos ir yra 
pavojaus, kad valstybės narės gali konkuruoti tarpusavyje, o dėl to pasiekti palinius rodiklius 
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kainuotų daugiau. Investuotojų pasitikėjimui svarbu, kad nacionalinės paramos sistemos 
nebūtų radikaliai keičiamos. Todėl Komisija turėtų įvertinti esamas paramos sistemas ir 
galimybę įvesti suderintą rinka grindžiamą sistemą.

Pakeitimas 307
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50a) Siekdama užtikrinti, kad esama 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
vystymo sistema būtų stabili, Komisija ne 
vėliau kaip 2016 m. turėtų paskelbti 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių planą 
laikotarpiui po 2020 m., kuriame galėtų 
būti įtrauktos galimybės suderinti 
nacionalines paramos sistemas ir į 
platesnę ES elektros ir dujų rinką pilnai 
įtraukti elektros energiją ir gamtines 
dujas iš atsinaujinančių šaltinių. 

Or. en

Pagrindimas

Energijos iš atsinaujinančių šaltinių pramonė yra nauja ir šiuo metu jai reikia paramos, bet 
vėliau ją reikės įtraukti į platesnę energijos rinką. Energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
pramonei reikės daug laiko prisitaikyti prie galimų reguliavimo pasikeitimų, įvyksiančių po 
2020 m.

Pakeitimas 308
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) Kurdamos paramos sistemas, 
valstybės narės gali skatinti naudoti 
biokurą, suteikiantį papildomos naudos, 

(52) Kurdamos paramos sistemas, 
valstybės narės ribotą laiką gali skatinti 
naudoti biokurą arba investicijas į 
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įskaitant įvairinimo galimybę, kurią 
suteikia iš atliekų, likučių, nemaistinės 
celiuliozės medžiagos ir lignoceliuliozės 
medžiagos gaminamas biokuras; kartu 
valstybės narės turi tinkamai atsižvelgti į 
skirtingas energijos gamybos iš tradicinio 
biokuro ir iš papildomos naudos 
suteikiančio biokuro sąnaudas. Valstybės 
narės gali skatinti investicijas į 
atsinaujinančios energijos technologijų, 
kurios gali tapti konkurencingos tik po 
tam tikro laiko, plėtrą.

biokurą, kuris suteikia papildomos 
naudos, paramą suteikiant remiantis 
oficialiai patvirtintomis būdingomis 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimo savybėmis. Tai 
leistų vystytis mažiau šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančio biokuro 
gamybos grandinėms.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė pažangaus biokuro apibrėžtis per siaura ir reglamentuoja technologiją. Parama 
pažangiam biokurui turėtų būti skirta remiantis oficialiai patvirtinta išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo nauda, t. y. būdingomis išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimo savybėmis. Taip būtų patenkinamas poreikis kurti mažiau 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetančio biokuro gamybą ir atverti duris pažangioms 
biokuro kartoms. Pagal apibrėžimą, bet kokia parama yra laikina ir skirta užtikrinti, kad 
technologija ir investicijos po nustatyto laiko gali išgyventi pačios.

Pakeitimas 309
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) Kurdamos paramos sistemas, 
valstybės narės gali skatinti naudoti 
biokurą, suteikiantį papildomos naudos, 
įskaitant įvairinimo galimybę, kurią 
suteikia iš atliekų, likučių, nemaistinės 
celiuliozės medžiagos ir lignoceliuliozės 
medžiagos gaminamas biokuras; kartu 
valstybės narės turi tinkamai atsižvelgti į 
skirtingas energijos gamybos iš tradicinio 
biokuro ir iš papildomos naudos 
suteikiančio biokuro sąnaudas. Valstybės 
narės gali skatinti investicijas į 

(52) Kurdamos paramos sistemas, 
valstybės narės ribotą laiką gali skatinti 
naudoti biokurą arba investicijas į 
biokurą, kuris suteikia papildomos 
naudos, paramą suteikiant remiantis 
oficialiai patvirtintomis būdingomis 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimo savybėmis. Tai 
leistų vystytis mažiau šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančio biokuro 
gamybos grandinėms.
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atsinaujinančios energijos technologijų, 
kurios gali tapti konkurencingos tik po 
tam tikro laiko, plėtrą.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė pažangaus biokuro apibrėžtis per siaura ir reglamentuoja technologiją. Parama 
pažangiam biokurui turėtų būti skirta remiantis oficialiai patvirtinta išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo nauda, t. y. būdingomis išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimo savybėmis. Taip būtų patenkinamas poreikis kurti mažiau
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetančio biokuro gamybą ir atverti duris pažangioms 
biokuro kartoms. Pagal apibrėžimą, bet kokia parama yra laikina ir skirta užtikrinti, kad 
technologija ir investicijos po nustatyto laiko gali išgyventi pačios.

Pakeitimas 310
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) Kurdamos paramos sistemas, 
valstybės narės gali skatinti naudoti 
biokurą, suteikiantį papildomos naudos, 
įskaitant įvairinimo galimybę, kurią 
suteikia iš atliekų, likučių, nemaistinės 
celiuliozės medžiagos ir lignoceliuliozės 
medžiagos gaminamas biokuras; kartu 
valstybės narės turi tinkamai atsižvelgti į 
skirtingas energijos gamybos iš tradicinio 
biokuro ir iš papildomos naudos 
suteikiančio biokuro sąnaudas. Valstybės 
narės gali skatinti investicijas į 
atsinaujinančios energijos technologijų, 
kurios gali tapti konkurencingos tik po tam 
tikro laiko, plėtrą.

(52) Kurdamos paramos sistemas, 
valstybės narės gali skatinti naudoti 
biokurą, suteikiantį papildomos naudos, 
įskaitant įvairinimo galimybę, kurią 
suteikia iš atliekų, likučių, nemaistinės 
celiuliozės medžiagos, lignoceliuliozės 
medžiagos, dumblių bei nelaistomų 
augalų, auginamų sausringose vietovėse 
kovojant su dykumėjimu, gaminamas 
biokuras; kartu valstybės narės turi 
tinkamai atsižvelgti į skirtingas energijos 
gamybos iš tradicinio biokuro ir iš 
papildomos naudos suteikiančio biokuro 
sąnaudas. Valstybės narės gali skatinti 
investicijas į energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių technologijų, kurios gali tapti 
konkurencingos tik po tam tikro laiko, 
plėtrą.

Or. en
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Pagrindimas

Dumbliai yra potencialus tvarus biokuro gamybos ateities šaltinis.

Pakeitimas 311
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) Kurdamos paramos sistemas, 
valstybės narės gali skatinti naudoti 
biokurą, suteikiantį papildomos naudos, 
įskaitant įvairinimo galimybę, kurią 
suteikia iš atliekų, likučių, nemaistinės 
celiuliozės medžiagos ir lignoceliuliozės 
medžiagos gaminamas biokuras; kartu 
valstybės narės turi tinkamai atsižvelgti į 
skirtingas energijos gamybos iš tradicinio 
biokuro ir iš papildomos naudos 
suteikiančio biokuro sąnaudas. Valstybės 
narės gali skatinti investicijas į 
atsinaujinančios energijos technologijų, 
kurios gali tapti konkurencingos tik po tam 
tikro laiko, plėtrą.

(52) Kurdamos paramos sistemas, 
valstybės narės gali skatinti naudoti 
biokurą, suteikiantį papildomos naudos, 
įskaitant įvairinimo galimybę, kurią 
suteikia iš atliekų, likučių, nemaistinės 
celiuliozės medžiagos, lignoceliuliozės 
medžiagos, dumblių bei nelaistomų 
augalų, auginamų sausringose vietovėse 
kovojant su dykumėjimu, gaminamas 
biokuras; kartu valstybės narės turi 
tinkamai atsižvelgti į skirtingas energijos 
gamybos iš tradicinio biokuro ir iš 
papildomos naudos suteikiančio biokuro 
sąnaudas. Valstybės narės gali skatinti 
investicijas į energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių technologijų, kurios gali tapti 
konkurencingos tik po tam tikro laiko, 
plėtrą.

Or. en

Pagrindimas

Iš dumblių ir sausringose vietovėse augančių augalų pagamintam biodyzelinui CO2 požiūriu 
bus būdingos labai teigiamos savybės.
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Pakeitimas 312
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) Kurdamos paramos sistemas, 
valstybės narės gali skatinti naudoti 
biokurą, suteikiantį papildomos naudos, 
įskaitant įvairinimo galimybę, kurią 
suteikia iš atliekų, likučių, nemaistinės 
celiuliozės medžiagos ir lignoceliuliozės 
medžiagos gaminamas biokuras; kartu 
valstybės narės turi tinkamai atsižvelgti į 
skirtingas energijos gamybos iš tradicinio 
biokuro ir iš papildomos naudos 
suteikiančio biokuro sąnaudas. Valstybės 
narės gali skatinti investicijas į 
atsinaujinančios energijos technologijų, 
kurios gali tapti konkurencingos tik po tam 
tikro laiko, plėtrą.

(52) Kurdamos paramos sistemas, 
valstybės narės turėtų skatinti naudoti 
biokurą, suteikiantį papildomos naudos, 
įskaitant įvairinimo galimybę, kurią 
suteikia iš atliekų, likučių, nemaistinės 
celiuliozės medžiagos ir lignoceliuliozės 
medžiagos gaminamas biokuras; kartu 
valstybės narės turi tinkamai atsižvelgti į 
skirtingas energijos gamybos iš tradicinio 
biokuro ir iš papildomos naudos 
suteikiančio biokuro sąnaudas. Valstybės 
narės turėtų skatinti investicijas į energijos 
iš atsinaujinančių šaltinių technologijų, 
kurios gali tapti konkurencingos tik po tam 
tikro laiko, plėtrą.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų labiau remti antrosios kartos biokurą siekiant per kelis ateinančius metus padidinti jo 
efektyvumą.

Pakeitimas 313
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) Kurdamos paramos sistemas, 
valstybės narės gali skatinti naudoti 
biokurą, suteikiantį papildomos naudos, 
įskaitant įvairinimo galimybę, kurią 
suteikia iš atliekų, likučių, nemaistinės 
celiuliozės medžiagos ir lignoceliuliozės 
medžiagos gaminamas biokuras; kartu 

(52) Kurdamos paramos sistemas, 
valstybės narės turėtų skatinti naudoti 
biokurą, suteikiantį papildomos naudos, 
įskaitant įvairinimo galimybę, kurią 
suteikia iš atliekų, likučių, nemaistinės 
celiuliozės medžiagos ir lignoceliuliozės 
medžiagos gaminamas biokuras; kartu 
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valstybės narės turi tinkamai atsižvelgti į 
skirtingas energijos gamybos iš tradicinio 
biokuro ir iš papildomos naudos 
suteikiančio biokuro sąnaudas. Valstybės 
narės gali skatinti investicijas į 
atsinaujinančios energijos technologijų, 
kurios gali tapti konkurencingos tik po tam 
tikro laiko, plėtrą.

valstybės narės turi tinkamai atsižvelgti į 
skirtingas energijos gamybos iš tradicinio 
biokuro ir iš papildomos naudos 
suteikiančio biokuro sąnaudas. Valstybės 
narės turėtų skatinti investicijas į šių ir 
kitų energijos iš atsinaujinančių šaltinių
technologijų, kurios gali tapti 
konkurencingos tik po tam tikro laiko, 
mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 314
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) Kurdamos paramos sistemas, 
valstybės narės gali skatinti naudoti 
biokurą, suteikiantį papildomos naudos, 
įskaitant įvairinimo galimybę, kurią 
suteikia iš atliekų, likučių, nemaistinės 
celiuliozės medžiagos ir lignoceliuliozės 
medžiagos gaminamas biokuras; kartu 
valstybės narės turi tinkamai atsižvelgti į 
skirtingas energijos gamybos iš tradicinio 
biokuro ir iš papildomos naudos 
suteikiančio biokuro sąnaudas. Valstybės 
narės gali skatinti investicijas į 
atsinaujinančios energijos technologijų, 
kurios gali tapti konkurencingos tik po tam 
tikro laiko, plėtrą. 

(52) Kurdamos paramos sistemas, 
valstybės narės turėtų skatinti naudoti 
biokurą, suteikiantį papildomos naudos, 
įskaitant įvairinimo galimybę, kurią 
suteikia iš atliekų, likučių, nemaistinės 
celiuliozės medžiagos ir lignoceliuliozės 
medžiagos gaminamas biokuras; kartu 
valstybės narės turi tinkamai atsižvelgti į 
skirtingas energijos gamybos iš tradicinio 
biokuro ir iš papildomos naudos 
suteikiančio biokuro sąnaudas. Valstybės 
narės turėtų skatinti investicijas į 
atsinaujinančios energijos technologijų, 
kurios gali tapti konkurencingos tik po tam 
tikro laiko, plėtrą. 

Or. en
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Pakeitimas 315
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) Kadangi pagrindinis šios direktyvos 
15–17 straipsniuose nurodytų priemonių 
tikslas – užtikrinti tinkamą vidaus rinkos 
veikimą suderinant tvarumo sąlygas, 
kurias siekiant tam tikrų tikslų turi atitikti 
biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, ir 
taip palengvinti prekybą tokias sąlygas 
atitinkančiu biokuru ir kitais skystaisiais 
bioproduktais tarp valstybių narių, jos yra 
grindžiamos Sutarties 95 straipsniu. 
Kadangi pagrindinis kitų šioje direktyvoje 
numatytų priemonių tikslas – aplinkos 
apsauga, jos yra pagrįstos Sutarties 175 
straipsnio 1 dalimi.

(53) Kadangi pagrindinis šioje direktyvoje 
numatytų priemonių tikslas – aplinkos 
apsauga, jos yra pagrįstos Sutarties 175 
straipsnio 1 dalimi.

Or. en

Pagrindimas

Sutarties 175 straipsnio 1 dalis yra vienintelis tinkamas teisinis pagrindas. Dvejopas 
pagrindas taikomas tik kraštutiniais atvejais, kai vienodai svarbūs yra keli tikslai; šiuo 
konkrečiu atveju pagrindinis tikslas yra aplinkos apsauga – galiojanti direktyva dėl energijos 
iš atsinaujinančių šaltinių ir direktyva dėl biokuro taip pat priimtos remiantis 175 straipsnio 
1 dalimi. Be to, nuostatomis dėl biokuro labiausiai siekiama ne skatinti prekybą (nes nustatyti 
standartai toli gražu nėra suderinti), o nustatyti tvarumo kriterijus.

Pakeitimas 316
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus pritaikyti metodologinius 

(55) Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus pritaikyti metodologinius 
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principus ir reikšmes, būtinas įvertinti, ar 
aplinkos tvarumo kriterijai yra įvykdyti 
biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų 
atžvilgiu ir transporto kuro šilumingumą 
pritaikyti prie technikos ir mokslo 
pažangos. Kadangi tos priemonės yra 
bendro pobūdžio ir yra skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti pritaikant metodologinius 
principus ir reikšmes, jos turi būti 
patvirtintos taikant Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

principus ir reikšmes, būtinas įvertinti, ar 
aplinkos tvarumo kriterijai yra įvykdyti 
biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų 
atžvilgiu ir transporto kuro šilumingumą 
pritaikyti prie technikos ir mokslo 
pažangos. Kadangi tos priemonės yra 
bendro pobūdžio ir yra skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti pritaikant metodologinius 
principus ir reikšmes, jos turi būti 
patvirtintos taikant Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu. 
Tačiau nustatant numatytąsias vertes, 
pagal kurias skaičiuojamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimas viso 
biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų būvio 
ciklo metu, Komisijas turėtų atsižvelgti į 
vertes ir duomenis, ypač N2O išmetimo 
duomenis, kuriuos gavo iš 
Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos (IPCC). Taip pat reikėtų 
užtikrinti naujausių pramoninio proceso 
vertės dydžių, susijusių su visu biokuro ir 
kitų skystųjų bioproduktų būvio ciklu, 
naudojimą.

Or. fr

Pagrindimas

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimas turėtų būti atliekamas tvirtai laikantis 
tvarumo kriterijų, tačiau tai bus neįmanoma tol, kol visose institucijose nebus patvirtintas 
skaičiavimo metodas. IPCC – pasaulinė institucija, kurioje dirba geriausi specialistai. Taigi 
būtų keista, jei jų gautieji duomenys nebūtų patvirtinti, atsižvelgiant į tai, kad Vokietijoje, 
Nyderlanduose, Jungtinėje Karalystėje ir Prancūzijoje jau nuspręsta jais vadovautis.
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Pakeitimas 317
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus pritaikyti metodologinius 
principus ir reikšmes, būtinas įvertinti, ar 
aplinkos tvarumo kriterijai yra įvykdyti 
biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų
atžvilgiu ir transporto kuro šilumingumą 
pritaikyti prie technikos ir mokslo 
pažangos. Kadangi tos priemonės yra 
bendro pobūdžio ir yra skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti pritaikant metodologinius 
principus ir reikšmes, jos turi būti 
patvirtintos taikant Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(55) Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus pritaikyti metodologinius 
principus ir reikšmes, būtinas įvertinti, ar 
aplinkos ir socialinio tvarumo kriterijai yra 
įvykdyti biomasės, skirtos energijos 
gamybai, atžvilgiu ir transporto kuro 
šilumingumą pritaikyti prie technikos ir 
mokslo pažangos. Kadangi tos priemonės 
yra bendro pobūdžio ir yra skirtos 
neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš 
dalies pakeisti pritaikant metodologinius 
principus ir reikšmes, jos turi būti 
patvirtintos taikant Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Komisija pagal reguliavimo procedūrą su tikrinimu turi nuolat vertinti tvarumo kriterijus ir 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą bei VII priede numatytas biomasės, skirtos 
energijos gamybai, tipines ir numatytas vertes.

Pakeitimas 318
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus pritaikyti metodologinius 
principus ir reikšmes, būtinas įvertinti, ar 
aplinkos tvarumo kriterijai yra įvykdyti 

(55) Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus pritaikyti metodologinius 
principus ir reikšmes, būtinas įvertinti, ar 
aplinkos ir socialinio tvarumo kriterijai yra 
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biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų 
atžvilgiu ir transporto kuro šilumingumą
pritaikyti prie technikos ir mokslo 
pažangos. Kadangi tos priemonės yra 
bendro pobūdžio ir yra skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti pritaikant metodologinius 
principus ir reikšmes, jos turi būti 
patvirtintos taikant Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

įvykdyti biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų atžvilgiu ir transporto kuro 
šilumingumą pritaikyti prie technikos ir 
mokslo pažangos. Kadangi tos priemonės 
yra bendro pobūdžio ir yra skirtos 
neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš 
dalies pakeisti pritaikant metodologinius 
principus ir reikšmes, jos turi būti 
patvirtintos taikant Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pakeitimas 319
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) Kadangi valstybės narės negali 
deramai pasiekti bendrų tikslų, kad iki 
2020 m. atsinaujinanti energija sudarytų 
20% visos Bendrijos suvartojamos 
energijos kiekio, o biokuras – 10% viso 
kiekvienoje valstybėje narėje suvartojamo 
degalų ir dyzelino kiekio, ir kadangi dėl 
siūlomo veiksmų masto to tikslo būtų 
geriau siekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija 
gali priimti atitinkamas priemones 
laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo. Pagal 
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šioje direktyvoje nenumatoma 
daugiau nei būtina šiems tikslams pasiekti.

(57) Kadangi valstybės narės negali 
deramai pasiekti bendrų tikslų, kad iki 
2020 m. atsinaujinanti energija sudarytų 
20% visos Bendrijos suvartojamos 
energijos kiekio, o biokuras – 7% viso 
kiekvienoje valstybėje narėje suvartojamo 
degalų ir dyzelino kiekio, ir kadangi dėl 
siūlomo veiksmų masto to tikslo būtų 
geriau siekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija 
gali priimti atitinkamas priemones 
laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo. Pagal 
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šioje direktyvoje nenumatoma 
daugiau nei būtina šiems tikslams pasiekti.

Or. en

Pagrindimas

10 % biokuro tikslas gali turėti neigiamų pasekmių maisto pramonei ir kitos ypač svarbioms 
sritims, taigi 7 % tikslas realesnis ir labiau atitinka tvarumo kriterijus.
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Pakeitimas 320
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) Kadangi valstybės narės negali 
deramai pasiekti bendrų tikslų, kad iki 
2020 m. atsinaujinanti energija sudarytų 
20% visos Bendrijos suvartojamos 
energijos kiekio, o biokuras – 10% viso 
kiekvienoje valstybėje narėje suvartojamo 
degalų ir dyzelino kiekio, ir kadangi dėl 
siūlomo veiksmų masto to tikslo būtų 
geriau siekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija 
gali priimti atitinkamas priemones 
laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo. Pagal 
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šioje direktyvoje nenumatoma 
daugiau nei būtina šiems tikslams pasiekti.

(57) Kadangi valstybės narės negali 
deramai pasiekti bendrų tikslų, kad iki 
2020 m. atsinaujinanti energija sudarytų 20 
% visos Bendrijos suvartojamos energijos 
kiekio, o atsinaujinantys energijos 
šaltiniai transporto sektoriuje – 8 %
kiekvienoje valstybėje narėje 
sunaudojamos energijos kiekio, ir kadangi 
dėl siūlomo veiksmų masto to tikslo būtų 
geriau siekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija 
gali priimti atitinkamas priemones 
laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo. Pagal 
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šioje direktyvoje nenumatoma 
daugiau nei būtina šiems tikslams pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 321
Mechtild Rothe and Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) Kadangi valstybės narės negali 
deramai pasiekti bendrų tikslų, kad iki 2020 
m. atsinaujinanti energija sudarytų 20% 
visos Bendrijos suvartojamos energijos 
kiekio, o biokuras – 10% viso kiekvienoje 
valstybėje narėje suvartojamo degalų ir 
dyzelino kiekio, ir kadangi dėl siūlomo 
veiksmų masto to tikslo būtų geriau siekti 
Bendrijos lygmeniu, Bendrija gali priimti 

(57) Kadangi valstybės narės negali 
deramai pasiekti bendrų tikslų, kad iki 2020 
m. atsinaujinanti energija sudarytų 
privalomus 20 % visos Bendrijos 
suvartojamos energijos kiekio, o energija iš 
atsinaujinančiųjų energijos šaltinių–
privalomus 10 % viso kiekvienoje 
valstybėje narėje transporto sektoriuje 
sunaudojamos energijos kiekio, ir kadangi 
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atitinkamas priemones laikydamasi 
Sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šioje direktyvoje nenumatoma 
daugiau nei būtina šiems tikslams pasiekti.

dėl siūlomo veiksmų masto to tikslo būtų 
geriau siekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija 
gali priimti atitinkamas priemones 
laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo. Pagal 
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šioje direktyvoje nenumatoma 
daugiau nei būtina šiems tikslams pasiekti.

Or. en

Pagrindimas

2007 m. kovo mėn. Europos Vadovų Taryba nutarė nustatyti privalomą tikslą, iki 2020 m. 
naudoti 20 % energijos iš atsinaujinančiųjų šaltinių. Be to šioje Direktyvoje nustatomas 
tikslas iki 2020 m. transporto sektoriuje naudoti 10 % energijos iš atsinaujinančiųjų šaltinių. 
Taigi, ši konstatuojamoji dalis turi būti pakeista atitinkamai.

Pakeitimas 322
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) Kadangi valstybės narės negali 
deramai pasiekti bendrų tikslų, kad iki 
2020 m. atsinaujinanti energija sudarytų 
20% visos Bendrijos suvartojamos 
energijos kiekio, o biokuras – 10% viso 
kiekvienoje valstybėje narėje suvartojamo
degalų ir dyzelino kiekio, ir kadangi dėl 
siūlomo veiksmų masto to tikslo būtų 
geriau siekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija 
gali priimti atitinkamas priemones 
laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo. Pagal 
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šioje direktyvoje nenumatoma 
daugiau nei būtina šiems tikslams pasiekti.

(57) Kadangi valstybės narės negali 
deramai pasiekti bendrų tikslų, kad iki 
2020 m. atsinaujinanti energija sudarytų 
20 % visos Bendrijos suvartojamos 
energijos kiekio, o energija iš 
atsinaujinančiųjų energijos šaltinių–
10 % viso kiekvienoje valstybėje narėje 
transporto sektoriuje sunaudojamos 
energijos kiekio, ir kadangi dėl siūlomo 
veiksmų masto to tikslo būtų geriau siekti 
Bendrijos lygmeniu, Bendrija gali priimti 
atitinkamas priemones laikydamasi 
Sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šioje direktyvoje nenumatoma 
daugiau nei būtina šiems tikslams pasiekti.

Or. sl
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Pakeitimas 323
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57a) Vienašalis aplinkos apsaugos 
priemonių, pvz., pagrindų direktyva 
vandens politikos srityje, perkėlimas gali 
kelti pavojų svarbiausiems aplinkos 
apsaugos tikslams, įskaitant klimato 
apsaugą.  Todėl teisėkūros programose, 
ypač aplinkos srityje, reikėtų atsižvelgti į 
energijos iš atsinaujinančiųjų energijos 
šaltinių vartojimo pasekmes ir kiek galima 
labiau vengti interesų konflikto.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant darnios bendros aplinkos ir energetikos politikos strategijos reikia abipusiškai 
laikytis ES aplinkos ir klimato apsaugos tikslų ir vengti nesuderinamumo juos įgyvendinant. 

Pakeitimas 324
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
skatinimo naudoti energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių sistema. 
Joje nustatomi privalomi planiniai 
rodikliai, kuriais apibrėžiama, kokią dalį 
visos suvartojamos energijos turi sudaryti 
energija iš atsinaujinančių šaltinių ir kokią 
dalį transporto sektoriuje suvartojamos 
energijos turi sudaryti energija iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių. Joje 

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
skatinimo naudoti energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių ir šių 
šaltinių integravimo į ES vidaus 
energetikos rinką sistema siekiant 
padidinti tiekimo saugumą, aplinkos 
apsaugą, konkurencingumą ir ES 
lyderystę šiame sektoriuje. Joje nustatomi 
privalomi planiniai nacionaliniai ir visos 
Bendrijos rodikliai, kuriais apibrėžiama, 
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nustatomos su energija iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių susijusios taisyklės, 
taikomos kilmės garantijoms,
administracinėms procedūroms ir 
prisijungimui prie elektros tinklo. Joje 
nustatomi aplinkos tvarumo kriterijai 
biokurui ir kitiems skystiesiems 
bioproduktams.

kokią dalį visos suvartojamos energijos turi 
sudaryti energija iš atsinaujinančių šaltinių 
siekiant užtikrinti tai, kad 2020 m. bent 
20 % ES sunaudojamos energijos bus iš 
atsinaujinančių šaltinių ir bent 10 % 
transporto srityje suvartojamo degalų ir 
dyzelino kiekio bus gaunama iš šių 
šaltinių. Joje nustatomos taisyklės, 
taikomos nacionalinių paramos schemų 
apsaugai ir išsamiems nacionaliniams 
energijos gaminimo iš atsinaujinančių 
šaltinių veiksmų planams, taip pat 
siekiant planinių rodiklių ir atsižvelgiant į 
administracines procedūras ir energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių infrastruktūros 
jungtis, valstybėms narėms suteikiama 
pakankamai lankstumo. Joje nustatomi 
aplinkos ir socialinio tvarumo kriterijai iš 
biomasės pagamintai energijai.

Or. es

Pakeitimas 325
Angelika Niebler,

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
skatinimo naudoti energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių sistema. 
Joje nustatomi privalomi planiniai 
rodikliai, kuriais apibrėžiama, kokią dalį 
visos suvartojamos energijos turi sudaryti 
energija iš atsinaujinančių šaltinių ir kokią 
dalį transporto sektoriuje suvartojamos 
energijos turi sudaryti energija iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių. Joje 
nustatomos su energija iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių susijusios taisyklės, 
taikomos kilmės garantijoms, 
administracinėms procedūroms ir 
prisijungimui prie elektros tinklo. Joje 
nustatomi aplinkos tvarumo kriterijai 

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
skatinimo naudoti energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių sistema, 
kuri skirta stiprinti veikiančias valstybių 
narių nacionalines paramos sistemas ir 
įtraukti jas į Europos energetikos politiką, 
siekiant padidinti jos nepriklausomumą 
nuo trečiųjų šalių, tiekimo saugumą, 
konkurencingumą ir ES lyderystę šiame 
sektoriuje. Joje nustatomi privalomi 
planiniai rodikliai, kuriais apibrėžiama, 
kokią dalį visos suvartojamos energijos turi 
sudaryti energija iš atsinaujinančių šaltinių 
ir kokią dalį transporto sektoriuje 
suvartojamos energijos turi sudaryti 
energija iš atsinaujinančių energijos 
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biokurui ir kitiems skystiesiems 
bioproduktams.

šaltinių. Joje nustatomos su energija iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių susijusios 
taisyklės, taikomos kilmės garantijoms, 
administracinėms procedūroms ir 
prisijungimui prie elektros tinklo Europos 
Sąjungoje ir valstybėse narėse.. Joje 
nustatomi aplinkos tvarumo kriterijai 
biokurui ir kitiems skystiesiems 
bioproduktams.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant, kad ES klestėtų, labai svarbu siekti didesnio energetinio nepriklausomumo nuo 
trečiųjų šalių, taigi didinti energijos tiekimo saugumą ir Europos energetinį 
konkurencingumą.

Pakeitimas 326
Werner Langen, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
skatinimo naudoti energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių sistema. 
Joje nustatomi privalomi planiniai 
rodikliai, kuriais apibrėžiama, kokią dalį 
visos suvartojamos energijos turi sudaryti 
energija iš atsinaujinančių šaltinių ir kokią 
dalį transporto sektoriuje suvartojamos 
energijos turi sudaryti energija iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių. Joje 
nustatomos su energija iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių susijusios taisyklės, 
taikomos kilmės garantijoms, 
administracinėms procedūroms ir 
prisijungimui prie elektros tinklo. Joje 
nustatomi aplinkos tvarumo kriterijai 
biokurui ir kitiems skystiesiems 
bioproduktams.

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
skatinimo naudoti energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių sistema, 
kuri skirta stiprinti veikiančias valstybių 
narių nacionalines paramos sistemas ir 
įtraukti jas į Europos energetikos politiką, 
siekiant padidinti jos nepriklausomumą 
nuo trečiųjų šalių, tiekimo saugumą, 
konkurencingumą ir ES lyderystę šiame 
sektoriuje. Joje nustatomi privalomi 
planiniai rodikliai, kuriais apibrėžiama, 
kokią dalį visos suvartojamos energijos turi 
sudaryti energija iš atsinaujinančių šaltinių 
ir kokią dalį transporto sektoriuje 
suvartojamos energijos turi sudaryti 
energija iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių. Joje nustatomos su energija iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių susijusios 
taisyklės, taikomos kilmės garantijoms, 
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administracinėms procedūroms ir 
prisijungimui prie elektros tinklo Europos 
Sąjungoje ir valstybėse narėse.. Joje 
nustatomi aplinkos tvarumo kriterijai 
biokurui ir kitiems skystiesiems 
bioproduktams.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant, kad ES klestėtų, labai svarbu siekti didesnio energetinio nepriklausomumo nuo 
trečiųjų šalių, taigi didinti energijos tiekimo saugumą ir Europos energetinį 
konkurencingumą

Pakeitimas 327
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
skatinimo naudoti energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių sistema. 
Joje nustatomi privalomi planiniai
rodikliai, kuriais apibrėžiama, kokią dalį 
visos suvartojamos energijos turi sudaryti 
energija iš atsinaujinančių šaltinių ir kokią 
dalį transporto sektoriuje suvartojamos 
energijos turi sudaryti energija iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių. Joje 
nustatomos su energija iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių susijusios taisyklės, 
taikomos kilmės garantijoms, 
administracinėms procedūroms ir 
prisijungimui prie elektros tinklo. Joje 
nustatomi aplinkos tvarumo kriterijai 
biokurui ir kitiems skystiesiems 
bioproduktams.

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
skatinimo naudoti energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių ir jų 
integravimo į energetikos vidaus rinką 
sistema. Šios direktyvos tikslas – kad 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalis 
visos elektros, šildymo ir vėsinimo bei 
transporto energijos suvartojamame 
kiekyje žymiai padidėtų ir iki 2020 m. 
būtų pasiektas bent 20 % energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių Bendrijos tikslas 
ir taip skatinamas energijos tiekimo 
saugumas, šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų sumažinimas, technologinio 
vystymosi skatinimas ir suteikiamos 
naujos užimtumo ir regionų plėtros 
galimybės, ypač kaimo vietovėse.  Joje 
nustatomi privalomi planiniai ir tarpiniai 
rodikliai, kuriais apibrėžiama, kokią dalį 
visos suvartojamos energijos turi sudaryti 
energija iš atsinaujinančių šaltinių ir kokią 
dalį transporto sektoriuje suvartojamos 
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energijos turi sudaryti energija iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių. Joje 
nustatomos su energija iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių susijusios taisyklės,
taikomos kilmės garantijoms, 
administracinėms procedūroms ir 
prisijungimui prie elektros tinklo. Joje 
nustatomi aplinkos tvarumo kriterijai 
biokurui ir kitiems skystiesiems 
bioproduktams.

Or. en

Pagrindimas

Reikia nustatyti pagrindinius šios direktyvos tikslus.

Pakeitimas 328
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
skatinimo naudoti energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių sistema. 
Joje nustatomi privalomi planiniai 
rodikliai, kuriais apibrėžiama, kokią dalį 
visos suvartojamos energijos turi sudaryti 
energija iš atsinaujinančių šaltinių ir kokią 
dalį transporto sektoriuje suvartojamos 
energijos turi sudaryti energija iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių. Joje 
nustatomos su energija iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių susijusios taisyklės, 
taikomos kilmės garantijoms, 
administracinėms procedūroms ir 
prisijungimui prie elektros tinklo. Joje 
nustatomi aplinkos tvarumo kriterijai 
biokurui ir kitiems skystiesiems 
bioproduktams.

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
skatinimo naudoti energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių sistema.
Joje nustatomi orientaciniai planiniai 
rodikliai, kuriais apibrėžiama, kokią dalį 
visos suvartojamos energijos turi sudaryti 
energija iš atsinaujinančių šaltinių ir kokią 
dalį transporto sektoriuje suvartojamos 
energijos turi sudaryti energija iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių. Joje 
nustatomos su energija iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių susijusios taisyklės, 
taikomos kilmės garantijoms, 
administracinėms procedūroms ir 
prisijungimui prie elektros tinklo. Joje 
nustatomi aplinkos tvarumo kriterijai 
biokurui ir kitiems skystiesiems 
bioproduktams.

Or. en
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Pagrindimas

Reikia nedelsiant padidinti tą visos suvartojamos energijos dalį, kurią turi sudaryti energija 
iš atsinaujinančių šaltinių, tačiau reikia vengti skubėti nustatyti tokius privalomus tikslus, 
kurių negalima pasiekti per numatytą laikotarpį.

Pakeitimas 329
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
skatinimo naudoti energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių sistema. 
Joje nustatomi privalomi planiniai 
rodikliai, kuriais apibrėžiama, kokią dalį 
visos suvartojamos energijos turi sudaryti 
energija iš atsinaujinančių šaltinių ir kokią 
dalį transporto sektoriuje suvartojamos 
energijos turi sudaryti energija iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių. Joje 
nustatomos su energija iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių susijusios taisyklės, 
taikomos kilmės garantijoms, 
administracinėms procedūroms ir 
prisijungimui prie elektros tinklo. Joje 
nustatomi aplinkos tvarumo kriterijai 
biokurui ir kitiems skystiesiems 
bioproduktams.

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
skatinimo naudoti energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių sistema. 
Joje nustatomi privalomi planiniai 
rodikliai, kuriais apibrėžiama, kokią dalį 
visos suvartojamos energijos turi sudaryti 
energija iš atsinaujinančių šaltinių ir kokią 
dalį transporto sektoriuje suvartojamos 
energijos turi sudaryti energija iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių ir kaip 
būtų galima pagerinti energetikos 
efektyvumą. Joje nustatomos su energija iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių susijusios 
taisyklės, taikomos kilmės garantijoms, 
administracinėms procedūroms ir 
prisijungimui prie elektros tinklo. Joje 
nustatomi aplinkos tvarumo kriterijai 
biokurui ir kitiems skystiesiems 
bioproduktams.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi energijos iš atsinaujinančių šaltinių tikslai nurodomi procentine išraiška, labai 
svarbu juos vertinti atsižvelgiant į bendrą energijos poreikio sumažėjimą.
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Pakeitimas 330
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
skatinimo naudoti energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių sistema. 
Joje nustatomi privalomi planiniai 
rodikliai, kuriais apibrėžiama, kokią dalį 
visos suvartojamos energijos turi sudaryti 
energija iš atsinaujinančių šaltinių ir kokią 
dalį transporto sektoriuje suvartojamos 
energijos turi sudaryti energija iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių. Joje 
nustatomos su energija iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių susijusios taisyklės, 
taikomos kilmės garantijoms, 
administracinėms procedūroms ir 
prisijungimui prie elektros tinklo. Joje 
nustatomi aplinkos tvarumo kriterijai 
biokurui ir kitiems skystiesiems 
bioproduktams.

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
skatinimo naudoti energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių sistema. 
Joje nustatomi privalomi planiniai 
rodikliai, kuriais apibrėžiama, kokią dalį 
visos suvartojamos energijos turi sudaryti 
energija iš atsinaujinančių šaltinių ir kokią 
dalį transporto sektoriuje suvartojamos 
energijos turi sudaryti energija iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių. Joje 
nustatomos su energija iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių susijusios taisyklės, 
taikomos kilmės garantijoms, 
administracinėms procedūroms ir 
prisijungimui prie elektros tinklo. Joje 
nustatomi aplinkos tvarumo kriterijai 
energijai iš atsinaujinančių šaltinių, visų 
pirma energijai iš biomasės.

Or. en

Pagrindimas

Tvarumo kriterijų ribos turėtų būti išplėstos ir apimti visas tvarios atsinaujinančios energijos 
kategorijas bei biomasės naudojimą energijos reikmėms, nes biokuras yra tik maža 
atsinaujinančios energijos dalis.

Pakeitimas 331
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
skatinimo naudoti energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių sistema. 

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
skatinimo naudoti energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių sistema. 
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Joje nustatomi privalomi planiniai 
rodikliai, kuriais apibrėžiama, kokią dalį 
visos suvartojamos energijos turi sudaryti 
energija iš atsinaujinančių šaltinių ir kokią 
dalį transporto sektoriuje suvartojamos 
energijos turi sudaryti energija iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių. Joje 
nustatomos su energija iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių susijusios taisyklės, 
taikomos kilmės garantijoms, 
administracinėms procedūroms ir 
prisijungimui prie elektros tinklo. Joje 
nustatomi aplinkos tvarumo kriterijai 
biokurui ir kitiems skystiesiems 
bioproduktams.

Joje nustatomi privalomi planiniai 
rodikliai, kuriais apibrėžiama, kokią dalį 
visos suvartojamos energijos turi sudaryti 
energija iš atsinaujinančių šaltinių ir kokią 
dalį transporto sektoriuje suvartojamos 
energijos turi sudaryti energija iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių. Joje 
nustatomos su energija iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių susijusios taisyklės, 
taikomos kilmės garantijoms, 
administracinėms procedūroms ir 
prisijungimui prie elektros tinklo. Joje 
nustatomi aplinkos tvarumo kriterijai 
biokurui ir kitiems skystiesiems 
bioproduktams. Ji grindžiama 
Direktyvoje 2003/30/EB nustatytomis 
apibrėžtimis.   

Or. fr

Pagrindimas

Perkeliant apibrėžtis ir naudojant jas praktikoje tolesnėse direktyvose reikėtų išlaikyti 
tęstinumą.

Pakeitimas 332
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „energija iš atsinaujinančių šaltinių“ –
atsinaujinantys neiškastiniai energijos 
šaltiniai  (vėjo, saulės energija, 
geoterminiai šaltiniai, jūros bangų, 
potvynių ir atoslūgių energija, 
hidroenergija, biomasė, sąvartynų dujos, 
kanalizacijos atliekų perdirbimo įrenginių 
dujos ir biologinės dujos);

(a) „energija iš atsinaujinančių šaltinių“ –
atsinaujinantys neiškastiniai energijos 
šaltiniai (vėjo, saulės energija, 
geoterminiai, centrinio šildymo, oro 
terminiai šaltiniai, jūros bangų, potvynių ir 
atoslūgių, vandens (šiluminė ir 
hidroenergija), nuotekų dumblo energija,
biomasė, sąvartynų dujos, kanalizacijos 
atliekų perdirbimo įrenginių dujos ir 
biologinės dujos);

Or. de
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Pagrindimas

Komiteto procedūros metu energijos iš atsinaujinančių šaltinių apibrėžtį reikėtų atnaujinti ir 
išplėsti taip, kad ji atitiktų techninę pažangą.  Pavyzdžiui, nepaminėta iš nuotėkų dumblo ir 
įvairių dalelių gaunama energija. Taip pat vanduo gali būti naudojamas ne tik hidroenergijai 
gauti, bet ir kaip šilumos šaltinis (priemonė šiluminiams siurbliams).

Pakeitimas 333
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „energija iš atsinaujinančių šaltinių“ –
atsinaujinantys neiškastiniai energijos 
šaltiniai  (vėjo, saulės energija, 
geoterminiai šaltiniai, jūros bangų, 
potvynių ir atoslūgių energija, 
hidroenergija, biomasė, sąvartynų dujos, 
kanalizacijos atliekų perdirbimo įrenginių 
dujos ir biologinės dujos);

(a) „energija iš atsinaujinančių šaltinių“ –
atsinaujinantys neiškastiniai energijos 
šaltiniai  (vėjo, saulės, oro, vandens, žemės 
energija, geoterminiai šaltiniai, jūros 
bangų, potvynių ir atoslūgių energija, 
hidroenergija, biomasė, sąvartynų dujos, 
kanalizacijos atliekų perdirbimo įrenginių 
dujos, nuotekų dumblo ir biologinės 
dujos);

Or. de

Pagrindimas

Oras, vanduo, žemė ir nuotekų dumblas taip pat gali būti naudojami, kaip atsinaujinantys 
energijos šaltiniai, ypač atsižvelgiant į ateities energijos gamybos iš atsinaujinančių šaltinių
naujoves.

Pakeitimas 334
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „energija iš atsinaujinančių šaltinių“ –
atsinaujinantys neiškastiniai energijos 
šaltiniai  (vėjo, saulės energija, 

(a) „energija iš atsinaujinančių šaltinių“ –
atsinaujinantys neiškastiniai energijos 
šaltiniai  (vėjo, saulės energija, oro 
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geoterminiai šaltiniai, jūros bangų, 
potvynių ir atoslūgių energija, 
hidroenergija, biomasė, sąvartynų dujos, 
kanalizacijos atliekų perdirbimo įrenginių 
dujos ir biologinės dujos);

terminiai, geoterminiai, hidroterminiai
šaltiniai, jūros bangų, potvynių ir atoslūgių 
energija, hidroenergija, biomasė, sąvartynų 
dujos, kanalizacijos atliekų perdirbimo 
įrenginių dujos ir biologinės dujos);

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymo apibrėžtyje nurodomi šaltiniai, kurie gali būti naudojami elektros gamybai. 
Kadangi direktyvoje taip pat siekiama apimti šildymą bei vėsinimą, reikėtų nurodyti 
atsinaujinančios energijos šaltinius, naudojamus šildant ir vėsinant.  Šildymui ir vėsinimui 
gali būti naudojama šiluminė energija iš žemės šaltinių ir iš oro bei vandens šaltinių. Taigi, 
siekiant šios direktyvos tikslų kartu su geotermine energija, reikėtų kalbėti ir apie oro 
šiluminę energiją (t. y. terminę energiją iš oro) ir hidroterminę energiją (t. y. terminę energiją 
iš vandens).

Pakeitimas 335
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „energija iš atsinaujinančių šaltinių“ –
atsinaujinantys neiškastiniai energijos 
šaltiniai  (vėjo, saulės energija, 
geoterminiai šaltiniai, jūros bangų, 
potvynių ir atoslūgių energija, 
hidroenergija, biomasė, sąvartynų dujos, 
kanalizacijos atliekų perdirbimo įrenginių 
dujos ir biologinės dujos);

(a) „energija iš atsinaujinančių šaltinių“ –
atsinaujinantys neiškastiniai energijos 
šaltiniai  (vėjo, saulės energija, 
geoterminiai šaltiniai, jūros bangų, 
druskingojo vandens osmozė, potvynių ir 
atoslūgių energija, hidroenergija, biomasė, 
sąvartynų dujos, kanalizacijos atliekų 
perdirbimo įrenginių dujos ir biologinės 
dujos);

Or. en

Pagrindimas

Druskingojo vandens osmozė yra nauja technologija, kai elektra gaminama iš slėgio 
skirtumų, gaunamų vykstant osmozei tarp sūraus ir gėlo vandens talpų. Druskingojo vandens
osmozė galima ypač tose vietose, kur upės įteka į jūrą. 
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Pakeitimas 336
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „energija iš atsinaujinančių šaltinių“ –
atsinaujinantys neiškastiniai energijos 
šaltiniai  (vėjo, saulės energija, 
geoterminiai šaltiniai, jūros bangų, 
potvynių ir atoslūgių energija, 
hidroenergija, biomasė, sąvartynų dujos, 
kanalizacijos atliekų perdirbimo įrenginių 
dujos ir biologinės dujos);

(a) „energija iš atsinaujinančių šaltinių“ –
atsinaujinantys neiškastiniai energijos 
šaltiniai  (vėjo, saulės, aplinkos oro,
energija, geoterminiai šaltiniai, jūros 
bangų, potvynių ir atoslūgių energija, 
osmozės, hidroenergija, biomasė, sąvartynų 
dujos, kanalizacijos atliekų perdirbimo 
įrenginių dujos ir biologinės dujos);

Or. en

Pagrindimas

Aplinkos oras, naudojamas šildyti siurblius, direktyvoje tarp atsinaujinančių energijos 
šaltinių turėtų būti paminėtas atskirai. Tai suderintų pasiūlymą su siūlymu aplinkos ir 
geoterminę energiją, naudojamą siurblių šildymui, įtraukti į valstybių narių atsinaujinančių 
šaltinių energijos tikslus. Osmozės energija turi galimybę naudoti druskos koncentracijos 
kitimą tarp jūros ir gėlojo vandens ir taip pat turėtų būti aiškiai pripažinta atsinaujinančiu 
energijos šaltiniu.

Pakeitimas 337
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „energija iš atsinaujinančių šaltinių“ –
atsinaujinantys neiškastiniai energijos 
šaltiniai  (vėjo, saulės energija, 
geoterminiai šaltiniai, jūros bangų, 
potvynių ir atoslūgių energija, 
hidroenergija, biomasė, sąvartynų dujos, 
kanalizacijos atliekų perdirbimo įrenginių 
dujos ir biologinės dujos);

(a) „energija iš atsinaujinančių šaltinių“ –
atsinaujinantys neiškastiniai energijos 
šaltiniai  (vėjo, saulės energija, aplinkos 
oro, geoterminiai šaltiniai, jūros bangų, 
potvynių ir atoslūgių, osmozės energija, 
hidroenergija, biomasė, sąvartynų dujos, 
kanalizacijos atliekų perdirbimo įrenginių 
dujos ir biologinės dujos);
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Or. en

Pagrindimas

Aplinkos oras, naudojamas šildyti siurblius, direktyvoje tarp atsinaujinančių energijos 
šaltinių turėtų būti paminėtas atskirai. Tai suderintų pasiūlymą su siūlymu aplinkos ir 
geoterminę energiją, naudojamą siurblių šildymui, įtraukti į valstybių narių atsinaujinančių 
šaltinių energijos tikslus. Osmozės energija turi galimybę naudoti druskos koncentracijos 
kitimą tarp jūros ir gėlojo vandens ir taip pat turėtų būti aiškiai pripažinta atsinaujinančiu 
energijos šaltiniu.

Pakeitimas 338
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „energija iš atsinaujinančių šaltinių“ –
atsinaujinantys neiškastiniai energijos 
šaltiniai  (vėjo, saulės energija, 
geoterminiai šaltiniai, jūros bangų, 
potvynių ir atoslūgių energija, 
hidroenergija, biomasė, sąvartynų dujos, 
kanalizacijos atliekų perdirbimo įrenginių 
dujos ir biologinės dujos);

(a) „energija iš atsinaujinančių šaltinių“ –
atsinaujinantys neiškastiniai energijos 
šaltiniai  (vėjo, saulės energija, aplinkos 
oro, geoterminiai šaltiniai, jūros bangų, 
potvynių ir atoslūgių, osmozės energija, 
hidroenergija, biomasė, sąvartynų dujos, 
kanalizacijos atliekų perdirbimo įrenginių 
dujos ir biologinės dujos);

Or. fr

Pagrindimas

Aplinkos orą reikėtų laikyti atsinaujinančiu energijos šaltiniu, kadangi jis naudojamas 
siurblių šildymui.
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Pakeitimas 339
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „energija iš atsinaujinančių šaltinių“ –
atsinaujinantys neiškastiniai energijos 
šaltiniai  (vėjo, saulės energija, 
geoterminiai šaltiniai, jūros bangų, 
potvynių ir atoslūgių energija, 
hidroenergija, biomasė, sąvartynų dujos, 
kanalizacijos atliekų perdirbimo įrenginių 
dujos ir biologinės dujos);

(a) „energija iš atsinaujinančių šaltinių“ –
atsinaujinantys neiškastiniai energijos 
šaltiniai  (vėjo, saulės energija, 
geoterminiai šaltiniai, jūros bangų, 
potvynių ir atoslūgių energija, 
hidroenergija, biomasė, sniegas, sąvartynų 
dujos, kanalizacijos atliekų perdirbimo 
įrenginių dujos ir biologinės dujos).
Panaudota šiluma, gauta vykstant X 
priede išvardytiems procesams ir 
atitinkanti Y priede nurodytus kriterijus, 
šios direktyvos tikslais taip pat laikoma 
atsinaujinančiu energijos šaltiniu.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje dėl energijos iš atsinaujinančių šaltinių numatytas veiksmingas būdas išvengti 
netinkamo skatinimo naudoti pirminius energijos šaltinius, o ne atliekų energiją, tuo atveju, 
jei bus laikomasi iš anksto numatytų energijos iš pirminių šaltinių efektyvumo kriterijų. Kai 
kuriose elektrinėse vėsinimui naudojamas sniegas, taigi, jis turėtų būti įtrauktas į 
atsinaujinančių energijos šaltinių apibrėžtį.

Pakeitimas 340
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „energija iš atsinaujinančių šaltinių“ –
atsinaujinantys neiškastiniai energijos 
šaltiniai  (vėjo, saulės energija, 
geoterminiai šaltiniai, jūros bangų, 
potvynių ir atoslūgių energija, 
hidroenergija, biomasė, sąvartynų dujos, 

(a) „energija iš atsinaujinančių šaltinių“ –
atsinaujinantys neiškastiniai energijos 
šaltiniai  (vėjo, saulės energija, 
geoterminiai šaltiniai, jūros bangų, 
potvynių ir atoslūgių energija, 
hidroenergija, biomasė, sąvartynų dujos, 
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kanalizacijos atliekų perdirbimo įrenginių 
dujos ir biologinės dujos);

kanalizacijos atliekų perdirbimo įrenginių 
dujos ir biologinės dujos), panaudota 
šiluma gaunama kogeneracijos būdu, 
natūralus vėsinimas; Komisija, 
atsižvelgdama į techninę pažangą, 
vadovaudamasi 21 straipsnio 3 dalyje 
numatyta reguliavimo procedūra su 
tikrinimu, gali šią apibrėžtį pataisyti.

Or. en

Pagrindimas

Panaudota šiluma yra perteklinė šiluma gaunama elektros gamybos proceso ar kito 
pramoninio proceso metu turėtų būti laikoma atsinaujinančiu energijos šaltiniu. Natūralus 
vėsinimas reiškia vėsinimą jūros gelmių, ežerų ir upių vandeniu.

Siekiant, kad būtų atsižvelgta į naujų šaltinių ir technologijų vystymąsi, Komisijai turėtų būti 
suteikta galimybė keisti apibrėžtį pagal komitologijos procedūrą.

Pakeitimas 341
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, atsižvelgdama į techninę 
pažangą, vadovaudamasi 21 straipsnio 3 
dalyje numatyta reguliavimo procedūra su 
tikrinimu, gali šią apibrėžtį pataisyti.

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis paremta Direktyva 2001/77/EB dėl elektros, pagamintos iš atsinaujinančiųjų 
energijos šaltinių ir neapima kai kurių šaltinių ir technologijų, pavyzdžiui nuotekų dumblo. 
Siekiant, kad būtų atsižvelgta į naujų šaltinių ir technologijų vystymąsi, Komisijai turėtų būti 
suteikta galimybė keisti apibrėžtį pagal komitologijos procedūrą.
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Pakeitimas 342
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši apibrėžtis turi atitikti techninę pažangą 
ir Komisija vadovaudamasi 21 straipsnio 
3 dalyje numatyta procedūra, gali ją 
pataisyti;

Or. de

Pagrindimas

Siekiant, kad būtų atsižvelgta į naujų šaltinių ir technologijų vystymąsi, Komisijai turėtų būti 
suteikta galimybė keisti apibrėžtį pagal komitologijos procedūrą.

Pakeitimas 343
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) „oro terminė energija“ – šilumos 
energija susikaupusi ore;

Or. en

Pagrindimas

ES teisėje nenumatytos suderintos oro terminės, geoterminės ir hidroterminės energijos 
apibrėžtys. Taigi, jos turėtų būti įtrauktos į šią direktyvą.

Oro terminė energija reiškia šiluminę energiją susikaupusią ore (žemės atmosferoje).
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Pakeitimas 344
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) „geoterminė energija“ – šiluminė 
energija, susikaupusi po negiliu žemės 
sluoksniu;

Or. en

Pagrindimas

ES teisėje nenumatytos suderintos oro terminės, geoterminės ir hidroterminės energijos 
apibrėžtys. Taigi, jos turėtų būti įtrauktos į šią direktyvą.

Geoterminė energija susijusi su šilumine energija sukaupta po negiliu žemės sluoksniu.

Pakeitimas 345
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ac) „hidroterminė energija“ – šilumos 
energija, susikaupusi vandens paviršiuje;

Or. en

Pagrindimas

ES teisėje nenumatytos suderintos oro terminės, geoterminės ir hidroterminės energijos 
apibrėžtys. Taigi, jos turėtų būti įtrauktos į šią direktyvą.

Hidroterminė energija susijusi su šilumine energija sukaupta vandens paviršiuje (upių, ežerų 
ir jūros)
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Pakeitimas 346
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) „biomasė“ – biologiškai skaidi 
produktų, atliekų ir likučių, gaunamų 
žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir 
gyvulinės kilmės medžiagas), miškų ūkyje 
ir susijusiose pramonės šakose, dalis, taip 
pat biologiškai skaidi pramoninių ir 
buitinių atliekų dalis;

(b) „biomasė“ – biologinė ne visiškai 
suirusi ar suakmenėjusi medžiaga;

Or. en

Pagrindimas

Biomasė buvo apibrėžta per siaurai, t. y. išvardinant produktus ir atliekas, kurios laikomos 
biomase. Platesnė ir bendresnė apibrėžtis užtikrintų tai, kad būtų įtrauktos įvairios biomasės 
rūšys.

Pakeitimas 347
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) „biomasė“ – biologiškai skaidi 
produktų, atliekų ir likučių, gaunamų 
žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir 
gyvulinės kilmės medžiagas), miškų ūkyje 
ir susijusiose pramonės šakose, dalis, taip 
pat biologiškai skaidi pramoninių ir 
buitinių atliekų dalis;

(b) „biomasė“ – biologinė ne visiškai 
suirusi ar suakmenėjusi medžiaga;

Or. en

Pagrindimas

Biomasės apibrėžimas per siauras, jis neapima kai kurių ir (arba) naujų atsinaujinančių 
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šaltinių (pavyzdžiui dumblių). Platesnė apibrėžtis sudarytų galimybę atsižvelgti į įvairias 
biomasės rūšis. Ekologijoje biomasė apibrėžiama, kaip organinė medžiaga.

Pakeitimas 348
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) „biomasė“ – biologiškai skaidi 
produktų, atliekų ir likučių, gaunamų 
žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir 
gyvulinės kilmės medžiagas), miškų ūkyje 
ir susijusiose pramonės šakose, dalis, taip 
pat biologiškai skaidi pramoninių ir 
buitinių atliekų dalis;

(b) „biomasė“ – biologiškai skaidi 
produktų, atliekų ir likučių, gaunamų 
žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir 
gyvulinės kilmės medžiagas), miškų ūkyje 
ir susijusiose pramonės šakose, dalis, 
biologiškai skaidi pramoninių ir buitinių 
atliekų dalis, taip pat nuotekų dumblas;

Or. en

Pakeitimas 349
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) „biomasė“ – biologiškai skaidi 
produktų, atliekų ir likučių, gaunamų 
žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir 
gyvulinės kilmės medžiagas), miškų ūkyje 
ir susijusiose pramonės šakose, dalis, taip 
pat biologiškai skaidi pramoninių ir 
buitinių atliekų dalis;

(b) „biomasė“ – biologiškai skaidi 
produktų, atliekų ir likučių, gaunamų 
žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir 
gyvulinės kilmės medžiagas), miškų ūkyje 
ir susijusiose pramonės šakose, dalis, 
durpės, taip pat biologiškai skaidi 
pramoninių ir buitinių atliekų dalis;

Or. en

Pagrindimas

Durpės, biologiškai skaidi dalinai suirusios augmenijos masė, yra svarbus atsinaujinantis 
energijos šaltinis daugelyje Europos šalių, pvz. Airijoje, Suomijoje, Estijoje, JK (Škotijoje), 
Lenkijoje, šiaurės Vokietijoje, Nyderlanduose, Švedijoje ir Danijoje.
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Pakeitimas 350
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) „biomasė“ – biologiškai skaidi 
produktų, atliekų ir likučių, gaunamų 
žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir 
gyvulinės kilmės medžiagas), miškų ūkyje 
ir susijusiose pramonės šakose, dalis, taip 
pat biologiškai skaidi pramoninių ir 
buitinių atliekų dalis;

(b) „biomasė“ – biologiškai skaidi 
produktų, atliekų ir likučių, gaunamų 
žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir 
gyvulinės kilmės medžiagas), miškų ūkyje 
ir susijusiose pramonės šakose, dalis, taip 
pat biologiškai skaidi pramoninių ir 
buitinių bei vandens ūkio atliekų dalis;

Or. en

Pagrindimas

Dumbliai vis labiau populiarėja kaip energijos šaltinis, taigi į šį straipsnį reikėtų įtraukti 
terminą „vandens ūkis“. 

Pakeitimas 351
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) „biomasė“ – biologiškai skaidi 
produktų, atliekų ir likučių, gaunamų 
žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir 
gyvulinės kilmės medžiagas), miškų ūkyje 
ir susijusiose pramonės šakose, dalis, taip 
pat biologiškai skaidi pramoninių ir 
buitinių atliekų dalis;

(b) „biomasė“ – biologiškai skaidi 
produktų, atliekų ir likučių, gaunamų 
žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir 
gyvulinės kilmės medžiagas), vandens 
ūkyje, miškų ūkyje ir susijusiose pramonės 
šakose, dalis, taip pat biologiškai skaidi 
pramoninių ir buitinių atliekų dalis;

Or. es
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Pagrindimas

Biomasės apibrėžtis Komisijos pasiūlyme neapima vandens kultūros produktų, pavyzdžiui, 
jūros dumbliai, kurie laikomi vertinga antros kartos biodyzelino gamybos žaliava.

Pakeitimas 352
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) „biomasė“ – biologiškai skaidi 
produktų, atliekų ir likučių, gaunamų 
žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir 
gyvulinės kilmės medžiagas), miškų ūkyje 
ir susijusiose pramonės šakose, dalis, taip 
pat biologiškai skaidi pramoninių ir 
buitinių atliekų dalis;

(b) „biomasė“ – biologiškai skaidi 
produktų, atliekų ir likučių, gaunamų 
žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir 
gyvulinės kilmės medžiagas), miškų ūkyje 
ir susijusiose pramonės šakose, dalis, taip 
pat biologiškai skaidi pramoninių ir 
buitinių atliekų dalis ir dalis, kurią aukštos 
temperatūros procese galima paversti 
degalais; 

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimas tik papildo nustatytą biomasės apibrėžtį.

Pakeitimas 353
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) „biomasė“ – biologiškai skaidi 
produktų, atliekų ir likučių, gaunamų 
žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir 
gyvulinės kilmės medžiagas), miškų ūkyje 
ir susijusiose pramonės šakose, dalis, taip 
pat biologiškai skaidi pramoninių ir 
buitinių atliekų dalis;

(b) „biomasė“ – biologiškai skaidi 
produktų, atliekų ir likučių, gaunamų 
žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir 
gyvulinės kilmės medžiagas), miškų ūkyje 
ir susijusiose pramonės šakose, dalis, taip 
pat neiškastinės kilmės biologiškai skaidi 
pramoninių ir buitinių atliekų dalis;
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti neaiškumų dėl direktyvos apimties, biomasės apibrėžtis turėtų būti 
paaiškinta konkrečiai nurodant, kad mineralų rafinavimo proceso atliekos neįtraukiamos į šią 
sąvoką.

Pakeitimas 354
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) „biomasė“ – biologiškai skaidi 
produktų, atliekų ir likučių, gaunamų 
žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir 
gyvulinės kilmės medžiagas), miškų ūkyje 
ir susijusiose pramonės šakose, dalis, taip 
pat biologiškai skaidi pramoninių ir 
buitinių atliekų dalis;

(b) „biomasė“ – biologiškai skaidi 
produktų, atliekų ir likučių, gaunamų 
žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir 
gyvulinės kilmės medžiagas), miškų ūkyje 
ir susijusiose pramonės šakose, dalis, taip 
pat neiškastinės kilmės biologiškai skaidi 
pramoninių ir buitinių atliekų dalis;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti neaiškumų dėl direktyvos apimties, biomasės apibrėžtis turėtų būti 
paaiškinta konkrečiai nurodant, kad mineralų rafinavimo proceso atliekos neįtraukiamos į šią 
sąvoką.

Pakeitimas 355
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) „galutinis energijos suvartojimas“ –
energijos tikslais gamybos pramonei, 
transportui, namų ūkiams, paslaugoms, 

(c) „galutinis energijos suvartojimas“ –
energijos tikslais galutiniam vartotojui
tiekiami energetikos produktai, įskaitant 
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žemės ūkiui, miškininkystei ir 
žuvininkystei tiekiami energetikos 
produktai, įskaitant elektros energijos ir 
šilumos, kurią elektros ir šilumos gamybai 
naudoja energetikos sektorius, suvartojimą 
ir įskaitant elektros energijos bei šilumos 
nuostolius paskirstymo procese;

elektros energijos ir šilumos, kurią elektros 
ir šilumos gamybai naudoja energetikos 
sektorius, suvartojimą ir įskaitant elektros 
energijos bei šilumos nuostolius 
paskirstymo procese;

Or. en

Pagrindimas

„Galutinis vartotojas“ – visaapimanti sąvoka.

Pakeitimas 356
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) „galutinis energijos suvartojimas“ –
energijos tikslais gamybos pramonei, 
transportui, namų ūkiams, paslaugoms, 
žemės ūkiui, miškininkystei ir 
žuvininkystei tiekiami energetikos 
produktai, įskaitant elektros energijos ir 
šilumos, kurią elektros ir šilumos gamybai 
naudoja energetikos sektorius, 
suvartojimą ir įskaitant elektros energijos 
bei šilumos nuostolius paskirstymo 
procese;

(c) „galutinis energijos suvartojimas“ –
energijos tikslais gamybos pramonei, 
transportui, namų ūkiams, paslaugoms, 
žemės ūkiui, miškininkystei ir 
žuvininkystei tiekiami energetikos 
produktai;

Or. de

Pagrindimas

Galutinis energijos suvartojimas turėtų būti skaičiuojamas remiantis kartu derinant 
tarptautinę terminologiją ir statistiką.
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Pakeitimas 357
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) „centralizuotas šildymas ir aušinimas“ 
– šilumos energijos paskirstymas garų, 
karšto vandens ar ataušintų skysčių forma 
iš centrinio gamybos šaltinio per 
atitinkamą tinklą daugelio pastatų erdvės 
ar procesų šildymui ar aušinimui;

(d) „centralizuotas šildymas ir aušinimas“ 
– šilumos energijos, kurios bet 50 % 
gaunama iš panaudotos šilumos, mišrios 
šilumos ir energijos ar atsinaujinančių 
šaltinių, paskirstymas garų, karšto vandens 
ar ataušintų skysčių forma iš centrinio 
gamybos šaltinio per atitinkamą tinklą 
vienam arba daugiau vartotojų;

Or. de

Pagrindimas

Energija naudojama ne tik pastatams, bet ir pramoninėms gamykloms, kurių neapima 
terminas „pastatai“. Siekiant išvengti interpretacijos skirtumų, reikėtų naudoti neutralų 
terminą „vartotojas“.

Pakeitimas 358
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) „centralizuotas šildymas ir aušinimas“ 
– šilumos energijos paskirstymas garų, 
karšto vandens ar ataušintų skysčių forma 
iš centrinio gamybos šaltinio per 
atitinkamą tinklą daugelio pastatų erdvės ar 
procesų šildymui ar aušinimui;

(d) „centralizuotas šildymas ir aušinimas“ 
– šilumos energijos paskirstymas garų, 
karšto vandens ar ataušintų skysčių forma 
iš centrinio gamybos šaltinio per 
atitinkamą tinklą daugelio pastatų arba 
pramoninių vartotojų erdvės ar procesų 
šildymui ar aušinimui;

Or. de
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Pagrindimas

Turi būti aišku, kad ši apibrėžtis apima pramoninių vartotojų šildymui ir vėsinimui 
naudojamą energiją.

Pakeitimas 359
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) „centralizuotas šildymas ir aušinimas“ 
– šilumos energijos paskirstymas garų, 
karšto vandens ar ataušintų skysčių forma 
iš centrinio gamybos šaltinio per 
atitinkamą tinklą daugelio pastatų erdvės ar 
procesų šildymui ar aušinimui;

(d) „centralizuotas šildymas ir aušinimas“ 
– šilumos energijos paskirstymas garų, 
karšto vandens ar ataušintų skysčių forma 
iš centrinio gamybos šaltinio per 
atitinkamą tinklą daugelio pastatų erdvės ar 
procesų šildymui, aušinimui ar karšto 
vandentekio vandens paruošimui;

Or. en

Pagrindimas

Centralizuotas šildymas apima ne tik erdvės ar procesų šildymą ar aušinimą, bet ir karšto 
vandentekio vandens paruošimą. Atsižvelgiant į šiuos poreikius centralizuotas šildymas 
prisideda prie iškastinio kuro pakeitimo.

Pakeitimas 360
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) „centralizuotas šildymas ir aušinimas“ 
– šilumos energijos paskirstymas garų, 
karšto vandens ar ataušintų skysčių forma 
iš centrinio gamybos šaltinio per 
atitinkamą tinklą daugelio pastatų erdvės ar 
procesų šildymui ar aušinimui;

„centralizuotas šildymas ir aušinimas“ –
šilumos energijos paskirstymas garų, karšto 
vandens ar ataušintų skysčių forma iš 
centrinio gamybos šaltinio per atitinkamą 
tinklą daugelio pastatų erdvės ar procesų 
šildymui ar aušinimui, ar karšto vandens 
paruošimui;
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Or. en

Pagrindimas

Centralizuotas šildymas plačiai naudojamas ruošiant karštą vandenį. Tai turėtų būti įtraukta į 
direktyvą.

Pakeitimas 361
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) „centralizuotas šildymas ir aušinimas“ 
– šilumos energijos paskirstymas garų, 
karšto vandens ar ataušintų skysčių forma 
iš centrinio gamybos šaltinio per 
atitinkamą tinklą daugelio pastatų erdvės ar 
procesų šildymui ar aušinimui;

(d) „centralizuotas šildymas ir aušinimas“ 
– šilumos energijos paskirstymas garų, 
karšto vandens ar ataušintų skysčių forma 
iš centrinio gamybos šaltinio per 
atitinkamą tinklą daugelio pastatų erdvės ar 
procesų šildymui ar aušinimui, ar karšto 
vandens paruošimui;

Or. en

Pagrindimas

Centralizuotas šildymas turėtų būti naudojamas ne tik pastatų erdvės ar procesų šildymui ar 
aušinimui, bet ir vandens pastatuose šildymui.

Pakeitimas 362
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) „centralizuotas šildymas ir aušinimas“ 
– šilumos energijos paskirstymas garų, 
karšto vandens ar ataušintų skysčių forma 
iš centrinio gamybos šaltinio per 
atitinkamą tinklą daugelio pastatų erdvės ar 

(d) „centralizuotas šildymas ir aušinimas“ 
– šilumos energijos paskirstymas garų, 
karšto vandens ar ataušintų skysčių forma 
iš centrinio gamybos šaltinio per 
atitinkamą tinklą daugelio pastatų erdvės ar 
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procesų šildymui ar aušinimui; procesų šildymui ar aušinimui, ar karšto 
vandens paruošimui;

Or. en

Pagrindimas

Centrinis šildymas turėtų būti naudojamas ne tik pastatų erdvės ar procesų šildymui ar 
aušinimui, bet ir vandens pastatuose šildymui.

Pakeitimas 363
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) „Žemės paviršiaus šiluma“ – saulės 
energija, susikaupusi žemės paviršiuje ir 
išgaunama iš uolienų, vandens ir 
dirvožemio. 

Or. sv

Pagrindimas

Energijai išgauti iš žemės ir iš pamatinės uolienos naudojamos įvairios technologijos. 
Kadangi kai kuriose valstybėse narėse taikoma skirtingas poveikio aplinkai vertinimas ir 
leidimų suteikimo procedūros, kurios priklauso nuo to, ar šiluma išgaunama iš žemės 
(sukaupta saulės energija), ar tai – geologinės kilmės geoterminė energija, reikėtų šias dvi 
apibrėžtis atskirti. 

Pakeitimas 364
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) „Geoterminė šiluma“ – šiluminė 
energija, kuri susidaro vykstant 
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geologiniams procesams ir kuri kaupiasi 
po kietuoju žemės paviršiumi. 

Or. sv

Pagrindimas

Energijai išgauti iš žemės ir pamatinės uolienos naudojamos įvairios technologijos. Kadangi 
kai kuriose valstybėse narėse taikoma skirtingas poveikio aplinkai vertinimas ir leidimų 
suteikimo procedūros, kurios priklauso nuo to, ar šiluma išgaunama iš žemės (sukaupta 
saulės energija), ar tai – geologinės kilmės geoterminė energija, reikėtų šias dvi apibrėžtis 
atskirti.

Pakeitimas 365
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) „biokuras“ – iš biomasės pagamintas 
skystas arba dujinis transporto kuras;

(f) „biokuras“ – laikantis VII priedo iš 
biomasės pagamintas skystas arba dujinis 
transporto kuras;

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tęstinumą ir teisinį tikrumą turi būti perimta Direktyvos 2003/30 2 
straipsnio apibrėžtis. Bioetanolio apibrėžtis turėtų atitikti taikomą nomenklatūrą.

Pakeitimas 366
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) „biokuras“ – iš biomasės pagamintas 
skystas arba dujinis transporto kuras;

(f) „biokuras“ – iš biomasės pagamintas 
skystas arba dujinis transporto kuras;1

____________
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1 biokuro kategorijos turi būti apibrėžtos 
atsižvelgiant į 2003 m. gegužės 8 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/30/EB dėl 
skatinimo naudoti biokurą ir kitą atsinaujinantį 
kurą transporte.

Or. en

Pagrindimas

Išnašoje turėtų būti nurodytos specifinės biokuro apibrėžtys, pateiktos Direktyvoje 
2003/30/EB.

Pakeitimas 367
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) „celiuliozės biodegalai“: biodegalai, 
pagaminti iš bet kokios celiuliozės, 
hemiceliuliozės ar lignino, gautų iš 
atsinaujinančios biomasės.

Or. en

Pakeitimas 368
Henrik Lax

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) „šlapžemė“ – nuolat ar didžiąją metų 
dalį vandens dengiamas arba įmirkęs 
žemės plotas;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi šlapžemė yra vienas iš tvarumo kriterijų, nurodytų 15 straipsnyje, ją reiktų apibrėžti. 
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Vis dėlto esama dirvožemio tipų, kurie nėra priskiriami šlapžemei, tačiau gali didelę metų 
dalį būti dengiami vandens, ypač jei oro sąlygos yra drėgnos. Todėl tik tai, kad ji nuolat 
dengiama vandens, gali būti priimta kaip šlapžemės kriterijus.

Pakeitimas 369
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fb) „nedirbama, sunykusi arba 
nederlinga žemė“ – žemė, kuri nėra ir nuo 
1990 m. nebuvo šlapžemė arba miškas, 
kuri nėra didelės gamtosauginės vertės 
žemė ir su tokia žeme nesiriboja, kuri 
nėra vertingose gamtos ar valstybių 
saugomose teritorijose ir kuri ne mažiau 
kaip 10 metų nebuvo naudojama žemės 
ūkio reikmėms; vis dėlto šis laikotarpis 
gali būti trumpesnis arba ilgesnis 
priklausomai nuo to, ar žemė yra šiaurės 
ar pietų Europoje, ir atsižvelgiant į tam 
tikrus veiksnius, pvz., aukštį virš jūros 
lygio, klimato zoną arba tradicinę florą ir 
fauną.

Or. sv

Pagrindimas

Kiekvienoje valstybėse skirtingai vertinama, kas yra nedirbama, sunykusi arba nederlinga 
žemė ir dėl kokių priežasčių tam tikro tipo žemė priskiriama šiai kategorijai. Pranešime 
nustatytų apribojimų negalima taikyti šalyse, kuriose natūralus miško augimo ciklas trunka 
apie 100–120 metų. Todėl šiaurinė Skandinavijos dalis (kuri apima 50 proc. šių šalių) negali 
būti laikoma sunykusia žeme. Kai kuriose Europos dalyse žemei leidžiama atsigauti ilgą 
laikotarpį siekiant išsaugoti tradicinę florą ir fauną.
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Pakeitimas 370
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g)„kilmės garantija“ – elektroninis 
dokumentas, kurio funkcija – pateikti 
įrodymą, kad konkretus energijos kiekis 
buvo pagamintas iš atsinaujinančių 
šaltinių;

(g)„kilmės garantija“ – elektroninis 
dokumentas, kurio funkcija – pateikti 
įrodymą, kad konkretus energijos kiekis 
buvo pagamintas iš atsinaujinančių šaltinių, 
ir kurį galima perduoti pagal šios 
direktyvos nuostatas;

Or. de

Pagrindimas

Galimybė perduoti kilmės garantijas turėtų būti standartinis reikalavimas siekiant sudaryti 
sąlygas pasiekti ES tikslus sukeliant mažiausiai išlaidų piliečiams. Atvejams, kai kilmės 
garantijų perdavimas gali neigiamai paveikti valstybės narės tiekimo saugumą, taikomos 
normos išdėstytos 9 straipsnyje.

Pakeitimas 371
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) „kilmės garantija“ – elektroninis 
dokumentas, kurio funkcija – pateikti 
įrodymą, kad konkretus energijos kiekis 
buvo pagamintas iš atsinaujinančių 
šaltinių;

(g) „kilmės garantija“ – elektroninis 
dokumentas, kurio funkcija – pateikti 
įrodymą, kad konkretus energijos kiekis 
buvo pagamintas iš tvarių atsinaujinančių 
šaltinių;

Or. en
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Pakeitimas 372
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) „perdavimo apskaitos liudijimas“ –
ypatingai paženklintas elektroninis 
dokumentas, kuriuo įrodoma, kad 
nurodytas energijos kiekis pagamintas iš 
atsinaujinančių šaltinių ir gali būti 
įtrauktas siekiant privalomų tikslų jį 
išdavusioje valstybėje narėje arba kitose 
valstybėse narėse;

Or. de

Pagrindimas

Vienintelė perdavimo liudijimų paskirtis yra įtraukimas siekiant tikslų ir jų negalima lyginti 
su kilmės garantijomis.

Pakeitimas 373
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) „paramos schema“ – su valstybės narės 
intervencija į rinką susijusi schema, pagal 
kurią siekiama, kad energija iš 
atsinaujinančių šaltinių taptų patraukli 
rinkai: sumažinamos tokios energijos 
gamybos sąnaudos, padidinama kaina, už 
kurią ją galima parduoti, arba nustatomas 
atsinaujinančios energijos įpareigojimas 
ar kitomis priemonėmis padidinamas 
tokios energijos pirkimo kiekis;

(h) „paramos schema“ – su valstybės narės 
veiksmu susijusi schema, pagal kurią 
siekiama sukurti arba didinti paskatas 
labiau naudoti energiją iš atsinaujinančių 
šaltinių. Nacionalinės paramos sistemos 
visų pirma apima atsinaujinančios 
energijos įpareigojimus, investicinę 
pagalbą, atleidimą nuo mokesčių arba 
mokesčių lengvatas, mokesčių grąžinimą 
ir tiesioginį kainų palaikymą, ypač 
priemokų ir pirkimo kainos tvarką;

Or. es
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Pagrindimas

Paramos atsinaujinantiems šaltiniams sistemos yra itin svarbios, pirma, kadangi dėl jų šie 
šaltiniai dabar yra tokioje padėtyje ES, ir, antra, kadangi jie turi esminės reikšmės plėtrai 
ateityje. Todėl jas reikia tinkamai apibrėžti ir į jas atsižvelgti direktyvoje.

Pakeitimas 374
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) „paramos schema“ – su valstybės narės 
intervencija į rinką susijusi schema, pagal 
kurią siekiama, kad energija iš 
atsinaujinančių šaltinių taptų patraukli 
rinkai: sumažinamos tokios energijos 
gamybos sąnaudos, padidinama kaina, už 
kurią ją galima parduoti, arba nustatomas 
atsinaujinančios energijos įpareigojimas ar 
kitomis priemonėmis padidinamas tokios 
energijos pirkimo kiekis;

(h) „paramos schema“ – schema, pagal 
kurią siekiama, kad energija iš 
atsinaujinančių šaltinių taptų patraukli 
rinkai: sumažinamos tokios energijos 
gamybos sąnaudos, padidinama kaina, už 
kurią ją galima parduoti, arba nustatomas 
atsinaujinančios energijos įpareigojimas ar 
kitomis priemonėmis padidinamas tokios 
energijos pirkimo kiekis. Tokios 
nacionalinės paramos schemos visų pirma 
apima žaliuosius pažymėjimus, dotacijas 
investicijoms, atleidimą nuo mokesčių ar 
mokesčių lengvatas, mokesčių grąžinimą 
ir tiesiogines kainų palaikymo schemas, 
ypač atlyginimo už supirkimą ir supirkimo 
priemokų schemas;

Or. de

Pagrindimas

Konkreti parama energijos iš atsinaujinančių šaltinių technologijoms ir jų skatinimui turėtų 
būti teikiama pasitelkiant nacionalinius supirkimo tarifus.
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Pakeitimas 375
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) „perdavimo liudijimas“ – ypatingai 
paženklintas elektroninis dokumentas, 
kuriuo įrodoma, kad nurodytas energijos 
kiekis pagamintas iš atsinaujinančių 
šaltinių ir kad siekiama valstybėms 
narėms nustatytų planinių rodiklių;

Or. de

Pagrindimas

Perdavimo liudijimas turėtų būti valstybės narės įrodymu, kad atitinkama energijos dalis 
gaunama iš atsinaujinančių šaltinių, o kilmės garantija – energijos gamintojų, tiekėjų ar 
vartotojų įrodymas.

Pakeitimas 376
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) „naujos jėgainės“ – jėgainės, kurios 
gamina energiją iš atsinaujinančių 
šaltinių ir pradėjo veikti nuo tada, kai 
įsigaliojo direktyva, arba jėgainės, kuriose 
biomasė buvo naudojama kaip kuras 
vietoj įprastinių energijos šaltinių nuo 
tada, kai įsigaliojo direktyva, arba 
jėgainės, kurių gamybos pajėgumai 
padidėjo nuo tada, kai įsigaliojo direktyva.

Or. de
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Pagrindimas

Apibrėžtimi „naujos jėgainės“ supaprastinamas tekstas ir leidžiama pakeisti energijos 
šaltinius ir padidinti pajėgumus.

Pakeitimas 377
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) „kogeneracinė jėgainė“ – jėgainė, 
kurioje gaminama elektros energija ir 
šilumos energija garo, karšto vandens 
arba šaldytų skysčių forma patalpų 
šildymui arba vėsinimui arba procesų 
šildymui, vėsinimui arba garo gamybai.

Or. fr

Pagrindimas

Kogeneracinės jėgainės jau yra itin svarbios valstybių narių energetikos sistemoms ir jų 
vaidmuo neišvengiamai didės ateityje, toliau didėjant iš biomasės pagamintos energijos 
kiekiui. Kogeneracinės jėgainės yra labai efektyvios (gerokai efektyvesnės už įprastas 
šilumines elektrines arba pramoninius ar namų katilus) ir teikia labai įdomių panaudojimo 
galimybių kombinuojant su biomase arba biodujomis.

Pakeitimas 378
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) „biokuro kreditai, kuriuos galima 
parduoti“ – elektroninis dokumentas, 
kurio funkcija – pateikti įrodymą, kad 
konkretus iš biodegalų pagamintos 
energijos kiekis, atitinkantis 15 
straipsnyje nurodytus susijusius tvarumo 
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reikalavimus, buvo pateiktas vartojimui 
kaip transporto kuras ES Bendrijos 
rinkoje.

Or. en

Pagrindimas

Kilmės garantijų sistemą reikėtų išplėsti taip, kad ji apimtų atskirą biokuro kreditų, kuriuos 
galima parduoti sistemą, taip siekiant užtikrinti daugiau lankstumo ir įvykdyti biokuro 
planinius rodiklius bei išvengti nereikalingo biokuro pervežimo. Siūloma sistema sietųsi su 
dabartinėmis valstybių narių biokuro reguliavimo paramos priemonėmis, pvz., biokuro 
įsipareigojimais, ir būtų pagrįsta didžiojoje dalyje ES valstybių narių esamomis biokuro 
kreditų, kuriuos galima parduoti, sistemomis bei sudarytų galimybę jas suderinti.

Pakeitimas 379
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) „biometanas“ – metanas, pagamintas 
iš atsinaujinančių šaltinių, kurio kokybė 
pagerinta iki gamtinių dujų kokybės.

Or. en

Pagrindimas

Biometanas (metanas, pagamintas iš atsinaujinančių šaltinių, kurio kokybė pagerinta iki 
gamtinių dujų kokybės) įtraukiamas į biodegalų apibrėžtį, tačiau jam nuolat neskiriama 
dėmesio.
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Pakeitimas 380
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) „teritorijos, kurias ypač svarbu 
išsaugoti“ yra:
– teritorijos, kurių biologinė vertė yra 
svarbi pasauliniu, regioniniu ar valstybės 
mastu (pavyzdžiui, būdinga tik tai vietovei, 
yra nykstančių rūšių, refugiumas);
– didelės teritorijos, svarbios pasauliniu, 
regioniniu ar valstybės mastu, kuriose 
natūraliai gyvena gausios daugelio (jei ne 
visų) egzistuojančių rūšių populiacijos;
– plotai, kurie patenka į retas arba 
nykstančias ekosistemas ar kuriuose 
tokios ekosistemos yra;
– teritorijos, kurios teikia gyvybiškai 
svarbias paslaugas kritinėse situacijose 
(pavyzdžiui, vandens apsauga, erozijos 
kontroliavimas);
– teritorijos, kurios svarbios pagrindinių 
vietos bendruomenių poreikių 
užtikrinimui (pvz., išgyvenimo, sveikatos);
– teritorijos, su kuriomis siejama vietinių 
bendruomenių tradicinė kultūrinė 
tapatybė (kultūrinės, ekologinės, 
ekonominės ar religinės svarbos 
teritorijos, siejamos su konkrečiomis 
bendruomenėmis).

Or. en

Pagrindimas

15 straipsnio 3 dalyje būtina pateikti teritorijos, kurią ypač svarbu išsaugoti, apibrėžimą. 
Pirmą kartą būtinų išsaugoti teritorijų sistemą sukūrė Miškų priežiūros taryba (dabar ji yra 
įtraukta į MPT sertifikavimo schemą). Ji apibrėžė aiškias ribas, kaip atpažinti teritorijas, 
kurias ypač svarbu išsaugoti, ir kurios saugomos (arba nesaugomos) vietinių ir tarptautinių 
teisės aktų.
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Pakeitimas 381
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) „transporto sektorių dalys“ –
geležinkelio, kelių ir vidaus vandens kelių 
transportas.

Or. de

Pagrindimas

Pagal principą „teršėjas moka“ (EB sutarties XIX skyriaus 174 straipsnio 2 dalis) transporto 
operatoriai, kurie šiuo metu suvartoja daugiausiai energijos iš iškastinių šaltinių ir išmeta 
daugiausiai CO2 turėtų daugiausiai prisidėti prie to, kad būtų padidinta energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalis. Reikia apibrėžti transporto sektorių dalis siekiant užtikrinti, 
kad našta būtų pasidalijama sąžiningai ir skaidriai.

Pakeitimas 382
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio i b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ib) „kuro tiekėjas“ – juridinis asmuo, 
tiekiantis kelių transportui skirtą kurą 
vartotojų rinkai, paprastai pardavimo 
vietoje.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai paskirstyti atsakomybę tarp biokuro tiekėjo, kuris atsakingas už galiojančio 
sertifikato gavimą, ir kuro tiekėjo, kuris atsakingas už sertifikato grąžinimą vykstant 
atskleidimo procesui, kuriuo siekiama užtikrinti reikalavimų laikymąsi. Biokuro tiekėjas 
tiesiogiai dalyvauja biokuro tiekimo grandinėje, todėl turi prieigą prie visų duomenų, 
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susijusių su ŠESD ir tvarumu, todėl jis turėtų būti atsakingas. Aiški atsakomybė sustiprina 
nuosavybę, reikalavimų laikymąsi ir duomenų patikimumą.

Pakeitimas 383
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio i c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ic) „biokuro tiekėjas“ – juridinis asmuo, 
kuris gamina biokurą Europos Sąjungoje 
arba už Europos Sąjungos ribų eksportui 
į Europos Sąjungą.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai paskirstyti atsakomybę tarp biokuro tiekėjo, kuris atsakingas už galiojančio 
sertifikato gavimą, ir kuro tiekėjo, kuris atsakingas už sertifikato grąžinimą vykstant 
atskleidimo procesui, kuriuo siekiama užtikrinti reikalavimų laikymąsi. Biokuro tiekėjas 
tiesiogiai dalyvauja biokuro tiekimo grandinėje, todėl turi prieigą prie visų duomenų, 
susijusių su ŠESD ir tvarumu, todėl jis turėtų būti atsakingas. Aiški atsakomybė sustiprina 
nuosavybę, reikalavimų laikymąsi ir duomenų patikimumą.

Pakeitimas 384
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio i c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(id) „masės balansas“ – metodas, pagal 
kurį gali būti parodyta, kad atitinkama 
žaliavų ar biokuro siunta buvo atitraukta 
iš tam tikro fizinio kiekio, prie kurio prieš 
tai buvo pridėtos žaliavos ar biokuras,
kurių tvarumo charakteristikos 
nurodomos susijusiuose dokumentuose, ir 
kad atitrauktas žaliavų arba biokuro, 
susijusių su šiais dokumentais, kiekis 
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neviršija pridėtojo kiekio.

Or. en

Pagrindimas

Tai apibrėžtys, kurias pasiūlė Komisija dokumento SEC(2008)85 II tome (Komisijos darbo 
dokumentas). Europos biokuro tvarumo sistemoje turėtų būti pripažįstamos dvi praktinės 
informacijos tvarkymo tiekimo grandinėje sistemos (masės balanso ir apyvartinių liudijimų), 
o ne vienas nustatytas metodas. Operatoriams reikėtų suteikti lankstumo siekiant užtikrinti, 
kad būtų galima panaudoti tinkamiausią metodą atsižvelgiant į kiekvieną atvejį ir taip 
užtikrinti, kad tvarūs biodegalai būtų gaminami ekonomiškai efektyviausiu būdu.

Pakeitimas 385
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio i e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ie) „apyvartiniai liudijimai“ – metodas, 
pagal kurį galima parodyti, kad kažkur 
pasaulyje buvo pagamintas žaliavų arba 
biokuro kiekis, lygus kiekiui atitinkamoje 
siuntoje, ir turintis tvarumo 
charakteristikas, nurodytas susijusiuose 
dokumentuose; ir kad šie dokumentai 
nebuvo ir nebus siejami su bet kuria kita 
biokuro siunta siekiant patikrinti jos 
tvarumą.

Or. en

Pagrindimas

Tai apibrėžtys, kurias pasiūlė Komisija dokumento SEC(2008)85 II tome (Komisijos darbo 
dokumentas). Europos biokuro tvarumo sistemoje turėtų būti pripažįstamos dvi praktinės 
informacijos tvarkymo tiekimo grandinėje sistemos (masės balanso ir apyvartinių liudijimų), 
o ne vienas nustatytas metodas. Operatoriams reikėtų suteikti lankstumo siekiant užtikrinti, 
kad būtų galima panaudoti tinkamiausią metodą atsižvelgiant į kiekvieną atvejį ir taip 
užtikrinti, kad tvarūs biodegalai būtų gaminami ekonomiškai efektyviausiu būdu.
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Pakeitimas 386
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
naudojimo planiniai rodikliai

Energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
naudojimo planiniai rodikliai ir 

priemonės

Or. en

Pakeitimas 387
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
galutinio energijos suvartojimo kiekio 
dalis, kurią sudaro energija iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, 2020 m. 
pasiektų bent bendrą tiems metams 
nustatytą energijos, gaunamos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, dalies 
planinį rodiklį, kaip nurodyta I priedo A 
dalies lentelės trečiajame stulpelyje, 
siekiant užtikrinti, kad bus pasiektas 
privalomas tikslas, jog 2020 m. iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos 
energijos dalis sudarys bent 20 proc. 
galutinio Bendrijos suvartojamo energijos 
kiekio.

Or. en

Pagrindimas

Europos Vadovų Taryba 2007 m. kovo mėn. nusprendė nustatyti privalomą tikslą – 20 proc. 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių iki 2020 m.
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Pakeitimas 388
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Jei tikslo negalima pasiekti tvariu būdų, jo pasiekimą reikėtų atidėti.

Pakeitimas 389
Werner Langen, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dvi ar daugiau valstybių narių, 
norėdamos pasinaudoti sinergijos 
poveikiu, gali kartu siekti I priedo A 
dalyje nurodytų planinių rodiklių.
(a) Šiuo tikslu valstybės narės gali 
nustatyti sistemą, pagal kurią asmenys 
galėtų perduoti trečiosioms šalims 
perdavimo apskaitos liudijimus, kurie gali 
būti įskaičiuoti siekiant nacionalinių 
planinių rodiklių pagal 10 straipsnio 
nuostatas.
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(b) dvi ar daugiau valstybių narių gali 
susitarti, kad iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių pagamintą energiją viena kitai 
perduos statistikos tikslais, kad ji būtų 
įskaičiuota į jų nacionalinius planinius 
rodiklius.
(c) Valstybės narės gali susitarti 
įgyvendinti bendrus projektus, kuriuose 
viena arba daugiau valstybių narių remtų 
projektus, kuriais kitoje valstybėje 
skatinama gaminti energiją iš 
atsinaujinančių šaltinių, kad joms būtų 
įskaičiuota dalis dėl to iš atsinaujinančių 
šaltinių pagamintos energijos.
(d) Dvi ar daugiau valstybių narių gali 
susitarti kartu siekti planinių rodiklių, 
pvz., kurdamos bendras tarpvalstybines 
perdavimo sistemas arba atverdamos savo 
nacionalines energetikos sistemas iš kitų 
valstybių narių gautai energijai. Tokiais 
atvejais jos kartu turi įrodyti, kokią 
galutinio jų suvartoto energijos kiekio dalį 
sudaro energija iš atsinaujinančių 
šaltinių, kuri lygi energijos, kurią jos 
pagamintų, jei planinių rodiklių siektų 
atskirai, sumai.

Or. de

Pagrindimas

Būtina laikytis lankstaus požiūrio tarp valstybių narių norint pasiekti planinius rodiklius.

Pakeitimas 390
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kol nėra visai Europai taikomos 
energijos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių skatinimo sistemos, reikia, kad 
skirtingos nacionalinės skatinimo 
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sistemos efektyviai siektų šioje direktyvoje 
numatytų tikslų, būtent:
(a) pasiekti nacionalinius ir visos Europos 
augimo tikslus,
(b) pasiekti nacionalinėse skatinimo 
sistemose numatytus aplinkos apsaugos 
tikslus tokiu būdu, kuris geriausiai 
atspindi nacionalinį potencialą ir 
atitinkamą nacionalinę padėtį, ir
(c) užtikrinti saugų ir darnų energijos 
tiekimą.
Siekdamos veiksmingai įgyvendinti šioje 
direktyvoje numatytus tikslus, valstybės 
narės turi galėti laisvai spręsti, ar ir kokiu 
mastu jos leidžia kitose valstybėse narėse 
iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą 
energiją įtraukti į savo nacionalinę 
skatinimo sistemą. Jei būtina, tai gali 
reikšti ir prekybos apribojimą.

Or. de

Pagrindimas

Nacionalinių skatinimo sistemų naudojimas šiuo metu yra daugiausiai žadantis būdas pasiekti 
direktyvos tikslus.

Pakeitimas 391
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Bendras Europos Sąjungos energijos 
iš atsinaujinančių šaltinių suvartojimo 
dalies bendrame galutiniame suvartotos 
energijos kiekyje planinis rodiklis 2020 m. 
turi būti bent 20%.

Or. en
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Pagrindimas

Be realaus energijos iš atsinaujinančių šaltinių integravimo į dabartinę energijos rinką, šios 
direktyvos tikslas yra užtikrinti, kad Bendrija pasiektų energijai iš atsinaujinančių šaltinių 
nustatytą 20 proc. tikslą 2020 m., kaip vienbalsiai nusprendė 27 valstybių vadovai 2007 m. 
kovo mėn.

Pakeitimas 392
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato atitinkamas 
priemones, kad užtikrintų, jog energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių dalis 
būtų lygi arba viršytų dalį, nurodytą I 
priedo B dalyje pateiktuose išankstiniuose 
skaičiavimuose.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų nustatyti tik galutinį tikslą; pagal subsidiarumo principą valstybės narės turi pačios 
nuspręsti, kaip ir kada jos pasieks savo tikslus, ypač kadangi tai priklauso nuo technologinės 
pažangos, kuri yra nenuspėjama.

Pakeitimas 393
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato atitinkamas 
priemones, kad užtikrintų, jog energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių dalis būtų 
lygi arba viršytų dalį, nurodytą I priedo B 
dalyje pateiktuose išankstiniuose 
skaičiavimuose.

2. Valstybės narės nustato atitinkamas 
priemones, kad užtikrintų, jog energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių dalis būtų 
lygi arba viršytų I priedo B dalyje 
nustatytus privalomus minimalius 
tarpinius planinius rodiklius.
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Or. en

Pagrindimas

Privalomi tikslai būtini siekiant užtikrinti, kad anksti būtų pasiekta pažangos tobulinant 
energiją iš atsinaujinančių šaltinių.

Pakeitimas 394
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kol nėra ES paramos schemos ir 
siekiant užtikrinti, kad šios direktyvos 
reikalavimai būtų veiksmingai vykdomi 
taikant nacionalines paramos schemas, 
valstybėms narėms turi būti palikta teisė 
pačioms spręsti, ar kitoje valstybėje narėje 
iš atsinaujinančių šaltinių pagamintai 
energijai bus taikoma nacionalinė 
paramos schema ir, jei taip, kokiu mastu.

Or. en

Pagrindimas

Papildyta siekiant dar kartą pabrėžti, kad nacionalinės paramos schemas ir toliau turi 
kontroliuoti valstybės narės.

Pakeitimas 395
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Dvi ar daugiau valstybių narių gali 
siekti savo privalomų atskirų nacionalinių 
tikslų vykdydamos bendrą veiklą, kaip 
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išdėstyta 9, 10 ir 10a straipsniuose.

Or. en

Pagrindimas

Dvišalis ir daugiašalis bendradarbiavimas siekiant atskirų nacionalinių tikslų gali leisti 
valstybėms narėms lanksčiau ir efektyviau plėtoti energiją iš atsinaujinančių šaltinių.

Pakeitimas 396
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kiekviena valstybė narė privalo 
užtikrinti, kad 2020 m. jos energijos, 
gaunamos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, dalis transporto sektoriuje 
sudarytų bent 8% tos valstybės narės 
transporto sektoriuje suvartojamo galutinio 
energijos kiekio, bet tik su sąlyga, kad 
transporte naudojama energija iš 
atsinaujinančių šaltinių atitiktų aplinkos 
tvarumo kriterijus, nurodytus 15 
straipsnyje.. Šį tikslą kas treji metai 
(pradedant 2012 m.) reikės persvarstyti 
pagal Komisijos pateiktas ataskaitas, 
nurodytas 20 straipsnyje.

Apskaičiuojant visą transporto sektoriuje 
suvartojamos energijos kiekį pagal pirmą 
šio straipsnio dalį, atsižvelgiama tik į 
tokius naftos produktus kaip benzinas ir 
dyzelinas.

Or. en

Pagrindimas

Dėl visų nežinomųjų, susijusių su sparčiai didėjančia biodegalų gamyba, pagrįsta agrokuru, 
esama įtikinamų argumentų laikytis atsargumo ir laikytis laipsniškos pažangos požiūrio. 
Panašu, kad siūlomas 10 proc. privalomas planinis rodiklis yra pernelyg optimistinis. Tikslas 
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turėtų būti ne pasiekti planinius rodiklius bet kokia kaina, o įgyvendinti politiką, kuri teiktų 
didelę naudą klimatui. Todėl protingas požiūris būtų sumažinti šį tikslą ir plėtoti politiką, 
pagrįstą reguliariais persvarstymais, t. y. mokytis darant, atsižvelgiant į bendrus tikslus bei 
politikos pagrindą ir metodologiją.

Pakeitimas 397
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kiekviena valstybė narė privalo 
užtikrinti, kad 2020 m. jos energijos, 
gaunamos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, dalis transporto sektoriuje 
sudarytų 4% tos valstybės narės transporto 
sektoriuje suvartojamo galutinio energijos 
kiekio. Komisija, remdamasi stebėsenos ir 
ataskaitų rezultatais, kaip reikalaujama 
20 straipsnyje, ir tinkamu laiku gali 
pasiūlyti pakeisti šią direktyvą, kad 
valstybės narės užtikrintų, jog transporte 
naudojamos energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių dalis padidėtų nuo 2015 m. iki 
2020 m.

Or. en

Pagrindimas

Iki 2015 m. turėtų būti nustatytas žemesnis tikslas ir, remiantis atnaujintais duomenimis bei 
tuo, kaip ateityje bus plėtojami antrosios kartos biodegalai, tikslas turėtų būti padidintas 
vėlesniu etapu. 4 proc. tikslas gaunamas, jei atsižvelgiama į numatomą I B priedo 
trajektoriją, pagal kurią 2014 m. pabaigoje valstybės narės turi būti pasiekusios 35 proc. 
joms 2020 m. keliamo tikslo. Taikant I B priedo matematinę formulę ir atsižvelgiant, kad 
biodegalai 2005 m. sudarė 1 proc. transporto kuro, galima daryti išvadą, kad 2015 m. tikslas 
turėtų būti apie 4 proc. (S2005+0,35(S2020-S2005)= 1 + 0,35 (10-1)= 1+3,15=4,15).
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Pakeitimas 398
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kiekviena valstybė narė privalo 
užtikrinti, kad 2020 m. jos energijos, 
gaunamos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, dalis transporto sektoriuje 
sudarytų bent 10% tos valstybės narės 
transporto sektoriuje suvartojamo galutinio 
energijos kiekio, bet tik su sąlyga, kad 
transporte naudojama energija iš 
atsinaujinančių šaltinių atitiktų aplinkos 
tvarumo kriterijus, nurodytus 15 
straipsnyje. Iki 2015 m. pabaigos valstybės 
narės gali nustatyti tikslą, kad bent 1% 
galutinio transportui suvartojamo 
energijos kiekio būtų pagaminta iš 
celiuliozinių biodegalų, biodujų ir 
biodegalų iš augalinio ar gyvulinio 
aliejaus atliekų arba ne maistui skirtų 
daržovių. Valstybės narės užtikrina, kad 
2020 m. bent 2 proc. galutinio transportui 
suvartotos energijos kiekio būtų 
pagaminta iš celiuliozinių biodegalų, 
biodujų ir biodegalų iš augalinio ar 
gyvulinio aliejaus atliekų arba ne maistui 
skirtų daržovių. Šitie planiniai rodikliai 
kas trejus metus (pradedant 2012 m.) 
persvarstomi pagal Komisijos pateiktas 
ataskaitas, nurodytas 20 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad planinis rodiklis būtų laipsniškai pasiektas nuo direktyvos įsigaliojimo, 
reikia nustatyti tarpinį rodiklį 2015 m. Europos Vadovų Taryba kaip vieną iš 10 proc. 
atsinaujinančių šaltinių dalies transporte planinio rodiklio pasiekimo sąlygų nustatė galimybę 
naudotis antrosios kartos biodegalais. Nustačius papildomą planinį rodiklį celiuliozės ir 
aukštesnės kategorijos biokurui, ši sąlyga įvykdoma.
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Pakeitimas 399
Werner Langen, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Laikotarpiui iki 2020 m. Europos Sąjunga 
nustato tarpinius mažiausius planinius 
rodiklius – 6 % 2012 m. ir 8 % 2016 m.

Or. de

Pagrindimas

Energijos iš atsinaujinančių šaltinių daliai transporto sektoriuje nustatytas labai aukštas 
planinis rodiklis, todėl kol kas pakanka iki 2020 m. pasiekti 10 proc. Siekiant, kad Europos 
biokuro sektorius plėstųsi, kaip gairės būtini privalomi tarpiniai planiniai rodikliai, numatyti 
3 straipsnio 3 dalyje.

Pakeitimas 400
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Iš principo, 10 proc. kelių transporte naudojamų degalų iš atsinaujinančių šaltinių 
reikalavimo nustatymas nereiškia, kad energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalis sudarys 10 
proc. Pagal pakeistą tekstą užtikrinamas nuoseklumas su bendrais principais, nustatytais 
direktyvoje, ir ypač su apskaičiavimo metodika, pateikta VII priede.

Pakeitimas 401
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kiekviena valstybė narė privalo 
užtikrinti, kad 2020 m. jos energijos, 
gaunamos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, dalis transporto sektoriuje 
sudarytų bent 10% tos valstybės narės 
transporto sektoriuje suvartojamo galutinio 
energijos kiekio. Mažiausiai 30 proc. šio 
planinio rodiklio turėtų būti pasiekta 
naudojant elektrą arba vandenilį, gautą iš 
atsinaujinančios energijos šaltinių arba 
energiją, gautą iš lignoceliuliozės 
biomasės ar dumblių.

Or. en

Pagrindimas

10 % atsinaujinančios energijos transporto sektoriuje planinis rodiklis gali būti pasiektas 
naudojant tokius energijos šaltinius kaip biomasė, elektra ar vandenilis. Puikiai veikiančioje 
rinkoje rinkos dalyviai gali pasirinkti, kokią technologiją naudoti. Tačiau rinkoje linkstama 
pasirinkti variantus, kai investicijos atsiperka greičiausiai. Siekiant skatinti perspektyvias 
galimybes, pvz., susijusias su elektros energijos ar vandenilio naudojimu, reikia nustatyti 
mažesnius planinius rodiklius. Be to, dėl minėtojo rodiklio daug abejojama, pavyzdžiui, 
Europos aplinkos agentūra pataria, kad taip vadinamojo pirmosios kartos biokuro 
sunaudojamas kiekis turėtų būti mažiau nei 10 proc.
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Pakeitimas 402
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kiekviena valstybė narė privalo 
užtikrinti, kad 2020 m. jos energijos, 
gaunamos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, dalis transporto sektoriuje 
sudarytų bent 10% tos valstybės narės 
transporto sektoriuje suvartojamo galutinio 
energijos kiekio. Elektros energijos, 
skirtos geležinkelių veiklai, kuri tiekiama 
elektros energijos gamintojo arba tiekėjo, 
atveju energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių daliai taikomas toks pat planinis 
rodiklis, kaip energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių daliai nuo kelių transporto 
sunaudojamos energijos.
Kiekviena valstybė narė nurodo 
transporto pramonės sektorių dalims, 
kokia dalimi kiekvienas iš jų turi prisidėti 
prie to, kad būtų pasiekti bendri tikslai, ir 
kokia turi būti tikslinė energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalis kiekvienos 
iš sektoriaus dalių galutiniame suvartotos 
energijos kiekyje iki 2020 m.

Or. de

Pagrindimas

Be pasiūlyto pakeitimo elektros energijos pramonės gerokai didesnis energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalies planinis rodiklis būtų taikomas elektra varomiems traukiniams, 
tačiau ne likusiam transporto sektoriui. Šiuo pakeitimu užkertamas kelias tam, kad 
geležinkelio transportas būtų apkrautas nesąžiningai didelėmis išlaidomis. Juo užtikrinamas 
principo „teršėjas moka“ (EB sutarties XIX skyriaus 174 punkto 2 dalis) laikymasis ir 
skaidrumas pasidalinant naštą.
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Pakeitimas 403
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kiekviena valstybė narė privalo 
užtikrinti, kad 2020 m. jos energijos, 
gaunamos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, dalis transporto sektoriuje 
sudarytų bent 10% tos valstybės narės 
transporto sektoriuje suvartojamo galutinio 
energijos kiekio, o į planinius rodiklius 
įskaitomas biokuras ir kiti skystieji 
bioproduktai turi atitikti tvarumo 
kriterijus, nurodytus 15 straipsnyje.
2015 m. pabaigoje valstybės narės turi 
nustatyti planinį rodiklį, kad energijos, 
gaunamos iš celiuliozės biokuro, dalis 
sudarytų bent 1% transporto sektoriuje 
suvartojamo galutinio energijos kiekio.
Kiekviena valstybė narė privalo užtikrinti, 
kad 2020 m. jos celiuliozės biokuro dalis 
transporto sektoriuje sudarytų bent 2% tos
valstybės narės transporto sektoriuje 
suvartojamo galutinio energijos kiekio.

Or. en

Pagrindimas

Europos Vadovų Taryba kaip vieną iš 10 proc. planinio rodiklio pasiekimo sąlygų nustatė 
galimybę naudotis antrosios kartos biodegalais. Nustačius papildomą planinį rodiklį 
celiuliozės biokurui, ši sąlyga įvykdoma.
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Pakeitimas 404
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kiekviena valstybė narė privalo 
užtikrinti, kad 2020 m. jos energijos, 
gaunamos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, dalis transporto sektoriuje 
sudarytų bent 10% tos valstybės narės 
transporto sektoriuje suvartojamo galutinio 
energijos kiekio ir kad valstybės narės 
transporte naudojamos energijos 
efektyvumas padidėtų bent 20% iki 2020 
m., atskaitos tašku laikant 2005 m.
Transporte naudojami atsinaujinantys 
šaltiniai turi atitikti 15 straipsnyje 
nurodytus aplinkos ir socialinius tvarumo 
kriterijus ir nuo 2010 m. jie kasmet 
persvarstomi remiantis Komisijos 
ataskaitomis, kaip nustatyta 20 
straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi atsinaujinančios energijos šaltinių dalies rodiklis išreikštas procentais, būtina jį 
apsvarstyti kartu su priemonėmis, skirtomis mažinti bendrą energijos poreikį. Plėtojant 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių naudojimą transporte reikėtų laikytis didelio atsargumo, 
kadangi biokuro gamybos padidėjimas gali turėti nenumatytų socialinių ir aplinkos 
padarinių. Todėl būtina, kad Komisija vykdytų ankstyvą ir dažną stebėseną.

Pakeitimas 405
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena valstybė narė privalo 
užtikrinti, kad 2020 m. jos energijos, 

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

gaunamos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, dalis transporto sektoriuje 
sudarytų bent 10% tos valstybės narės 
transporto sektoriuje suvartojamo galutinio 
energijos kiekio, jei tai galima pasiekti 
tvariu būdu.

Or. en

Pagrindimas

Jei planinio rodiklio negalima pasiekti tvariu būdu, jo pasiekimą reikėtų atidėti.

Pakeitimas 406
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Durpės yra lėtai atsinaujinanti biomasė. Durpės, atitinkančios tvarumo kriterijus (sertifikuota 
durpių gamyba iš nusausintų ir mišku apsodintų pelkių ir pelkėtų pievų) įtraukiamos į biokuro 
planinį rodiklį. Durpių priskyrimas iš dalies atsinaujinantiems šaltiniams priartintų ES prie 
planinių rodiklių.
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Pakeitimas 407
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 408
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kiekviena valstybė narė privalo 
užtikrinti, kad 2020 m. jos energijos, 
gaunamos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, dalis transporto sektoriuje 
sudarytų bent 7% tos valstybės narės 
transporto sektoriuje suvartojamo galutinio 
energijos kiekio.

Or. en
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Pagrindimas

Siekis, kad biokuras sudarytų 10 proc. gali turėti neigiamo poveikio mitybai ir kitoms 
svarbioms sritims, todėl 7 proc. tikslas yra realesnis ir pagal jį atsižvelgiama į daugiau 
tvarumo kriterijų.

Pakeitimas 409
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija savo teisėkūros 
pasiūlymuose, ypač aplinkos srityje, turi 
atsižvelgti į jų poveikį energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių naudojimui ir 
vengti interesų konfliktų.

Or. de

Pagrindimas

Įgyvendinant su aplinka ir klimatu susijusius ES tikslus, siekiant nuoseklios bendros aplinkos 
ir energetikos politikos strategijos, reikėtų atsižvelgti į abipusį poveikį (kaip ir vandens 
pagrindų direktyvos poveikį hidroenergijos gamybai) ir vengti prieštaravimų.

Pakeitimas 410
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybei narei, kurios energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalis neatitinka 
tarpinių planinių rodiklių, Europos 
Komisija nustato veiksmingas, 
proporcingas ir atgrasančias nuobaudas.

Or. en
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Pagrindimas

Jei nebūtų nuobaudų, valstybės narės gali neatitikti joms nustatytų tarpinių planinių rodiklių, 
o tai pakenktų tolesniam energijos iš atsinaujinančių šaltinių rinkos kūrimui ir sukeltų pavojų 
2020 m. planinio rodiklio pasiekimui.

Pakeitimas 411
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Medienos, kaip pramoninės žaliavos, 
naudojimas turėtų būti apsaugotas 
skatinant naudoti atsinaujinančius 
energijos šaltinius. Siekiant išvengti 
apdirbimo pramonės ir energetikos 
sektoriaus konfliktų nereikėtų teikti 
subsidijų, skatinančių medienos, kaip 
žaliavos, naudojimo gaminant energiją.

Or. en

Pagrindimas

Medienos, kaip pramoninės žaliavos, naudojimas turėtų būti apsaugotas skatinant naudoti 
atsinaujinančius energijos šaltinius, kadangi: medienos produktų apdirbimas sukuria 13 
kartų daugiau darbo vietų ir 8 kartus daugiau pridėtinės vertės, negu tiesioginis energijos 
naudojimas; naudojant gamtos išteklius ir gaminant bioenergiją reikėtų taikyti veiksmingumo 
principą; siekiant išvengti apdirbimo pramonės ir energetikos sektoriaus konfliktų nereikėtų 
teikti subsidijų, skatinančių medienos, kaip žaliavos, naudojimo gaminant energiją; reikėtų 
skatinti medienos ir miško atliekų naudojimą.

Pakeitimas 412
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei valstybė narė nepasiekia jai 



AM\728453LT.doc 107/111 PE407.891v01-00

LT

taikomo bendro planinio rodiklio, 
susijusio su energijos, pagamintos iš 
atsinaujinančių šaltinių, kiekiu, 
atsižvelgiama į tos valstybės bendras 
pastangas sumažinti išmetamų teršalų 
kiekį, kai vertinamos valstybių narių 
pastangos.

Or. cs

Pagrindimas

Pagrindinė motyvacija ir tikslas yra sumažinti išmetamą CO2 kiekį. Norint pasiekti šį tikslą 
taip pat reikalingi CO2 neišmetantys energijos šaltiniai, išskyrus atsinaujinančius šaltinius, 
pvz., branduolinė energija ir švari anglis.

Pakeitimas 413
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei valstybė narė nusprendžia 
sumažinti savo energijos tipo, kuris 
neprisideda prie CO2 išmetimo, gamybos 
pajėgumus, jai taikomas energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių gamybos planinis 
rodiklis padidinamas atitinkamu kiekiu.

Or. sv

Pagrindimas

Išmetamas CO2 kiekis neturi padidėti dėl to, kad CO2 mažinantys gamybos šaltiniai būtų 
pakeisti importu. Siekiant užtikrinti būsimą ES energijos tiekimą, energijos kiekis, kuriuo 
atitinkama šalis prisideda prie likusios vidaus energijos rinkos, neturi būti sumažintas dideliu 
mastu. Itin svarbu, kad nebūtų sukelta pavojaus bendram tikslui sumažinti išmetamų teršalų 
kiekį.
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Pakeitimas 414
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kol nėra visai Europai taikomos 
energijos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių skatinimo sistemos, reikia, kad 
skirtingos nacionalinės skatinimo 
sistemos efektyviai siektų šioje direktyvoje 
numatytų tikslų, būtent:
(a) pasiekti nacionalinius ir visos Europos 
augimo tikslus,
(b) pasiekti nacionalinėse skatinimo 
sistemose numatytus aplinkos apsaugos 
tikslus tokiu būdu, kuris geriausiai 
atspindi nacionalinį potencialą ir 
atitinkamą nacionalinę padėtį, ir
(c) užtikrinti saugų ir darnų energijos 
tiekimą.
Siekdamos veiksmingai įgyvendinti šioje 
direktyvoje numatytus tikslus, valstybės 
narės turi galėti laisvai spręsti, ar ir kokiu 
mastu jos leidžia kitose valstybėse narėse 
iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą 
energiją įtraukti į savo nacionalinę 
skatinimo sistemą. Jei reikia, tai gali 
reikšti ir prekybos apribojimą.

Or. de

Pagrindimas

Nacionalinių skatinimo sistemų naudojimas šiuo metu yra daugiausiai žadantis būdas pasiekti 
direktyvos tikslus.
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Pakeitimas 415
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės imasi atsargumo 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
didinant energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių gamybą visam laikui nebūtų 
pakenkta pasauliniam 
konkurencingumui, ypač pramonės šakų, 
kuriose sunaudojama daug energijos.

Or. de

Pagrindimas

Energijos iš atsinaujinančių šaltinių plėtros išlaidos daugiausia dengiamos iš viešųjų lėšų. 
Tai taikoma ir tinklo plėtrai, ir elektrinių statybai. Ypač didelis poveikis pramonės šakoms, 
kurioms neigiamą poveikį jau turi prekyba taršos leidimais. Jei norime išsaugoti darbo vietas 
ES šiose pramonės šakose, turime užtikrinti, kad nebus sukelta papildomų didelių išlaidų.

Pakeitimas 416
Werner Langen, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kadangi šios direktyvos įgyvendinimo 
išlaidas dengia energijos vartotojai, 
valstybės narės imasi atsargumo 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad būtų 
išsaugotas pasaulinis daug energijos 
suvartojančių pramonės šakų 
konkurencingumas.

Or. de
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Pagrindimas

Kai tik energijos iš atsinaujinančių šaltinių skatinimo išlaidos bus perkeltos į elektros 
energijos kainą, daug energijos naudojančios pramonės šakos finansuos nemažą energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių plėtros dalį. Didelė elektros energijos kaina dėl perkėlimo 
mechanizmo reikš konkurencinį trūkumą gamybos sektoriaus ir daug energijos naudojančių 
pramonės šakų bendrovėms. Reikia užkirsti kelią tolesniam daug energijos naudojančios 
pramonės apkrovimui ir suteikti valstybėms narėms galimybę imtis priemonių, kuriomis 
siekiama palengvinti naštą.

Pakeitimas 417
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija persvarsto atsinaujinantiems 
energijos šaltiniams taikomus ES tikslus 
ir įvertina galimą kitų mažai anglies 
išmetančių energijos šaltinių indėlį.

Or. fr

Pagrindimas

Pagrindinis tikslas turi būti sumažinti išmetamą CO2 kiekį; šiuo tikslu reikia atsižvelgti į 
kiekvieną energijos formą, kurią gaminant išmetama mažai anglies junginių. Reikės labiau 
naudoti visus mažai anglies junginių išmetančius energijos šaltinius, įskaitant branduolinę 
energiją, kad būtų pasiekti mūsų kovos su klimato kaita tikslai.

Pakeitimas 418
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija iki 2010 m. sausio 1 d. 
nustato iš atsinaujinančių šaltinių 
pagamintos elektros energijos ir 
vandenilio dalies sunaudojamame kure 
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apskaičiavimo metodologiją.
Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas ją 
papildant, priimama pagal 21 straipsnio 3 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant palengvinti elektra ir vandeniliu varomų transporto priemonių įvedimą, reikia 
nustatyti metodiką, pagal kurią būtų matuojamas jų poveikis sunaudojamam kurui.
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