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Pakeitimas 419
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė patvirtina 
nacionalinį veiksmų planą. 

1. Kiekviena valstybė narė, 
bendradarbiaudama su regioninės 
valdžios institucijomis, patvirtina 
nacionalinį veiksmų planą.

Or. en

Pagrindimas

Decentralizuotos vyriausybės turėtų vykdyti šią savo prievolę.

Pakeitimas 420
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė patvirtina 
nacionalinį veiksmų planą.

1. Kiekviena valstybė narė, 
bendradarbiaudama su regioninės 
valdžios institucijomis ir glaudžiai 
konsultuodamasi su suinteresuotaisiais 
subjektais, patvirtina nacionalinį veiksmų 
planą.

Or. en

Pagrindimas

Regioninės valdžios institucijos turi būti aiškiai įtrauktos į nacionalinių veiksmų planų 
rengimo procesą. Siekiant skatinti ilgalaikių investicijų stabilumą, suinteresuotieji subjektai 
turėtų aktyviai dalyvauti rengiant nacionalinius veiksmų planus ir padėti savo specialios 
srities žiniomis.
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Pakeitimas 421
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nacionaliniuose veiksmų planuose 
nustatomi valstybių narių energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalių 2020 m. 
planiniai rodikliai įvairiose transporto 
priemonėse, elektros energijos ir šildymo 
bei aušinimo sektoriuose ir adekvačios 
priemonės, kurių reikia imtis šiems 
rodikliams pasiekti, įskaitant nacionalinę 
esamų biomasės išteklių plėtojimo, naujų 
biomasės išteklių sutelkimo skirtingoms 
reikmėms ir skatinimo juos naudoti 
elektros energijos, šildymo ir aušinimo 
sektoriuose bei įvairiose transporto 
priemonėse politiką, atsižvelgiant į 
konkurencinį biomasės naudojimą ne 
energetikos tikslais (ypač maisto gamybai 
ir atliekų perdirbimui), ir priemones, kurių 
reikia imtis 12–17 straipsniuose 
nustatytiems reikalavimams įvykdyti. 
Kiekviena priemonė pristatoma kartu su 
jai įgyvendinti reikalingomis sąnaudomis.

Or. de

Pagrindimas

Pagal principą „atlygina teršėjas“ (ES sutarties 174 straipsnio 2 dalis) transporto 
priemonės, kurios sunaudoja daugiausiai kietojo kuro ir į aplinką išmeta didžiausią CO2 
kiekį, turėtų labiausiai prisidėti prie siekio atsinaujinančių energijos šaltinių dalį padidinti iki 
10 %. Pridedamos teksto dalys užtikrina atsakomybės pasidalijimo transporto sektoriuje 
skaidrumą.
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Pakeitimas 422
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kadangi atsinaujinančios energijos šaltinių dalies rodiklis išreikštas procentais, būtina jį 
apsvarstyti kartu su priemonėmis, skirtomis mažinti bendrą energijos poreikį.

Pakeitimas 423
Alejo Vidal-Quadras Roca

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionaliniuose veiksmų planuose 
nustatomi valstybių narių energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalių 2020 m. 
planiniai rodikliai transporto, elektros 
energijos ir šildymo bei aušinimo 
sektoriuose ir adekvačios priemonės, kurių 
reikia imtis šiems rodikliams pasiekti, 

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

kita ko, regionų ir vietos lygmeniu, 
įskaitant vietos, regioninės ir nacionalinės 
valdžios institucijų bendradarbiavimą, 
nacionalinę ir regioninę esamų biomasės 
išteklių plėtojimo ir naujų biomasės 
išteklių sutelkimo skirtingoms reikmėms 
politiką ir priemones, kurių reikia imtis 12–
17 straipsniuose nustatytiems 
reikalavimams įvykdyti.

Or. en

Pagrindimas

Nors su atsinaujinančia energija susiję projektai yra tvirtinami ir skatinami nacionaliniu 
lygmeniu, dažnai tvirtinimo ir leidimų suteikimo etapais kyla vietos lygmens  problemų. Taigi 
naudinga numatyti, kad pagal nacionalinius veiksmų planus būtų užtikrintas didesnis 
valstybių narių skirtingų lygmenų valdžios darbo koordinavimas.  Nurodant vien tik biomasę, 
apribojama šios straipsnio dalies taikymo sritis.

Pakeitimas 424
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pagrindimas

Valstybės narės atlieka esminį vaidmenį įgyvendinant šią direktyvą. Biomasės ištekliai ES 
šalyse yra riboti ir būtent valstybės narės turi užtikrinti, kad biomasės gamyba būtų galima 
prisidėti prie atsinaujinančios energijos šaltinių dalies didinimo. Deginant biomasę 
prarandama daug energijos, taigi labai svarbu, kad būtų teikiama pirmenybė biomasės 
naudojimui termofikaciniuose įrenginiuose siekiant, kad konversijos proceso metu būtų 
prarandama kuo mažiau energijos. 

Pakeitimas 425
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje kalbama ne tik apie biomasę, bet apie visus atsinaujinančius energijos šaltinius, t. 
y. vėjo, vandens, saulės ir t. t. energiją. 
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Pakeitimas 426
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Nacionaliniuose veiksmų planuose taip 
pat numatomos priemonės, kuriomis 
užtikrinama, kad būtų pakankamai 
galimybių papildyti teršalų neišmetančių 
transporto priemonių kuro atsargas. 

Or. en

Pagrindimas

Perspektyvių technologijų įsitvirtinimui dažnai trukdo infrastruktūros trūkumas. Galimybių 
papildyti teršalų neišmetančių transporto priemonių, pvz., varomų elektra arba vandeniliu, 
kuro atsargas trūkumas yra viena iš priežasčių, kodėl vartotojai jų nepirks.
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Pakeitimas 427
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, nacionaliniuose veiksmų planuose 
nurodoma, kiek įvairūs ekonomikos 
sektoriai prisidėjo prie energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių naudojimo. Visų 
pirma aiškiai pagrindžiama, kiek prie to 
prisidėjo įvairių rūšių transportas.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje labai svarbu pabrėžti tyrimus ir taikomąją veiklą.

Pakeitimas 428
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionaliniuose veiksmų planuose bei 
nacionalinių energijos naudojimo 
efektyvumo veiksmų planų įgyvendinimo 
priemonėse, kurias reglamentuoja 
Direktyva 2006/32/EB, turi būti nurodyta, 
kiek nuveikta siekiant minėtųjų tikslų.

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad yra tiesioginis ryšys tarp energijos naudojimo efektyvumo didinimo ir 
atsinaujinančios energijos naudojimo rodiklių siekimo , nacionalinės energijos naudojimo 
efektyvumo didinimo priemonės turi sudaryti neatsiejamą nacionalinių veiksmų planų dalį.
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Pakeitimas 429
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionaliniuose veiksmų planuose ypač 
pabrėžiami tyrimai ir taikomoji veikla, 
susiję su energija iš atsinaujinančių 
šaltinių ir energijos taupymu.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje labai svarbu pabrėžti tyrimus ir taikomąją veiklą.

Pakeitimas 430
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija, siekdama nustatyti gaires 
valstybėms narės, iki 2009 m. birželio 
30 d. parengia privalomą atsinaujinančios 
energijos veiksmų plano modelį, kuriame 
reikalaujama pateikti bent šią 
informaciją:
a) valstybių narių statistinius duomenis 
apie tai, kokią galutinio sunaudoto 
energijos kiekio dalį sudarė energija iš 
atsinaujinančių šaltinių 2005 m. ir 
vėlesniais metais, apie kuriuos turima 
duomenų, kai galutinį sunaudotą 
energijos kiekį sudaro:
– kietasis kuras, nafta, dujos, 
atsinaujinantys energijos šaltiniai, 
elektros energija ir šiluma (išvestinė 
šiluma, centrinis šildymas ir vėsinimas; 
šiluma ir elektros energija, pagaminta iš 
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atsinaujinančių ir neatsinaujinančių 
šaltinių;
– pramonės, namų ūkių, paslaugų ir  
transporto sektoriai;
– elektra (be elektrinio šildymo ir 
vėsinimo), šiluma (įskaitant elektrinį 
šildymą ir vėsinimą) ir transportas; abiem 
atvejais energija iš atsinaujinančių ir 
neatsinaujinančių šaltinių;
b) valstybėms narėms privalomus 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
dalies, įeinančios į galutinį sunaudotą 
energijos kiekį, 2020 m. planinius 
rodiklius, nustatytus I priedo A dalyje;
c) valstybėms narėms privalomus 
tarpinius planinius rodiklius, nustatytus I 
priedo B dalyje;
d) valstybėms narėms iki 2020 m. 
privalomus pasiekti energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalies elektros 
energijos, šildymo ir vėsinimo bei 
transporto sektoriuose rodiklius bei 
tarpinius planinius rodiklius:
i) privalomus energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių dalies elektros energijos 
sektoriuje planinius rodiklius:
– nacionalinį energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių dalies elektros energijos 
sektoriuje 2020 m. planinį rodiklį, siekiant 
užtikrinti atitiktį I priedo A daliai;
– nacionalinius tarpinius energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalies elektros 
energijos sektoriuje 2020 m. planinius 
rodiklius, siekiant užtikrinti atitiktį I 
priedo B daliai;
ii) privalomus energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių dalies šildymo ir vėsinimo 
sektoriuose planinius rodiklius:
– nacionalinį energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių dalies, įeinančios į šildymui ir 
vėsinimui sunaudojamos energijos kiekį, 
2020 m. planinį rodiklį, siekiant užtikrinti 
atitiktį I priedo A daliai;
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– nacionalinius tarpinius energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalies, įeinančios 
į šildymui ir vėsinimui sunaudojamos 
energijos kiekį, 2020 m. planinius 
rodiklius, siekiant užtikrinti atitiktį I 
priedo B daliai;
iii) privalomus energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalies transporto 
sektoriuje planinius rodiklius:
– nacionalinį energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių dalies transporto sektoriuje 2020 
m. planinį rodiklį, siekiant užtikrinti 
atitiktį I priedo A daliai;
– nacionalinius tarpinius energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalies transporto 
sektoriuje 2020 m. planinius rodiklius, 
siekiant užtikrinti atitiktį I priedo B 
daliai;
e) priemones, skirtas a–d punktuose 
išvardytiems planiniams rodikliams 
pasiekti ir apimančias:
i) visų priemonių, skirtų skatinti naudoti 
energiją iš atsinaujinančių šaltinių, 
suvestinę;
ii) priemones, kuriomis skatinama 
elektros energijos gamybai naudoti 
atsinaujinančių šaltinių energiją:
– bendrąsias priemones, įskaitant 
mokestines, finansines, teisines ir kitas 
priemones, kuriomis skatinama naudoti 
energiją iš atsinaujinančių šaltinių, ypač 
atokiose ir izoliuotose teritorijose, 
turinčiose didelį atsinaujinančios 
energijos gamybos potencialą, pvz., retai 
apgyvendintose kalnų vietovėse arba 
salose;
– specialias priemones, skirtas įvykdyti 12, 
13 ir 14 straipsnių reikalavimams.
iii) priemones, kuriomis skatinama 
šilumai ir vėsinimui naudoti energiją iš 
atsinaujinančių šaltinių:
– bendrąsias priemones, įskaitant 
mokestines, finansines, teisines ir kitas 
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priemones, kuriomis skatinama naudoti 
energiją iš atsinaujinančių šaltinių, ypač 
atokiose ir izoliuotose teritorijose, 
turinčiose didelį atsinaujinančios 
energijos gamybos potencialą, pvz., retai 
apgyvendintose kalnų vietovėse arba 
salose;
– specialias priemones, skirtas įvykdyti 12 
ir 13 straipsnių reikalavimams;
iv) priemones, kuriomis skatinama 
transporte naudoti energiją iš 
atsinaujinančių šaltinių:
– bendrąsias priemones, įskaitant 
mokestines, finansines, teisines ir kitas 
priemones, kuriomis skatinama naudoti iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintą 
energiją;
– specialias priemones, skirtas vykdyti 12, 
13 ir 15–17 straipsnių reikalavimams;
v) specialias priemones, kuriomis 
skatinama naudoti iš biomasės pagamintą 
energiją:
– bendrąsias priemones, įskaitant 
mokestines, finansines, teisines ir kitas 
priemones, kuriomis skatinama naudoti iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintą 
energiją;
– specialias priemones, kuriomis 
skatinama naudoti biomasę naujais 
tikslais, atsižvelgiant į šiuos principus:
– biomasės kiekis, reikalingas tikslams 
pasiekti;
– nurodomas biomasės tipas ir kilmė;
– biomasės pasiūla / potencialas / 
importas ir tikslai turėtų derėti tarp savęs;
– numatomos priemonės, skirtos biomasės 
pasiūlai didinti, atsižvelgiant į kitus 
biomasės naudotojus (žemės ūkis ir su 
miškininkyste susiję sektoriai);
f) šiuos vertinimus:
i) kiek kiekviena atsinaujinančios 
energijos technologija padės siekti 
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privalomų energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių dalies elektros energijos, šildymo, 
vėsinimo ir transporto sektoriuose 
2020 m. planinių rodiklių ir tarpinių 
planinių rodiklių;
ii) koks bus bendras ir galutinis 
sunaudotos energijos kiekis 2020 m. pagal 
įprastinį ir taupymo scenarijus;
iii) strateginis poveikio aplinkai 
vertinimas, nustatytas strateginius 
poveikio aplinkai vertinimus 
reglamentuojančioje Direktyvoje 
2001/42/EB, kuriame aprašoma energijos 
iš atsinaujinančių šaltinių naudojimo 
nauda aplinkai ir poveikis.

Or. en

Pagrindimas

Atokios ir izoliuotos vietovės, ypač salos, labai dažnai turi didelį atsinaujinančios energijos 
gamybos potencialą, kuris deramai neišnaudojimas dėl žinių, tinkamo planavimo ir 
atitinkamų finansinių instrumentų stokos. Atsinaujinanti energija gali padėti šioms vietovėms 
iš menkai išsivysčiusių tapti pirmaujančiomis ES rodiklių siekio atžvilgiu ir prisidėti prie 
Europos vystymosi modelio raidos.

Pakeitimas 431
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija iki 2009 m. birželio 30 d. 
parengia bendrą privalomą nacionalinių 
veiksmų planų modelį ir pateikia jį šios 
direktyvos priede. Šis modelis valstybėms 
narėms atstoja gaires ir rengiamas 
konsultuojantis su valstybėmis narėmis ir 
pilietine visuomene.  
Šiose gairėse nurodoma nacionalinių 
veiksmų planų struktūra, įskaitant 
standartizuotą informaciją apie valdymo 
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ir bendrąsias priemones, kurias valstybės 
narės ketina naudoti siekdamos 
nacionalinių rodiklių įgyvendinti, 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalies 
apskaičiavimo sistema / metodika ir 
pamatiniai statistikos duomenys, 
numatomi veiksmai pagal technologijas 
(vėjo energija, bioenergija ir saulės 
energija) ir pagal sektorius (pvz., 
pramonė, namų ūkiai bei paslaugos ir 
transportas).
Valstybės narės praneša apie bendrąsias 
priemones, įskaitant mokestines, 
finansines, teisines arba kitas priemones, 
kuriomis skatinama naudoti energiją iš 
atsinaujinančių šaltinių, ir apie veiksmus, 
kuriuos vykdant numatoma 
atsinaujinančią energiją naudoti 
viešajame sektoriuje.
Siekiant investuotojams į atsinaujinančią 
energiją suteikti daugiau skaidrumo, į 
nacionalinius veiksmų planus 
įtraukiamas skirtingoms technologijoms 
skiriamų subsidijų aprašas.  Šią 
informaciją skelbia Komisija.

Or. en

Pakeitimas 432
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei kelios valstybės narės ketina 
planinių rodiklių siekti kartu, kiekviena iš 
šių valstybių narių savo nacionaliniame 
veiksmų plane pateikia išsamią 
informaciją apie su tuo susijusius 
susitarimus.

Or. en
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Pagrindimas

Bendri dvišaliai ir daugiašaliai valstybių narių veiksmai – geriausias būdas užtikrinti, kad 
nacionaliniai atsinaujinančios energijos rodikliai būtų įgyvendinti veiksmingai ir 
nepakenkiant esamoms paramos sistemoms.

Pakeitimas 433
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Rengdamos ir valdydamos 
atsinaujinančios energijos šaltinių 
paramos sistemas, valstybės narės siekia 
sukurti ilgalaikes stabilias bendrąsias 
sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Dėl staigių ir dažnų paramos mechanizmo pokyčių didėja investuotojų nesaugumas, o dėl jo –
ir vartotojų mokama kaina.  Tik stabiliomis bendrosiomis sąlygomis galima tai sumažinti.

Pakeitimas 434
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nacionaliniuose veiksmų planuose 
taip pat nurodoma, kaip valstybės narės 
ketina pasiekti atsinaujinančios energijos 
gamybos rodiklius. Siekiama išvengti 
padėties, kai valstybė narė, nusprendusi 
sumažinti energijos, kurią naudojant 
neišmetamas didesnis CO2 kiekis, 
gamybos apimtį, tai kompensuoja 
importuodama užsienyje pagamintą 
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energiją. Tai padeda išvengti padėties, kai 
palaipsniui atsisakant CO2 išmetimą 
mažinančių energijos gamybos šaltinių 
panaikinama nauda, gauta kovojant su 
anglies dioksido išmetimu.

Or. sv

Pagrindimas

Pakeitus CO2 išmetimą mažinančius gamybos šaltinius importu, jokiu būdu neturi padidėti 
išmetamas anglies dioksido kiekis. Kad būtų užtikrintas energijos tiekimas ES ateityje, negali 
smarkiai mažėti ir energijos kiekis, kuriuo atitinkama šalis prisidės prie vidaus energetikos 
rinkos. Labai svarbu, kad tai nepakenktų bendriems išmetamo CO2 kiekio mažinimo 
rodikliams.

Pakeitimas 435
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Komisija iki 2009 m. birželio 30 d. 
parengia nacionalinių veiksmų planų 
modelį, siekdama suteikti valstybėms 
gaires, kaip pateikti minimalius 
duomenis, kurių reikalaujama pagal 3 
straipsnį. 

Or. en

Pagrindimas

Kadangi nebuvo parengta nacionalinių energijos naudojimo efektyvumo veiksmų planų 
modelio, valstybės narės vėlavo pateikti šiuos planus.
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Pakeitimas 436
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės savo nacionalinius
veiksmų planus Komisijai pateikia 
vėliausiai iki 2010 m. kovo 31 d.

2. Valstybės narės savo atsinaujinančios 
energijos naudojimo veiksmų planus 
Komisijai pateikia ne vėliau kaip po metų 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. de

Pagrindimas

Atsinaujinančios energijos naudojimo veiksmų planai – tai pačios svarbiausios priemonės 
siekiant planinių rodiklių, taigi valstybės narės turėtų juos parengti anksti.

Pakeitimas 437
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės savo nacionalinius 
veiksmų planus Komisijai pateikia 
vėliausiai iki 2010 m. kovo 31 d.

2. Valstybės narės savo nacionalinius 
veiksmų planus Komisijai pateikia 
vėliausiai iki 2011 m.  Komisija, siekdama 
suteikti gaires valstybėms narėms ir 
palengvinti lyginamąją analizę, iki 2009 
m. pateikia nacionalinių veiksmų planų 
modelį.

Or. en

Pagrindimas

Logiška ir tikslinga numatyti, kad nacionaliniai planai turi būti pateikti po šios direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę. Komisijos parengtos gairės palengvins ir pagreitins šį procesą. 
Siekiant, kad nacionaliniuose veiksmų planuose būtų pristatyta aiški vizija, jie turėtų būti 
parengti ir pateikti Komisijai praėjus šiek tiek laiko po šios direktyvos perkėlimo į 
nacionalinę teisę, atsižvelgiant į su tuo susijusių teisės aktų, reguliavimo normų ir techninių 
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adaptacijų sudėtingumą ir apimtį.

Pakeitimas 438
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės savo nacionalinius 
veiksmų planus Komisijai pateikia 
vėliausiai iki 2010 m. kovo 31 d.

2. Valstybės narės savo nacionalinius 
veiksmų planus Komisijai pateikia iki 2010 
m. kovo 31 d. Nacionaliniai veiksmų 
planai ir Komisijos atliktas jų vertinimas 
nusiunčiamas Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu šiuos veiksmų planus įvertinti ir nusiųsti Europos Sąjungos teisėkūros institucijoms, 
kad procesas galėtų vykti toliau.

Pakeitimas 439
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Per tris mėnesius nuo veiksmų plano 
gavimo iš valstybės narės pagal 2 dalį 
dienos Komisija gali atmesti šį planą arba 
bet kurią jo dalį, remdamasi tuo, kad jame 
pateikta ne visa 1b dalyje nurodyta 
informacija arba kad jis neatitinka 
1 priede nustatytų privalomų planinių 
rodiklių. Tokiu atveju valstybė narė siūlo 
nacionalinių veiksmų planų pakeitimus ir 
šie planai laikomi patvirtinti tik tada, kai 
Komisija priima šiuos pakeitimus. 
Atmetusi planą ar jo dalį, Komisija 
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pateikia atmetimo priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų nuolat stebima valstybių narių daroma pažanga ir greitai bei veiksmingai taisomi 
bet kokie pažeidimai, reikia griežtesnės atsinaujinančios energijos veiksmų planų pateikimo 
tvarkos. Ši tvarka valstybėms narėms turi būti privaloma.

Pakeitimas 440
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė, kurios energijos, 
gaunamos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, dalis tapo mažesnė už I priedo B 
dalyje pateiktus išankstinius skaičiavimus 
per paskutinį dvejų metų laikotarpį, 
vėliausiai iki kitų metų birželio 30 d. 
Komisijai pateikia naują nacionalinį 
veiksmų planą ir jame nurodo adekvačias 
priemones, skirtas užtikrinti, kad ateityje 
energijos, gaunamos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, dalis būtų lygi B I 
priedo I dalyje pateiktiems išankstiniams 
skaičiavimams.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Gali būti neveiksminga pažangos siekti dvejų metų laikotarpių pagrindu, ypač dėl to, kad 
didesnis atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas turbūt bus glaudžiai susijęs su 
technologijų raida.
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Pakeitimas 441
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Vertindama valstybės narės įdėtas 
pastangas, Komisija privalo atsižvelgti į 
pažangą, kurią ši valstybė padarė 
įgyvendindama Direktyvoje 2006/32/EB 
nurodytame nacionaliniame energijos 
naudojimo efektyvumo veiksmų plane 
išdėstytas priemones.

Or. it

Pagrindimas

Kadangi yra tiesioginis ryšys tarp energijos naudojimo efektyvumo didinimo ir 
atsinaujinančios energijos naudojimo rodiklių siekimo, valstybių narių pažanga energijos 
naudojimo efektyvumo srityje turi būti įvertinta atsižvelgiant į bendresnį pažangos, padarytos 
siekiant šioje direktyvoje numatytų tikslų, vertinimą.

Pakeitimas 442
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Galutinis energijos, gaunamos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, 
suvartojimas kiekvienoje valstybėje narėje 
apskaičiuojamas sudedant šiuos rodiklius:

5. Galutinis energijos, gaunamos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, 
suvartojimas kiekvienoje valstybėje narėje 
apskaičiuojamas sudedant šiuos rodiklius:

(a) galutinio energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių suvartojimo,

(a) fizinio galutinio energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių suvartojimo,

(b) galutinio energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių suvartojimo šildymui ir aušinimui; 
bei

(b) fizinio galutinio energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių suvartojimo 
šildymui ir aušinimui; bei 

(c) galutinio energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių suvartojimo transporto sektoriuje.

(c) fizinio galutinio energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių suvartojimo 
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transporto sektoriuje.

Or. de

Pagrindimas

Fizinis kiekis yra fizinio objekto savybė, kurią galima išreikšti kiekybiškai ir kuri gali būti 
išmatuota tiesiogiai arba apskaičiuota iš išmatuoto kiekio. Todėl tai yra aiškesnis teisinis 
apibrėžimas siekiant apskaičiuoti galutinį energijos iš atsinaujinančių šaltinių suvartojimą.

Pakeitimas 443
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) galutinio energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių suvartojimo transporto sektoriuje.

(c) galutinio energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių suvartojimo įvairių rūšių 
transporte.

Or. de

Pagrindimas

Pagal principą „atlygina teršėjas“ (ES sutarties 174 straipsnio 2 dalis) transporto 
priemonės, kurios sunaudoja daugiausiai iškastinio kuro ir į aplinką išmeta didžiausią CO2 
kiekį, turėtų labiausiai prisidėti prie siekio atsinaujinančių energijos šaltinių dalį padidinti iki 
10 %. Pridedamos dalys užtikrina atsakomybės pasidalijimo transporto sektoriuje skaidrumą.

Pakeitimas 444
Lena Ek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į 1 dalies c punktą galutinis 
iš atsinaujinančių šaltinių pagamintos 
elektros energijos suvartojimas transporte 
apskaičiuojamas kaip keleivio kilometrų 
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arba krovinių tonkilometrių dalis, kuriai 
įveikti buvo naudojama elektros energija 
iš atsinaujinančių šaltinių.

Or. en

Pakeitimas 445
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į 1 dalies c punktą energija 
iš atsinaujinančių šaltinių, naudojama 
elektrinėse transporto priemonėse, bus 
skaičiuojama keturgubai siekiant 10 proc. 
planinio rodiklio, kad būtų atspindimas 
elektros energija varomų jėgos pavarų 
technologijos esminis pranašumas 
efektyvumo požiūriu.

Or. en

Pakeitimas 446
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės gali kreiptis į 
Komisiją, kad pagal 1 dalies nuostatas 
būtų atsižvelgta į jų kitas priemones, 
kuriomis siekiama sumažinti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
padidinti tiekimo saugumą. Komisija 
nusprendžia, kokie valstybių narių 
galutinio energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių suvartojimo 2020 m. pakeitimai 
bus daromi.
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Or. en

Pagrindimas

Išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas turi būti svarbiausias ES 
prioritetas. Energijos iš atsinaujinančių šaltinių suvartojimo padidinimas yra tik vienas būdas 
šiam pagrindiniam tikslui skatinti. Todėl vertindama energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
planinį rodiklį Komisija taip pat turėtų atsižvelgti į kitus mažai anglies junginių išmetančius 
energijos gamybos būdus.

Pakeitimas 447
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali prašyti Komisijos, 
kad pagal 1 dalį būtų atsižvelgta į 
atsinaujinančios energijos jėgainių, kurių 
statybos parengiamasis laikotarpis labai 
ilgas, statybą jų teritorijoje tokiomis 
sąlygomis:

Išbraukta.

(a) atsinaujinančios energijos jėgainės 
statyba turi būti pradėta iki 2016 m.; 
(b) atsinaujinančios energijos jėgainės 
gamybos pajėgumas turėtų būti 5000 MW 
arba daugiau; 
(c) turi būti neįmanoma jėgainės pradėti 
eksploatuoti iki 2020 m.;
(d) turi būti įmanoma jėgainę pradėti 
eksploatuoti iki 2022 m.;
Sprendimą dėl to, kaip turi būti 
pakoreguotas valstybės narės energijos, 
gaunamos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, suvartojamas kiekis 2020 m., 
Komisija priima atsižvelgdama į statybų 
pažangą, jėgainei teikiamos finansinės 
paramos sumą ir atsinaujinančios 
energijos, kurią pastatyta jėgainė turi 
pagaminti, kiekį vidutiniais metais. 
Laikydamasi 21 straipsnio 2 dalyje 
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nustatytos tvarkos, Komisija vėliausiai iki 
2012 m. gruodžio 31 d. nustato šios 
nuostatos įgyvendinimo taisykles. 3.

Or. sl

Pakeitimas 448
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali prašyti Komisijos, 
kad pagal 1 dalį būtų atsižvelgta į 
atsinaujinančios energijos jėgainių, kurių 
statybos parengiamasis laikotarpis labai 
ilgas, statybą jų teritorijoje tokiomis 
sąlygomis:

2. Valstybės narės gali prašyti Komisijos, 
kad pagal 1 dalį būtų atsižvelgta į 
atsinaujinančios energijos jėgainių, kurių 
statybos parengiamasis laikotarpis labai 
ilgas, statybą jų teritorijoje, su sąlyga, kad 
atsinaujinančios energijos jėgainės statyba 
būtų pradėta iki 2019 m.; 

(a) atsinaujinančios energijos jėgainės 
statyba turi būti pradėta iki 2016 m.; 

(b) atsinaujinančios energijos jėgainės 
gamybos pajėgumas turėtų būti 5000 MW 
arba daugiau; 
(c) turi būti neįmanoma jėgainės pradėti 
eksploatuoti iki 2020 m.;
(d) turi būti įmanoma jėgainę pradėti 
eksploatuoti iki 2022 m.;

Or. fr

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti suteikta kuo daugiau lankstumo ir joms neturi būti taikomos 
pernelyg ribojančios sąlygos.
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Pakeitimas 449
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali prašyti Komisijos, 
kad pagal 1 dalį būtų atsižvelgta į 
atsinaujinančios energijos jėgainių, kurių 
statybos parengiamasis laikotarpis labai 
ilgas, statybą jų teritorijoje tokiomis 
sąlygomis:

2. Valstybės narės gali prašyti Komisijos, 
kad pagal 1 dalį būtų atsižvelgta į 
atsinaujinančios energijos jėgainių, kurių 
statybos parengiamasis laikotarpis labai 
ilgas, statybą jų teritorijoje tokiomis 
sąlygomis:

(a) atsinaujinančios energijos jėgainės 
statyba turi būti pradėta iki 2016 m.;

(a) atsinaujinančios energijos jėgainės 
statyba turi būti pradėta iki 2018 m.;

(b) atsinaujinančios energijos jėgainės 
gamybos pajėgumas turėtų būti 5000 MW 
arba daugiau;

(b) atsinaujinančios energijos jėgainės 
gamybos pajėgumas turėtų būti 1000 MW 
arba daugiau arba sudaryti bent 5 proc. 
didžiausio atitinkamos valstybės narės 
elektros energijos gamybos pajėgumo;

(c) turi būti neįmanoma jėgainės pradėti 
eksploatuoti iki 2020 m.;

(c) turi būti neįmanoma jėgainės pradėti 
eksploatuoti iki 2020 m.;

(d) turi būti įmanoma jėgainę pradėti 
eksploatuoti iki 2022 m.;

(d) turi būti įmanoma jėgainę pradėti 
eksploatuoti iki 2024 m.

Or. en

Pagrindimas

Pradiniai nustatyti reikalavimai yra diskriminaciniai, kadangi pagal juos šią nuostatą taikyti 
galima tik labai nedaugelio valstybių narių ir specifinių atsinaujinančius šaltinius 
naudojančių technologijų atžvilgiu.

Pakeitimas 450
Alejo Vidal-Quadras Roca

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali prašyti Komisijos, 
kad pagal 1 dalį būtų atsižvelgta į 

2. Valstybės narės gali prašyti Komisijos, 
kad pagal 1 dalį būtų atsižvelgta į 
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atsinaujinančios energijos jėgainių, kurių 
statybos parengiamasis laikotarpis labai 
ilgas, statybą jų teritorijoje tokiomis 
sąlygomis:

atsinaujinančios energijos jėgainių, kurių 
statybos parengiamasis laikotarpis labai 
ilgas, statybą tokiomis sąlygomis:

Or. en

Pagrindimas

Įtraukus frazę „jų teritorijoje“ gali būti apribotas direktyvos taikymas – kai projektas yra 
tarp dviejų valstybių narių, jam nebūtų leista taikyti lankstumo nuostatą.

Pakeitimas 451
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) atsinaujinančios energijos jėgainės 
statyba turi būti pradėta iki 2016 m.;

(a) atsinaujinančios energijos jėgainės 
statybai reikalingi leidimai turi būti išduoti
iki 2015 m

Or. de

Pagrindimas

Neišvengiama, kad daugelio statybos projektų įgyvendinimas užsitęs. Todėl būtinas tam tikras 
lankstumas. Įtraukus statybų projektus, kurie pradėti praėjus ne daugiau kaip šešiems 
mėnesiams nuo nustatyto termino, pasiekiamas tam tikras lankstumas tarpinio planinio 
rodiklio atžvilgiu ir netrukdoma pažangai (kadangi tai nereiškia jokio planinio rodiklio 
sumažinimo).

Pakeitimas 452
Alejo Vidal-Quadras Roca

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) atsinaujinančios energijos jėgainės (a) atsinaujinančios energijos jėgainės 
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statyba turi būti pradėta iki 2016 m.; statyba turi būti pradėta iki 2018 m.;

Or. en

Pagrindimas

Jei pagal 5 straipsnio 2 dalies a punktą bus nustatytas reikalavimas, kad statyba turi prasidėti 
iki 2016 m., tai galėtų sudaryti nebūtinų apribojimų. Jūroje esančios vėjo jėgainės statybos 
parengiamasis laikotarpis gali siekti 2 metus, todėl ji neatitikų minėto reikalavimo, tačiau ją 
reikėtų įtraukti siekiant, kad būtų prisidėta prie to, jog būtų pasiekti valstybėms narėms 
nustatyti tikslai. Reikalavime minimą terminą reikėtų pratęsti iki 2018 m.

Pakeitimas 453
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) atsinaujinančios energijos jėgainės 
gamybos pajėgumas turėtų būti 5000 MW 
arba daugiau,

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Norint sudaryti sąlygas siekiant energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalies tikslo atsižvelgti į 
mažesnes jėgaines, kurios turi didelį potencialą, reikėtų įtraukti visas jėgaines.

Pakeitimas 454
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimą dėl to, kaip turi būti 
pakoreguotas valstybės narės energijos, 
gaunamos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, suvartojamas kiekis 2020 m., 

Sprendimą dėl to, kaip turi būti 
pakoreguotas valstybės narės energijos, 
gaunamos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, suvartojamas kiekis 2020 m., 
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Komisija priima atsižvelgdama į statybų 
pažangą, jėgainei teikiamos finansinės 
paramos sumą ir atsinaujinančios 
energijos, kurią pastatyta jėgainė turi 
pagaminti, kiekį vidutiniais metais.

Komisija priima atsižvelgdama į 
atsinaujinančios energijos, kurią pastatyta 
jėgainė turi pagaminti, kiekį vidutiniais 
metais.

Or. de

Pagrindimas

Vienintelis svarbus veiksnys apskaičiuojant šių jėgainių įnašą yra jų gamybos pajėgumai, 
kadangi direktyvos tikslas yra padidinti energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalį galutiniame 
ES suvartojamos energijos kiekyje.

Pakeitimas 455
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei valstybė narė mano, kad dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure) ji 
negali užtikrinti, kad 2020 m. jos visos 
suvartojamos energijos dalis, kurią 
sudaro energija iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, pasieks I priedo 
lentelės trečiajame stulpelyje nurodytą 
dydį, ji apie tai kuo greičiau praneša 
Komisijai. Komisija priima sprendimą, ar 
nenugalimos jėgos aplinkybės įrodytos, ir, 
jei taip, ji nusprendžia, kaip turėtų būti 
pakoreguota, kiek energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių tokia 
valstybė narė suvartos 2020 m. 

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Nuoroda į „force majeure“ direktyvoje nereikalinga.
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Pakeitimas 456
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei valstybė narė mano, kad dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure) ji negali 
užtikrinti, kad 2020 m. jos visos 
suvartojamos energijos dalis, kurią sudaro 
energija iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, pasieks I priedo lentelės 
trečiajame stulpelyje nurodytą dydį, ji apie 
tai kuo greičiau praneša Komisijai. 
Komisija priima sprendimą, ar 
nenugalimos jėgos aplinkybės įrodytos, ir, 
jei taip, ji nusprendžia, kaip turėtų būti 
pakoreguota, kiek energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių tokia
valstybė narė suvartos 2020 m.

3. Jei valstybė narė mano, kad dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure) ji negali 
užtikrinti, kad 2020 m. jos visos 
suvartojamos energijos dalis, kurią sudaro 
energija iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, pasieks I priedo lentelės 
trečiajame stulpelyje nurodytą dydį, ji apie 
tai kuo greičiau praneša Komisijai. 
Komisija, po išsamių konsultacijų su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis,
priima sprendimą, ar nenugalimos jėgos 
aplinkybės įrodytos, ir, jei taip, ji 
nusprendžia, kaip turėtų būti pakoreguota, 
kiek energijos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių tokia valstybė narė suvartos 2020 
m.

Or. en

Pakeitimas 457
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei valstybė narė mano, kad dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure) ji 
negali užtikrinti, kad 2020 m. jos visos 
suvartojamos energijos dalis, kurią sudaro 
energija iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, pasieks I priedo lentelės 
trečiajame stulpelyje nurodytą dydį, ji apie 
tai kuo greičiau praneša Komisijai. 
Komisija priima sprendimą, ar 
nenugalimos jėgos aplinkybės įrodytos, ir, 
jei taip, ji nusprendžia, kaip turėtų būti 

3. Jei valstybė narė mano, kad dėl 
neįveikiamos kliūties ji negali užtikrinti, 
kad 2020 m. jos visos suvartojamos 
energijos dalis, kurią sudaro energija iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, pasieks I 
priedo lentelės trečiajame stulpelyje 
nurodytą dydį, ji apie tai kuo greičiau 
praneša Komisijai. Komisija priima 
sprendimą, ar neįveikiamos kliūties
aplinkybės įrodytos, ir, jei taip, ji 
nusprendžia, kaip turėtų būti pakoreguota, 
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pakoreguota, kiek energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių tokia 
valstybė narė suvartos 2020 m. 

kiek energijos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių tokia valstybė narė suvartos 2020 
m.

Or. en

Pagrindimas

„Nenugalima jėga“ yra teisinis terminas (t. y. atmetamos kliūtys, kurios buvo numatytos iš 
anksto), kuris paprastai nepageidaujamas jokiose direktyvose. Vadinasi, reikėtų vartoti kitą 
terminą, pvz., „neįveikiama kliūtis“.

Pakeitimas 458
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 straipsnio a punkte galutinis energijos 
iš atsinaujinančių šaltinių suvartojimas 
apskaičiuojamas kaip valstybėje narėje iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintos energijos kiekis (neįskaitant 
elektros energijos, pagaminamos 
hidroakumuliaciniais įrenginiais, kuriems 
naudojamas prieš tai į aukštutinį baseiną 
pakeltas vanduo), pakoreguotas pagal 10 
straipsnį.

4. 1 straipsnio a punkte galutinis energijos 
iš atsinaujinančių šaltinių suvartojimas 
apskaičiuojamas kaip valstybėje narėje iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintos energijos kiekis (neįskaitant 
elektros energijos, pagaminamos 
hidroakumuliaciniais įrenginiais, kiekio, 
atitinkančio prieš tai pakelto vandens 
kiekį).

Or. es

Pagrindimas

Reikėtų konkrečiai nustatyti mišrios hidroakumuliacijos įrenginiuose pagamintos energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių apskaičiavimą siekiant užtikrinti, kad visos valstybės narės taikytų 
tuos pačius kriterijus. Paprastos hidroakumuliacijos atvejis labai paprastas, kadangi ne visa 
tokiose jėgainėse pagaminta energija yra iš atsinaujinančių šaltinių. Mišrios 
hidroakumuliacijos atveju reikia įvertinti elektros energijos gamybą iš natūralių šaltinių.
Siekiant paprastumo reikėtų vertinti, kad energija, gauta pakėlus vandenį, sudaro tam tikrą 
procentą energijos, suvartotos pakėlimui (60%-70%).
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Pakeitimas 459
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 straipsnio a punkte galutinis energijos 
iš atsinaujinančių šaltinių suvartojimas 
apskaičiuojamas kaip valstybėje narėje iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintos energijos kiekis (neįskaitant 
elektros energijos, pagaminamos 
hidroakumuliaciniais įrenginiais, kuriems 
naudojamas prieš tai į aukštutinį baseiną 
pakeltas vanduo), pakoreguotas pagal 10 
straipsnį.

4. 1 straipsnio a punkte galutinis energijos 
iš atsinaujinančių šaltinių suvartojimas 
apskaičiuojamas kaip valstybėje narėje iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintos energijos kiekis (neįskaitant 
elektros energijos, pagaminamos 
hidroakumuliaciniuose įrenginiuose, iš
prieš tai į aukštutinį baseiną pakelto 
vandens), pakoreguotas pagal 10 straipsnį.

Or. de

Pagrindimas

Tai, kad elektros energijos gamyba hidroakumuliaciniuose įrenginiuose neįtraukta į 
Komisijos pasiūlymą, gali būti suprasta kaip visos elektros energijos gamybos 
hidroakumuliaciniuose įrenginiuose, įskaitant tuos, kurie naudoja natūralią vandens srovę,
neįtraukimas siekiant tikslo. Taigi, reikia paaiškinti, kad neįskaitoma tik hidroenergija, 
pagaminta hidroakumuliaciniuose įrenginiuose.

Pakeitimas 460
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tais atvejais, kai negalima tiksliai 
apskaičiuoti biologiškai skaidžios 
pramonės ir buitinių atliekų dalies, 
imama 70 proc. visų tokių atliekų dalis.

Or. es
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Pagrindimas

Apskaičiuodamas biologiškai skaidžia pramonės ir buitinių atliekų dalį, Eurostatas naudoja 
50 proc. buitinių atliekų dydį. Tam tikrose valstybėse narėse atlikti oficialūs tyrimai rodo, kad 
biologiškai skaidžios yra 70 proc. atliekų, todėl čia reikėtų nustatyti bendrą dalį procentais, 
taikoma visoms valstybėms narėms.

Pakeitimas 461
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš hidroenergijos pagaminta elektros 
energija skaičiuojama pagal II priede 
pateiktą normalizavimo taisyklę.

Iš hidroenergijos pagaminta elektros 
energija normalizuojama siekiant 
atsižvelgti į kasmetinius skirtumus po šios 
direktyvos įsigaliojimo datos. Veikdama 
pagal procedūrą, nurodytą 21 straipsnyje, 
Komisija iki xxx nustato normalizavimo 
taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Pagal siūlomą formulę kai kuriais atvejais pateikiamas iškraipytas gamybos vaizdas. Pagal 
formulę sėkmingai neatspindima kasmetinė gamyba, jei jėgainė buvo modifikuota taip, kad jos 
pajėgumas nepadidėjo, tačiau gamyba išaugo. Investicijos, kurios reiškia padidėjusį 
pajėgumą, tačiau nepadidina gaminamos energijos kiekio, taip pat atspindimos neteisingai.
Pagal komitologijos procedūrą reikėtų nustatyti sėkmingesnę būsimos hidroenergijos 
gamybos normalizavimo formulę.

Pakeitimas 462
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš hidroenergijos pagaminta elektros 
energija skaičiuojama pagal II priede 

Iš hidroenergijos ir vėjo energijos
pagaminta elektros energija skaičiuojama 
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pateiktą normalizavimo taisyklę. pagal II priede pateiktą normalizavimo 
taisyklę.

Or. de

Pagrindimas

Iš hidroenergijos ir vėjo energijos pagaminta elektros energija skaičiuojama pagal II priede 
pateiktą normalizavimo taisyklę.

Pakeitimas 463
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalies b punkte galutinis energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių suvartojimas 
šildymui ir aušinimui apskaičiuojamas kaip 
pagal 10 straipsnį pakoreguotas energijos
iš atsinaujinančių šaltinių suvartojimas 
gamybos pramonėje, transporte, namų 
ūkiuose, teikiant paslaugas, žemės ūkyje, 
miškininkystėje ir žuvininkystėje šildymo 
ir aušinimo tikslais, įskaitant suvartojimą 
iš centralizuoto šildymo ir aušinimo 
sistemos, naudojančios atsinaujinančią 
energiją.

5. 1 dalies b punkte galutinis energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių suvartojimas 
šildymui ir aušinimui apskaičiuojamas kaip 
pagal 10 straipsnį pakoreguotas iš 
atsinaujinančių šaltinių valstybėje narėje 
pagamintos centralizuotos šilumos ir 
šalčio kiekis ir iš kitų rūšių 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos 
energijos suvartojimas pramonėje, namų 
ūkiuose, teikiant paslaugas, žemės ūkyje, 
miškininkystėje ir žuvininkystėje šildymo,
aušinimo ir apdirbimo tikslais.

Or. xm

Pagrindimas

5 straipsnio, susijusio su apskaičiavimu, atžvilgiu svarbu, kad skaičiavimas būtų nuoseklus.
Komisija siūlo, kad į galutinį (iš atsinaujinanhčių šaltinių pagamintos) energijos suvartojimą 
būtų įtraukti paskirstymo nuostoliai: Švedija tam pritaria, kadagi kilmės garantijos pagal 6 
straipsnį išduodamos elektros energijos gamybai, šildymui ir aušinimui, todėl įtraukiami 
paskirstymo nuostoliai. Be to, straipsnyje yra klaida, kadangi transportas įtrauktas į 5 
straipsnio 1 dalies c punktą, todėl jį reikėtų išbraukti iš 5 straipsnio 5 dalies.
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Pakeitimas 464
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į geoterminę žemės ar vandens energiją 
naudojančių šiluminių siurblių pagamintą 
šilumos energiją atsižvelgiama pagal 1 
dalies b punktą. Į aplinkos oro šilumą 
naudojančių šiluminių siurblių 
pagamintą šilumos energija pagal 1 dalies 
b punktą atsižvelgiama su sąlyga, kad 
tokių šilumos siurblių energijos 
veiksmingumas atitinka būtiniausius 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1980/2000 
nustatytus ekologinio ženklinimo 
reikalavimus, kai taikytina, visų pirma 
Sprendime 2007/742/EB nustatytą 
minimalų šildymo kokybės koeficientą, ir 
yra persvarstytas pagal tą reglamentą.

Į aeroterminę, geoterminę ir hidroterminę
energiją naudojančių šiluminių siurblių 
pagamintą šilumos energiją atsižvelgiama 
pagal 1 dalies b punktą su sąlyga, kad 
pirminės energijos sąnaudos yra mažesnės 
nei galutinis pagamintas kiekis. 
Apskaičiuojant šiluminių siurblių 
pagamintos energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių kiekį, skaičiuojama tik iš gamtos 
paimta (aeroterminė, geoterminė ir 
hidroterminė energija) dalis.

Or. en

Pagrindimas

Šiluminis siurblys laikomas gaminančiu energiją iš atsinaujinančių šaltinių su sąlyga, kad 
pirminės iš neatsinaujinančių šaltinių pagamintos energijos sąnaudos yra mažesnės, nei 
galutinis pagamintos energijos kiekis. Svarbu laikytis tokio požiūrio, kad būtų pasiekti ES 
energetikos ir klimato apsaugos tikslai.

Pakeitimas 465
Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į geoterminę žemės ar vandens energiją 
naudojančių šiluminių siurblių pagamintą 
šilumos energiją atsižvelgiama pagal 1 
dalies b punktą. Į aplinkos oro šilumą 
naudojančių šiluminių siurblių 

Į geoterminę, žemės terminę, aeroterminę
ir hidroterminę žemės, oro ar vandens 
energiją naudojančių šiluminių siurblių 
pagamintą šilumos energiją atsižvelgiama 
pagal 1 dalies b punktą su sąlyga, kad 
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pagamintą šilumos energija pagal 1 dalies 
b punktą atsižvelgiama su sąlyga, kad 
tokių šilumos siurblių energijos 
veiksmingumas atitinka būtiniausius 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1980/2000 
nustatytus ekologinio ženklinimo 
reikalavimus, kai taikytina, visų pirma 
Sprendime 2007/742/EB nustatytą 
minimalų šildymo kokybės koeficientą, ir 
yra persvarstytas pagal tą reglamentą.

atsinaujinimo koeficientas (angl. COR) 
yra didesnis nei 0, t. y. kad iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos 
energijos kiekis yra didesnis nei energijos 
iš kitų šaltinių sąnaudos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad į direktyvą kaip energiją iš atsinaujinančių šaltinių gaminantys būtų 
įtraukti tinkami šiluminiai siurbliai ir kad reikalavimų neatitinkantys kiti siurbliai nebūtų 
įtraukti, norėtume pasiūlyti naują principą siekiant nustatyti, ar šiluminis siurblys 
apibrėžiamas kaip energijos iš atsinaujinančių šaltinių technologija: Visi šiluminiai siurbliai, 
kurie pagamina daugiau energijos iš atsinaujinančių šaltinių nei suvartoja pirminės 
energijos, laikomi gaminančiais energiją iš atsinaujinančių šaltinių. Tai galima apskaičiuoti 
remiantis atsinaujinimo koeficientu (COR).

    E RES
COR =      - 1 > 0  
               E iš kitų šaltinių

Pakeitimas 466
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į geoterminę žemės ar vandens energiją 
naudojančių šiluminių siurblių pagamintą 
šilumos energiją atsižvelgiama pagal 1 
dalies b punktą. Į aplinkos oro šilumą 
naudojančių šiluminių siurblių 
pagamintą šilumos energija pagal 1 dalies 
b punktą atsižvelgiama su sąlyga, kad 
tokių šilumos siurblių energijos 
veiksmingumas atitinka būtiniausius 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1980/2000 

Į aeroterminę, geoterminę ir hidroterminę
energiją naudojančių šiluminių siurblių 
pagamintą šilumos energiją atsižvelgiama 
pagal 1 dalies b punktą su sąlyga, kad 
pirminės energijos sąnaudos yra mažesnės 
nei galutinis pagamintas kiekis. 
Apskaičiuojant šiluminių siurblių 
pagamintos energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių kiekį, skaičiuojama tik iš aplinkos 
paimta dalis (aeroterminė, geoterminė ir 
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nustatytus ekologinio ženklinimo 
reikalavimus, kai taikytina, visų pirma 
Sprendime 2007/742/EB nustatytą 
minimalų šildymo kokybės koeficientą, ir 
yra persvarstytas pagal tą reglamentą.

hidroterminė energija).

Or. en

Pagrindimas

Šiluminis siurblys laikomas gaminančiu energiją iš atsinaujinančių šaltinių su sąlyga, kad 
pirminės iš neatsinaujinančių šaltinių pagamintos energijos sąnaudos yra mažesnės, nei 
galutinis pagamintos energijos kiekis. Svarbu laikytis tokio požiūrio, kad būtų pasiekti ES 
energetikos ir klimato apsaugos tikslai.

Pakeitimas 467
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į geoterminę žemės ar vandens energiją 
naudojančių šiluminių siurblių pagamintą 
šilumos energiją atsižvelgiama pagal 1 
dalies b punktą. Į aplinkos oro šilumą 
naudojančių šiluminių siurblių 
pagamintą šilumos energija pagal 1 dalies 
b punktą atsižvelgiama su sąlyga, kad 
tokių šilumos siurblių energijos 
veiksmingumas atitinka būtiniausius 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1980/2000 
nustatytus ekologinio ženklinimo 
reikalavimus, kai taikytina, visų pirma 
Sprendime 2007/742/EB nustatytą 
minimalų šildymo kokybės koeficientą, ir 
yra persvarstytas pagal tą reglamentą.

Į geoterminę žemės ar vandens, 
panaudotos šilumos arba kitos terminės 
šilumos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių energiją naudojančių šiluminių 
siurblių pagamintą šilumos energiją 
atsižvelgiama pagal 1 dalies b punktą tiek, 
kiek ji viršija galutines energijos iš 
neatsinaujinančių šaltinių sąnaudas, 
reikalingas sistemoms veikti.

Or. en

Pagrindimas

Šiluminiai siurbliai naudojami gerinant energijos atgavimą iš kūryklų dujų ir kitų panaudotos 
šilumos šaltinių bei gamina terminę energiją centralizuotam šildymui bei aušinimui ir į juos 
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reikėtų atsižvelgti nustatant galutinį energijos iš atsinaujinančių šaltinių suvartojimą.

Šiluminių siurblių, naudojantiems geoterminius žemės arba gruntinio vandens išteklius, kaip 
ir visų kitų energetikos sistemų veikimui reikalingos tam tikros energijos (paprastai elektros 
energijos) sąnaudos. Siekiant nustatyti bendrą pagamintos naudingos šilumos iš 
atsinaujinančių šaltinių kiekį, galutines energijos sąnaudas reikia atimti iš paviršinės 
geoterminės šilumos ir šalčio kiekio.

Pakeitimas 468
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į geoterminę žemės ar vandens energiją 
naudojančių šiluminių siurblių pagamintą 
šilumos energiją atsižvelgiama pagal 1 
dalies b punktą. Į aplinkos oro šilumą 
naudojančių šiluminių siurblių 
pagamintą šilumos energija pagal 1 dalies 
b punktą atsižvelgiama su sąlyga, kad 
tokių šilumos siurblių energijos 
veiksmingumas atitinka būtiniausius pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1980/2000 nustatytus 
ekologinio ženklinimo reikalavimus, kai 
taikytina, visų pirma Sprendime 
2007/742/EB nustatytą minimalų šildymo 
kokybės koeficientą, ir yra persvarstytas 
pagal tą reglamentą.

Į geoterminę energiją naudojančių šildymo 
ar aušinimo sistemų pagamintą šilumos 
energiją atsižvelgiama pagal 1 dalies b 
punktą tik tokiu mastu, kuriuo ji viršija 
pirminės energijos iš neatsinaujinančių 
šaltinių sąnaudas, reikalingas sistemų 
veikimui.. Tokios šildymo ar aušinimo 
sistemos turi būti tinkamai sukonstruotos, 
instaliuotos ir jas turi operuoti 
kompetentingas, apmokytas asmuo.
Geoterminę žemės ar vandens energiją 
naudojančių šiluminių siurblių energijos 
sunaudojimo efektyvumas turi atitikti
būtiniausius pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1980/2000 nustatytus ekologinio 
ženklinimo reikalavimus, visų pirma 
Sprendime 2007/742/EB nustatytą 
minimalų šildymo kokybės koeficientą, ir 
yra persvarstytas pagal tą reglamentą

Or. de

Pagrindimas

Efektyviausių tipų šiluminiams siurbliams subsidijos gali būti teikiamos tik pagal Direktyvos 
2007/742/EB. Šiluminių siurblių pagamintai šilumos energijai taikoma galiojanti Direktyva 
2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų. Pakeitimu 
taip pat siekiama užtikrinti, kad įvairių tipų siurblius instaliuotų kompetentingi, visiškai 
apmokyti darbuotojai.
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Pakeitimas 469
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į geoterminę žemės ar vandens energiją
naudojančių šiluminių siurblių pagamintą 
šilumos energiją atsižvelgiama pagal 1 
dalies b punktą. Į aplinkos oro šilumą 
naudojančių šiluminių siurblių 
pagamintą šilumos energija pagal 1 dalies 
b punktą atsižvelgiama su sąlyga, kad tokių 
šilumos siurblių energijos veiksmingumas 
atitinka būtiniausius pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1980/2000 nustatytus ekologinio 
ženklinimo reikalavimus, kai taikytina, 
visų pirma Sprendime 2007/742/EB 
nustatytą minimalų šildymo kokybės 
koeficientą, ir yra persvarstytas pagal tą 
reglamentą.

Į geoterminius žemės ar vandens išteklius 
arba aplinkos oro šilumą naudojančių 
šiluminių siurblių pagamintą šilumos
energijos dalį iš atsinaujinančių šaltinių 
pagal 1 dalies b punktą atsižvelgiama su 
sąlyga, kad tokių šilumos siurblių energijos 
veiksmingumas atitinka būtiniausius pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1980/2000 nustatytus 
ekologinio ženklinimo reikalavimus, kai 
taikytina, visų pirma Sprendime 
2007/742/EB nustatytą minimalų šildymo 
kokybės koeficientą, ir yra persvarstytas 
pagal tą reglamentą. Dalis iš 
atsinaujinančių šaltinių apibrėžiama kaip 
skirtumas tarp pagamintos šilumos 
energijos ir šiluminio siurblio sunaudotos 
pirminės įpastinės energijos.

Or. en

Pagrindimas

Visiems šiluminiams siurbliams, nepriklausomai nuo technologijos, reikalinga įprastinė 
energija. Todėl neteisinga manyti, kad bendras šiluminio siurblio pagamintos energijos kiekis 
yra iš atsinaujinančių šaltinių. Reikėtų atsižvelgti tik į bendros šilumos energijos dalį, kuri 
pagaminta iš atsinaujinančių šaltinių. Ši dalis iš atsinaujinančių šaltinių yra lygi skirtumui 
tarp pagamintos šilumos energijos ir šiluminio siurblio sunaudotos pirminės įpastinės 
energijos. Be to, toks požiūris yra pagrįstas ekologiniu ženklu, minėtu straipsnyje, kuriame 
nurodoma, kad visų tipų šiluminiai siurbliai turi atitikti minimalius veikimo standartus.



PE409.383v01-00 40/91 AM\730535LT.doc

LT

Pakeitimas 470
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į geoterminę žemės ar vandens energiją
naudojančių šiluminių siurblių pagamintą 
šilumos energiją atsižvelgiama pagal 1 
dalies b punktą. Į aplinkos oro šilumą 
naudojančių šiluminių siurblių 
pagamintą šilumos energija pagal 1 dalies 
b punktą atsižvelgiama su sąlyga, kad tokių 
šilumos siurblių energijos veiksmingumas 
atitinka būtiniausius pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1980/2000 nustatytus ekologinio 
ženklinimo reikalavimus, kai taikytina, 
visų pirma Sprendime 2007/742/EB 
nustatytą minimalų šildymo kokybės 
koeficientą, ir yra persvarstytas pagal tą 
reglamentą.

Į geoterminius žemės ar vandens išteklius 
arba aplinkos oro šilumą naudojančių 
šiluminių siurblių pagamintą šilumos
energijos dalį iš atsinaujinančių šaltinių 
pagal 1 dalies b punktą atsižvelgiama su 
sąlyga, kad tokių šilumos siurblių energijos 
veiksmingumas atitinka būtiniausius pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1980/2000 nustatytus 
ekologinio ženklinimo reikalavimus, kai 
taikytina, visų pirma Sprendime 
2007/742/EB nustatytą minimalų šildymo 
kokybės koeficientą, ir yra persvarstytas 
pagal tą reglamentą. Dalis iš 
atsinaujinančių šaltinių apibrėžiama kaip 
skirtumas tarp pagamintos šilumos 
energijos ir šiluminio siurblio sunaudotos 
pirminės įpastinės energijos.

Or. en

Pagrindimas

Visiems šiluminiams siurbliams, nepriklausomai nuo technologijos, reikalinga įprastinė 
energija (elektros energija, gamtinės dujos ir t. t.). Todėl neteisinga manyti, kad bendras 
šiluminio siurblio pagamintos energijos kiekis yra iš atsinaujinančių šaltinių. Reikėtų 
atsižvelgti tik į bendros šilumos energijos dalį, kuri pagaminta iš atsinaujinančių šaltinių. Ši 
dalis iš atsinaujinančių šaltinių yra lygi skirtumui tarp pagamintos šilumos energijos ir 
šiluminio siurblio sunaudotos pirminės įpastinės energijos.

Pakeitimas 471
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į geoterminę žemės ar vandens energiją Į geoterminę žemės ar vandens energiją 
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naudojančių šiluminių siurblių pagamintą 
šilumos energiją atsižvelgiama pagal 1 
dalies b punktą. Į aplinkos oro šilumą 
naudojančių šiluminių siurblių pagamintą 
šilumos energija pagal 1 dalies b punktą 
atsižvelgiama su sąlyga, kad tokių šilumos 
siurblių energijos veiksmingumas atitinka 
būtiniausius pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1980/2000 nustatytus ekologinio 
ženklinimo reikalavimus, kai taikytina, 
visų pirma Sprendime 2007/742/EB 
nustatytą minimalų šildymo kokybės 
koeficientą, ir yra persvarstytas pagal tą 
reglamentą.

naudojančių šiluminių siurblių pagamintą 
šilumos energiją atsižvelgiama pagal 1 
dalies b punktą. Į aplinkos oro šilumą 
naudojančių šiluminių siurblių pagamintą 
šilumos energija pagal 1 dalies b punktą 
naudojant Eurostato energijos iš 
atinaujinančių šaltinių metodologiją ir 
apibrėžtis.

Or. en

Pagrindimas

Energetikos statistikos reglamento 7b straipsnyje išdėstytas planas stebėti enerigjos iš 
atsinaujinančių šaltinių suvartojimą patvirtina 5 straipsnio 5 dalies ir 5 straipsnio 8 dalies 
nuostatų atitikimo principą, pagal kurį atliekant visą energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
stebėseną bus naudojama ta pati (Eurostato) metodologija ir apibrėžtys.

Pakeitimas 472
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 1 dalies b punktą neskaičiuojama 
šilumos energija, gauta pasyviose 
energijos sistemose, kuriose mažiau 
energijos suvartojama pasyviai, 
projektuojant pastatus, arba iš šilumos, 
kuri gaunama naudojant energiją iš 
neatsinaujinančių šaltinių.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Energetikos statistikos reglamento 7b straipsnyje išdėstytas planas stebėti enerigjos iš 
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atsinaujinančių šaltinių suvartojimą patvirtina 5 straipsnio 5 dalies ir 5 straipsnio 8 dalies 
nuostatų atitikimo principą, pagal kurį atliekant visą energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
stebėseną bus naudojama ta pati (Eurostato) metodologija ir apibrėžtys.

Pakeitimas 473
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Valstybės narės turi propaguoti ir 
skatinti energijos naudojimo efektyvumą 
ir energijos taupymą kaip tinkamus 
metodus siekiant padidinti 
atsinaujinančių šaltinių dalį procentais ir 
lengviau pasiekti šioje direktyvoje 
nustatytą tikslą.

Or. it

Pakeitimas 474
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Vertinant šios direktyvos reikalavimų, 
susijusių su nacionaliniais planiniais 
rodikliais, įvykdymą, į trečiosiose 
valstybėse iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių pagamintą ir Bendrijoje suvartotą 
elektros energiją atsižvelgiama tik jei

9. Vertinant šios direktyvos reikalavimų, 
susijusių su nacionaliniais planiniais 
rodikliais, įvykdymą, į trečiosiose 
valstybėse iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių pagamintą ir Bendrijoje suvartotą 
elektros energiją ir energiją transporto 
sektoriuje atsižvelgiama tik jei:

(a) ji suvartojama Bendrijoje; (a) ji fiziškai suvartojama Bendrijoje;
(b) elektros energija pagaminta įrenginyje, 
pradėtame eksploatuoti po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos; bei

(b) ji pagaminta naujame įrenginyje; bei

(c) elektros energijai išduota kilmės 
garantija pagal tokios kilmės garantijų 

(c) jai išduota kilmės garantija pagal tokios 
kilmės garantijų sistemą, kuri yra 
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sistemą, kuri yra lygiavertė šia direktyva 
nustatytai sistemai.

lygiavertė šia direktyva nustatytai sistemai.

Or. de

Pagrindimas

Biodegalams, atitinkantiems 5 straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus, taikoma taisyklė, 
pagal kurią būtų atsižvelgiama į elektros energiją, importuotą iš trečiųjų šalių, reikalinga 
siekiant, kad vyktų papildoma gamyba. 

Pakeitimas 475
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Vertinant šios direktyvos reikalavimų, 
susijusių su nacionaliniais planiniais 
rodikliais, įvykdymą, į trečiosiose 
valstybėse iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių pagamintą ir Bendrijoje suvartotą 
elektros energiją atsižvelgiama tik jei:

9. Vertinant šios direktyvos reikalavimų, 
susijusių su nacionaliniais planiniais 
rodikliais, įvykdymą, į trečiosiose 
valstybėse iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių pagamintą ir Bendrijoje suvartotą 
elektros energiją ir energiją transporto 
sektoriuje atsižvelgiama tik jei:

(a) ji suvartojama Bendrijoje; (a) ji fiziškai importuojama į Bendriją ir 
suvartojama Bendrijoje;

(b) elektros energija pagaminta įrenginyje, 
pradėtame eksploatuoti po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos; bei 

(b) ji pagaminta įrenginyje, pradėtame 
eksploatuoti po šios direktyvos įsigaliojimo 
datos; bei 

(c) elektros energijai išduota kilmės 
garantija pagal tokios kilmės garantijų 
sistemą, kuri yra lygiavertė šia direktyva 
nustatytai sistemai.

(c) jai išduota kilmės garantija pagal tokios 
kilmės garantijų sistemą, kuri yra 
lygiavertė šia direktyva nustatytai sistemai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti papildomą energijos iš atsinaujinančių šaltinių suvartojimą transporte, į šį 
straipsnį reikia įtraukti transporto sektorių. Papildymas fraze „fiziškai importuojama“ 
svarstomas Tarybos energetikos darbo grupėje; jis patobulina Komisijos pasiūlymą.
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Pakeitimas 476
Gabriele Albertini

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 9 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Vertinant šios direktyvos reikalavimų, 
susijusių su nacionaliniais planiniais 
rodikliais, įvykdymą, į trečiosiose 
valstybėse iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių pagamintą ir Bendrijoje suvartotą 
elektros energiją atsižvelgiama tik jei:

9. Vertinant šios direktyvos reikalavimų, 
susijusių su nacionaliniais planiniais 
rodikliais, įvykdymą, į trečiosiose 
valstybėse iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių pagamintą ir Bendrijoje suvartotą 
energiją atsižvelgiama tik jei:

Or. it

Pagrindimas

Prekybai su trečiosiomis šalimis turi būti pritarta ne tik elektros energijos, bet taip pat 
šildymo, aušinimo ir transporto atveju.  Galimybe valstybėms narėms naudoti trečiųjų šalių 
kilmės garantijas mastu, neviršijančiu 50 proc. skirtumo tarp sektorių tikslų ir 2005 m. 
pasiekto rezultato, užtikrinama, kad būtų laikomasi papildomumo principo.

Pakeitimas 477
Gabriele Albertini

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 9 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) ji suvartojama Bendrijoje; Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Prekybai su trečiosiomis šalimis turi būti pritarta ne tik elektros energijos, bet taip pat 
šildymo, aušinimo ir transporto atveju.  Galimybe valstybėms narėms naudoti trečiųjų šalių 
kilmės garantijas mastu, neviršijančiu 50 proc. skirtumo tarp sektorių tikslų ir 2005 m. 
pasiekto rezultato, užtikrinama, kad būtų laikomasi papildomumo principo.
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Pakeitimas 478
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 9 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) elektros energija pagaminta įrenginyje, 
pradėtame eksploatuoti po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos; bei 

(b) elektros energija pagaminta įrenginyje, 
pradėtame eksploatuoti po 2005 m. sausio 
1 d.; bei

Or. de

Pagrindimas

Data, nuo kurios atskiriami seni ir nauji įrenginiai, turi būti aiškiai apibrėžta ir nustatyta kuo 
anksčiau siekiant išvengti, kad būtų nereikalingos dalsos vykdant investicijas. Kadangi 
direktyvoje atskaitos metai yra 2005 m., šiam tikslui geriausia data – 2005 m. sausio 1 d.

Pakeitimas 479
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 9 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) elektros energijai išduota kilmės 
garantija pagal tokios kilmės garantijų 
sistemą, kuri yra lygiavertė šia direktyva 
nustatytai sistemai.

(c) elektros energijai buvo išduota kilmės 
garantija ir perdavimo liudijimas pagal 
tokią kilmės garantijų sistemą, kuri yra 
lygiavertė šia direktyva nustatytai sistemai, 
ir perdavimo liudijimai buvo perduoti 
valstybės narės, į kurios planinius 
rodiklius turi būti įtraukiama ši elektros 
energija, liudijimų registrui ir panaikinti.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 480
Gabriele Albertini

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 9 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) jei energija sunaudojama trečiojoje
šalyje, kiekviena valstybė narė, siekdama 
savo planinių rodiklių, gali įgyti kilmės 
garantijas, apimančias iki 50 proc. 
skirtumo tarp sektoriaus rodiklio ir vertės, 
gautos 2005 m.

Or. it

Pagrindimas

Prekybai su trečiosiomis šalimis turi būti pritarta ne tik elektros energijos, bet ir šildymo, 
aušinimo ir transporto atvejais.  Suteikiant valstybėms narėms galimybę naudoti kilmės iš 
trečiųjų šalių garantijas neviršijant 50 proc. skirtumo tarp sektoriaus rodiklio ir 2005 m. 
vertės ribų užtikrinama, kad laikomasi papildomumo principo.

Pakeitimas 481
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 9 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) trečioji šalis nustatė privalomus 
atsinaujinančios energijos planinius 
rodiklius, kurie yra tokie pat aukšti kaip 
ES rodikliai, ir pagal eksportuotą kiekį 
viršijo šiuos rodiklius.

Or. en



AM\730535LT.doc 47/91 PE409.383v01-00

LT

Pagrindimas

Iš trečiųjų šalių importuojamos elektros energijos iš atsinaujinančių šaltinių įskaičiavimas į 
valstybės narės planinius rodiklius gali pakenkti Europos rodikliui ir klimato apsaugos ir 
didesnio tiekimo saugumo tikslams. Fiziškai importuojama elektros energija iš 
atsinaujinančių šaltinių turėtų būti įskaičiuota į ES rodiklį, tik jei eksportuojanti šalis nustatė 
privalomus rodiklius, lygiaverčius ES valstybės narės rodikliams, ir jei ji viršijo šiuos 
rodiklius pagal eksporto kiekį.

Pakeitimas 482
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Stebint valstybių narių pažangą ir 
įgyvendinant atsinaujinančios energijos 
veiksmų planą reikia atsižvelgti į mažai 
CO2 į aplinką išskiriančių šaltinių dalį 
energijos rūšių derinyje.

Or. de

Pagrindimas

Pagrindinis ES energetikos ir klimato kaitos paketo tikslas yra sumažinti CO2 išmetimą.
Valstybės narės turi turėti galimybę pačios nuspręsti, ar siekiant sumažinti CO2 galima 
naudoti kitas (branduolines) technologijas.

Pakeitimas 483
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Elektros energijos, pagamintos iš 

atsinaujinančių energijos šaltinių, kilmės 
garantija
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1. Valstybės narės užtikrina, kad elektros, 
pagamintos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, kilmė galėtų būti garantuojama, 
kaip apibūdinta šioje direktyvoje, pagal 
objektyvius, skaidrius ir 
nediskriminacinius kriterijus, nustatytus 
kiekvienoje valstybėje narėje. Jos 
užtikrina, kad tokio pobūdžio kilmės 
garantija būtų išduodama atsakant į 
prašymą.
2. Valstybės narės turi paskirti vieną 
kompetentingą nuo gamybos ar skirstymo 
veiklos nepriklausomą instituciją tokių 
kilmės garantijų išdavimui prižiūrėti.
3. Kilmės garantijoje:
– nurodo energijos šaltinį, kurį naudojant 
pagaminta elektra, įskaitant gamybos datą 
ir vietą, o kai naudojami hidroelektrinės 
įrenginiai – jų pajėgumą;
– padeda elektros energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
gamintojams parodyti, kad jų 
parduodama elektros energija yra 
pagaminta iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių pagal šios direktyvos sampratą.
4. Tokios kilmės garantijos, išduotos 
pagal šio straipsnio 2 dalį, turėtų būti 
valstybių narių tarp savęs pripažįstamos 
išimtinai kaip šio straipsnio 3 dalyje 
nurodytų elementų įrodymas. Bet kuris 
atsisakymas pripažinti kilmės garantiją 
kaip šį įrodymą, visų pirma remiantis 
priežastimis, susijusiomis su sukčiavimo 
prevencija, turi būti pagrįstas objektyviais, 
skaidriais ir nediskriminaciniais 
kriterijais. Jei atsisakoma pripažinti 
kilmės garantiją, Komisija gali priversti 
atsisakiusiąją šalį ją pripažinti, visų pirma 
atsižvelgiant į objektyvius, skaidrius ir 
nediskriminacinius kriterijus, kuriais 
pagrįstas šis pripažinimas.
5. Kompetentinga institucija nustato 
atitinkamus mechanizmus, 
užtikrinančius, kad kilmės garantijos būtų 
tikslios ir patikimos, o 19 straipsnio 1 
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dalyje nurodytame pranešime jos 
apibūdina priemones, kurių imtasi 
garantijų sistemos patikimumui užtikrinti.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis yra Direktyvos 2001/77/EB dėl elektros, pagamintos iš atsinaujinančių 
energijos išteklių, skatinimo dalis, todėl turėtų būti priimtas.

Pakeitimas 484
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
Iš atsinaujinančių energijos šaltinių 

pagamintos elektros energijos, šildymo ir 
aušinimo kilmės garantijos

1. Valstybės narės užtikrina, kad iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintos elektros energijos ar iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagaminto šildymo ir aušinimo bent 5 
MWth galingumo įrenginiuose kilmė gali 
būti garantuota pagal šią direktyvą. 
Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad 
atsinaujinančios energijos gamintojo 
prašymu išduodama kilmės garantija. 
Kilmės garantija turi būti standartinė, 
suteikiama 1 MWh energijos. Kiekvienam 
pagamintos energijos MWh išduodama ne 
daugiau kaip viena kilmės garantija.
2. Kilmės garantijos išduodamos, 
perduodamos ir panaikinamos 
elektroniniu būdu. Jos turi būti tikslios, 
patikimos ir apsaugotos nuo klastojimo. 
Kilmės garantijoje turi būti nurodyta bent 
tokia informacija:
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(a) energijos šaltinis, iš kurio buvo 
pagaminta energija, taip pat jos gamybos 
pradžios ir pabaigos datos; 
(b) ar garantija yra susijusi su 
– (i) elektros energija; arba 
– (ii) šildymu ir (arba) aušinimu;
(c) įrenginio, kuriame pagaminta 
energija, identifikaciniai duomenys, vieta, 
tipas bei pajėgumas ir įrenginio 
eksploatavimo pradžios data;
(d) išdavimo data bei valstybė ir unikalus 
identifikacinis numeris;
(e) įrenginiui suteiktos investicinės 
pagalbos suma ir rūšis.
3. Valstybės narės pripažįsta kitų valstybių 
narių išduotas kilmės garantijas pagal šią 
direktyvą. Bet koks valstybės narės 
atsisakymas pripažinti kilmės garantiją 
turi būti pagrįstas objektyviais, skaidriais 
ir nediskriminaciniais kriterijais. 
Jei kilmės garantiją atsisakoma pripažinti, 
Komisija gali priimti sprendimą, kuriuo 
reikalaujama, kad atitinkama valstybė 
narė pripažintų garantiją. 
4. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
konkrečiais kalendoriniais metais 
pagamintos atsinaujinančios energijos 
kilmės garantijos, kurios turi būti 
išduotos, būtų išduotos praėjus ne 
daugiau kaip trims mėnesiams nuo tų 
metų pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės atsako už savo privalomų planinių rodiklių įgyvendinimą. Sėkminga AEŠ 
plėtotė Europoje iš esmės priklauso nuo to, kaip gerai parengiamos nacionalinės paramos 
sistemos ir kaip veikia administracija. Pagal šią direktyvą valstybės narės gali pasirinkti, 
kuriame sektoriuje jos norėtų veikti aktyviausiai. Todėl nereikia jokio papildomo lankstumo 
mechanizmo. Todėl kilmės garantijų sąvoka turi išlikti tokia, kaip apibrėžiama Direktyvoje 
2001/77/EB, siekiant vykdyti reikalavimą teikti informaciją apie elektros energiją.



AM\730535LT.doc 51/91 PE409.383v01-00

LT

Pakeitimas 485
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintos elektros energijos ar iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagaminto šildymo ir aušinimo bent 5 
MWth galingumo įrenginiuose kilmė gali 
būti garantuota pagal šią direktyvą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintos elektros energijos ar iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagaminto šildymo ir aušinimo bent 5 
MWth galingumo įrenginiuose kilmė gali 
būti garantuota pagal šią direktyvą 
informacijos pateikimo tikslais pagal 
objektyvius, skaidrius ir 
nediskriminacinius kriterijus, nustatytus 
kiekvienoje valstybėje narėje.

Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad 
atsinaujinančios energijos gamintojo 
prašymu išduodama kilmės garantija. 
Kilmės garantija turi būti standartinė, 
suteikiama 1 MWh energijos. Kiekvienam 
pagamintos energijos MWh išduodama ne 
daugiau kaip viena kilmės garantija.

Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad 
atsinaujinančios energijos gamintojo 
prašymu išduodama kilmės garantija. 
Kiekvienam pagamintos energijos vienetui
išduodama ne daugiau kaip viena kilmės 
garantija.

Valstybės narės gali paskirti vieną ar 
daugiau kompetentingų nuo gamybos, 
prekybos, tiekimo ar skirstymo veiklos 
nepriklausomų institucijų tokių kilmės 
garantijų išdavimui prižiūrėti.

2. Kilmės garantijos išduodamos, 
perduodamos ir panaikinamos 
elektroniniu būdu. Jos turi būti tikslios, 
patikimos ir apsaugotos nuo klastojimo.

2. Valstybės narės arba kompetentinga    
(-os) institucija (-os) nustato atitinkamus 
mechanizmus, užtikrinančius, kad kilmės 
garantijos būtų tikslios, patikimos ir 
apsaugotos nuo klastojimo.

Kilmės garantijoje turi būti nurodyta bent 
tokia informacija:

Kilmės garantijoje turi būti nurodyta bent 
tokia informacija:

(a) energijos šaltinis, iš kurio buvo 
pagaminta energija, taip pat jos gamybos 
pradžios ir pabaigos datos;

(a) energijos šaltinis, iš kurio buvo 
pagaminta energija, taip pat jos gamybos 
pradžios ir pabaigos datos;

(b) ar garantija yra susijusi su (b) ar garantija yra susijusi su
– (i) elektros energija; arba – (i) elektros energija; arba
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– (ii) šildymu ir (arba) aušinimu; – (ii) šildymu ir (arba) aušinimu;
(c) įrenginio, kuriame pagaminta energija, 
identifikaciniai duomenys, vieta, tipas bei 
pajėgumas ir įrenginio eksploatavimo 
pradžios data;

(c) įrenginio, kuriame pagaminta energija, 
identifikaciniai duomenys, vieta, tipas bei 
pajėgumas ir įrenginio eksploatavimo 
pradžios data;

(d) išdavimo data bei valstybė ir unikalus 
identifikacinis numeris;

(d) išdavimo data bei valstybė ir unikalus 
identifikacinis numeris.

(e) įrenginiui suteiktos investicinės 
pagalbos suma ir rūšis.

Kilmės garantija padeda elektros 
energijos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių gamintojams parodyti, kad jų 
parduodama elektros energija yra 
pagaminta iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių pagal šios direktyvos sampratą.

3. Valstybės narės pripažįsta kitų valstybių 
narių išduotas kilmės garantijas pagal šią 
direktyvą. Bet koks valstybės narės 
atsisakymas pripažinti kilmės garantiją 
turi būti pagrįstas objektyviais, skaidriais 
ir nediskriminaciniais kriterijais. Jei 
kilmės garantiją atsisakoma pripažinti, 
Komisija gali priimti sprendimą, kuriuo 
reikalaujama, kad atitinkama valstybė 
narė pripažintų garantiją.

3. Valstybės narės pripažįsta kitų valstybių 
narių išduotas kilmės garantijas pagal šią 
direktyvą išimtinai kaip 2 dalyje nurodytų 
elementų įrodymą. Valstybė narė gali 
atsisakyti pripažinti kilmės garantiją, tik 
tada, jei jai kyla pagrįstų abejonių dėl 
kilmės garantijos tikslumo, patikimumo 
arba teisingumo.  Valstybė narė turi 
pateikti Komisijai informaciją, susijusią 
su šiomis abejonėmis.
Jei Komisija nustato, kad atsisakymas 
pripažinti kilmės garantiją nepagrįstas, 
Komisija gali priimti sprendimą, kuriame 
reikalaujama, kad atitinkama valstybė 
narė pripažintų garantiją. Tačiau jei 
Komisija nustato, kad atsisakymas 
pripažinti kilmės garantiją yra pagrįstas, 
kitos valstybės narės gali atsisakyti 
pripažinti panašias išduodančiosios 
valstybės narės kilmės garantijas, kol 
nebus tinkamai pašalintos abejonių dėl 
tikslumo, patikimumo arba teisingumo 
priežastys.

4. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
konkrečiais kalendoriniais metais 
pagamintos atsinaujinančios energijos 
kilmės garantijos, kurios turi būti išduotos, 
būtų išduotos praėjus ne daugiau kaip trims 
mėnesiams nuo tų metų pabaigos.

4. Valstybės narės arba kompetentinga     
(-os) institucija (-os) užtikrina, kad visos 
konkrečiais kalendoriniais metais 
pagamintos atsinaujinančios energijos 
kilmės garantijos, kurios turi būti išduotos, 
būtų išduotos praėjus ne daugiau kaip trims 
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mėnesiams nuo tų metų pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis būtinas siekiant patvirtinti, kad ir toliau egzistuos dabartinės formos kilmės 
garantijos (informacijos teikimo tikslais), ir jos turi būti išduodamos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių pagaminto šildymo įrenginiams, galingesniems negu 5 MWth. 

Pakeitimas 486
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintos elektros energijos ar iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagaminto šildymo ir aušinimo bent 5 
MWth galingumo įrenginiuose kilmė gali 
būti garantuota pagal šią direktyvą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintos elektros energijos ar iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagaminto šildymo ir aušinimo bent 5 
MWth galingumo įrenginiuose kilmė gali 
būti garantuota pagal šią direktyvą 
informacijos pateikimo tikslais pagal 
objektyvius, skaidrius ir 
nediskriminacinius kriterijus, nustatytus 
kiekvienoje valstybėje narėje.

Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad 
atsinaujinančios energijos gamintojo 
prašymu išduodama kilmės garantija. 
Kilmės garantija turi būti standartinė, 
suteikiama 1 MWh energijos. Kiekvienam 
pagamintos energijos MWh išduodama ne 
daugiau kaip viena kilmės garantija.

Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad 
atsinaujinančios energijos gamintojo 
prašymu išduodama kilmės garantija. 
Kiekvienam pagamintos energijos vienetui
išduodama ne daugiau kaip viena kilmės 
garantija.

Valstybės narės gali paskirti vieną ar 
daugiau kompetentingų nuo gamybos, 
prekybos, tiekimo ar skirstymo veiklos 
nepriklausomų institucijų tokių kilmės 
garantijų išdavimui prižiūrėti.

2. Kilmės garantijos išduodamos,
perduodamos ir panaikinamos 
elektroniniu būdu. Jos turi būti tikslios, 

2. Valstybės narės arba kompetentinga (-
os) institucija (-os) nustato atitinkamus 
mechanizmus, užtikrinančius, kad kilmės 
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patikimos ir apsaugotos nuo klastojimo. garantijos būtų tikslios, patikimos ir 
apsaugotos nuo klastojimo. 

Kilmės garantijoje turi būti nurodyta bent 
tokia informacija:

Kilmės garantijoje turi būti nurodyta bent 
tokia informacija:

(a) energijos šaltinis, iš kurio buvo 
pagaminta energija, taip pat jos gamybos 
pradžios ir pabaigos datos;

(a) energijos šaltinis, iš kurio buvo 
pagaminta energija, taip pat jos gamybos 
pradžios ir pabaigos datos;

(b) ar garantija yra susijusi su (b) ar garantija yra susijusi su

– (i) elektros energija; arba – (i) elektros energija; arba
– (ii) šildymu ir (arba) aušinimu; – (ii) šildymu ir (arba) aušinimu;

(c) įrenginio, kuriame pagaminta energija, 
identifikaciniai duomenys, vieta, tipas bei 
pajėgumas ir įrenginio eksploatavimo 
pradžios data;

(c) įrenginio, kuriame pagaminta energija, 
identifikaciniai duomenys, vieta, tipas bei 
pajėgumas ir įrenginio eksploatavimo 
pradžios data;

(d) išdavimo data bei valstybė ir unikalus 
identifikacinis numeris;

(d) išdavimo data bei valstybė ir unikalus 
identifikacinis numeris.

(e) įrenginiui suteiktos investicinės 
pagalbos suma ir rūšis.

Kilmės garantija padeda elektros 
energijos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių gamintojams parodyti, kad jų 
parduodama elektros energija yra 
pagaminta iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių pagal šios direktyvos sampratą.

3. Valstybės narės pripažįsta kitų valstybių 
narių išduotas kilmės garantijas pagal šią 
direktyvą. Bet koks valstybės narės 
atsisakymas pripažinti kilmės garantiją 
turi būti pagrįstas objektyviais, skaidriais 
ir nediskriminaciniais kriterijais.

3. Valstybės narės pripažįsta kitų valstybių 
narių išduotas kilmės garantijas pagal šią 
direktyvą išimtinai kaip 2 dalyje nurodytų 
elementų įrodymą. Valstybė narė gali 
atsisakyti pripažinti kilmės garantiją tik 
tada, jei jai kyla pagrįstų abejonių dėl 
kilmės garantijos tikslumo, patikimumo 
arba teisingumo.  Valstybė narė turi 
pateikti Komisijai informaciją, susijusią 
su šiomis abejonėmis.

Jei kilmės garantiją atsisakoma pripažinti, 
Komisija gali priimti sprendimą, kuriuo 
reikalaujama, kad atitinkama valstybė 
narė pripažintų garantiją.

Jei Komisija nustato, kad atsisakymas 
pripažinti kilmės garantiją nepagrįstas, 
Komisija gali priimti sprendimą, kuriame 
reikalaujama, kad atitinkama valstybė 
narė pripažintų garantiją. Tačiau jei 
Komisija nustato, kad atsisakymas 
pripažinti kilmės garantiją yra pagrįstas, 
kitos valstybės narės gali atsisakyti 
pripažinti panašias išduodančiosios 
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valstybės narės kilmės garantijas, kol 
nebus tinkamai pašalintos abejonių dėl 
tikslumo, patikimumo arba teisingumo 
priežastys.

4. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
konkrečiais kalendoriniais metais 
pagamintos atsinaujinančios energijos 
kilmės garantijos, kurios turi būti išduotos, 
būtų išduotos praėjus ne daugiau kaip trims 
mėnesiams nuo tų metų pabaigos.

4. Valstybės narės arba kompetentinga (-
os) institucija (-os) užtikrina, kad visos 
konkrečiais kalendoriniais metais 
pagamintos atsinaujinančios energijos 
kilmės garantijos, kurios turi būti išduotos, 
būtų išduotos praėjus ne daugiau kaip trims 
mėnesiams nuo tų metų pabaigos.

Or. xm

Pagrindimas

Pradinis pasiūlymas prekiauti garantijomis yra pernelyg biurokratiškas ir nepalankus toms 
šalims, kuriose parama atsinaujinančios energijos šaltiniams susieta su tiekimu. Gali būti 
nuogąstaujama, kad tokio pasiūlymo įgyvendinimas prieštaraus ES teisei. Naujuoju 
pasiūlymu siekiama to paties tikslo, kaip ir Komisijos pradiniu pasiūlymu dėl prekybos kilmės 
garantijomis, t. y. valstybėms narėms suteikiama galimybė lanksčiai tarp savęs keistis 
planiniais rodikliais, tačiau tuo pat metu nekenkiama nacionalinėms paramos sistemoms ir 
valstybėms narėms suteikiama galimybė prižiūrėti, kaip įgyvendinami jų planiniai rodikliai.

Pakeitimas 487
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintos elektros energijos ar iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagaminto šildymo ir aušinimo bent 5 
MWth galingumo įrenginiuose kilmė gali 
būti garantuota pagal šią direktyvą. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad, išimtinai 
informacijos sklaidos tikslais, iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintos elektros energijos kilmė gali 
būti garantuota pagal šią direktyvą 
remiantis objektyviais, skaidriais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, nustatytais 
kiekvienoje valstybėje narėje. 

Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad 
atsinaujinančios energijos gamintojo 
prašymu išduodama kilmės garantija. 
Kilmės garantija turi būti standartinė, 
suteikiama 1 MWh energijos. Kiekvienam 

Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad 
atsinaujinančios energijos gamintojo 
prašymu išduodama kilmės garantija. 
Kiekvienam pagamintos energijos vienetui
išduodama ne daugiau kaip viena kilmės 
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pagamintos energijos MWh išduodama ne 
daugiau kaip viena kilmės garantija.

garantija.

Or. es

Pagrindimas

Nuostatos, susijusios su kilmės garantijomis, nesudaro galimybių bet kokiam lankstumui 
siekiant planinių rodiklių, apsunkina elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių 
šaltinių, integraciją į elektros energijos rinką, jose neatsižvelgiama į nacionalines paramos 
sistemas, kurias taikant sėkmingai skatinama naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, jos 
kenkia esamų paramos sistemų veikimui. Iš tikrųjų šios nuostatos reikš derinimą ES viduje 
kuriant ekologinių pažymėjimų, dėl kurių deramasi, sistemą. Tai yra nedidelės paramos 
priemonės, kurios pasirodė neveiksmingos skatinant gaminti elektros energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių.

Pakeitimas 488
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintos elektros energijos ar iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagaminto šildymo ir aušinimo bent 5 
MWth galingumo įrenginiuose kilmė gali 
būti garantuota pagal šią direktyvą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintos elektros energijos ar iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagaminto šildymo ir aušinimo bent 1 
MWth galingumo įrenginiuose kilmė gali 
būti garantuota pagal šią direktyvą 
informacijos pateikimo tikslais pagal 
objektyvius, skaidrius ir 
nediskriminacinius kriterijus, nustatytus 
kiekvienoje valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

Kaip nustatyta direktyvoje dėl elektros energijos vidaus rinkos, kilmės garantijos funkcija –
vykdant reikalavimą teikti informaciją apie elektros energiją pateikti įrodymą, kad konkretus 
energijos kiekis buvo pagamintas iš atsinaujinančių šaltinių.
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Pakeitimas 489
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintos elektros energijos ar iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagaminto šildymo ir aušinimo bent 5 
MWth galingumo įrenginiuose kilmė gali 
būti garantuota pagal šią direktyvą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintos elektros energijos, biokuro ar 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagaminto šildymo ir aušinimo bent 5 
MWth galingumo įrenginiuose kilmė gali 
būti garantuota pagal šią direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad kilmės garantiją atrodo siūloma išduoti tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintai elektros energijai arba šildymui ir aušinimui. Biokuras taip pat turėtų būti 
įtrauktas, jei siekiama sukurti tinkamai veikiančią rinką. Tai ypač svarbu sprendžiant 
biometano, kuris gali būti transportuojamas naudojant gamtinių dujų perdavimo ir 
paskirstymo sistemą ir parduotas galutiniam vartotojui bet kurioje sistemos vietoje, klausimą.

Pakeitimas 490
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintos elektros energijos ar iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagaminto šildymo ir aušinimo bent 5 
MWth galingumo įrenginiuose kilmė gali 
būti garantuota pagal šią direktyvą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintos elektros energijos ar iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagaminto šildymo ir aušinimo bent 1 
MWth galingumo įrenginiuose kilmė gali 
būti garantuota pagal šią direktyvą.

Or. en
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Pagrindimas

Kilmės garantijų išdavimas turėtų būti privalomas, todėl kiekvienam iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių pagamintam elektros energijos vienetui turėtų būti suteikiama kilmės 
garantija. Šildymo ir aušinimo atveju 5 MWth ribinė norma yra per aukšta ir turėtų būti 
sumažinta iki 1 MWth.

Pakeitimas 491
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintos elektros energijos ar iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagaminto šildymo ir aušinimo bent 5 
MWth galingumo įrenginiuose kilmė gali 
būti garantuota pagal šią direktyvą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintos elektros energijos ar iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagaminto šildymo ir aušinimo bent 1 
MWth galingumo įrenginiuose kilmė gali 
būti garantuota pagal šią direktyvą.

Or. de

Pagrindimas

1 MW turėtų būti visur naudojamas kaip standartinis vienetas. 1 MW naudojimas vietoj 5 MW 
nesukelia papildomos administracinės naštos, nes sistema yra elektroninė. 

Pakeitimas 492
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad 
atsinaujinančios energijos gamintojo 
prašymu išduodama kilmės garantija.
Kilmės garantija turi būti standartinė, 
suteikiama 1 MWh energijos. Kiekvienam 
pagamintos energijos MWh išduodama ne 

Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad 
kiekvienam iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių pagamintam energijos vienetui
išduodama kilmės garantija. Kilmės 
garantija turi būti standartinė, suteikiama 1 
MWh energijos. Kiekvienam pagamintos 
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daugiau kaip viena kilmės garantija. energijos MWh išduodama ne daugiau kaip 
viena kilmės garantija.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad kilmės garantijų nepritrūktų, ir skatinti rinkų likvidumą, kilmės 
garantijos turėtų būti išduodamos reguliariai ir ne rečiau kaip kas 3 mėnesius, 
neatsižvelgiant į tai, ar tai metų pabaiga, ar ne.

Pakeitimas 493
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad 
atsinaujinančios energijos gamintojo 
prašymu išduodama kilmės garantija. 
Kilmės garantija turi būti standartinė, 
suteikiama 1 MWh energijos. Kiekvienam 
pagamintos energijos MWh išduodama ne 
daugiau kaip viena kilmės garantija.

Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad 
atsinaujinančios energijos gamintojui
išduodama kilmės garantija. Kilmės 
garantija turi būti standartinė, suteikiama 1 
MWh energijos. Kiekvienam pagamintos 
energijos MWh išduodama ne daugiau kaip 
viena kilmės garantija.

Or. de

Pagrindimas

Kilmės garantija turėtų būti išduodama kiekvienai pagamintai MWh, ne tik pateikus prašymą.

Pakeitimas 494
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad 
atsinaujinančios energijos gamintojo 

Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad 
atsinaujinančios energijos daliai šiuose 
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prašymu išduodama kilmės garantija. 
Kilmės garantija turi būti standartinė, 
suteikiama 1 MWh energijos. Kiekvienam 
pagamintos energijos MWh išduodama ne 
daugiau kaip viena kilmės garantija.

įrenginiuose išduodama kilmės garantija ir 
perdavimo liudijimas. Kilmės garantija turi 
būti standartinė, suteikiama 1 MWh 
energijos. 

Įrenginiams, gaminantiems elektros 
energiją, kuri nėra tiekiama į paskirstymo 
ar perdavimo tinklą, iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, kilmės garantija ir 
perdavimo liudijimas išduodami tik 
gamintojo prašymu.
Įrenginių, kurių galingumas mažesnis 
negu 5 MWh iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių pagaminto šildymo ar aušinimo, 
atveju valstybės narės priima sprendimą 
dėl kilmės garantijų arba perdavimo 
liudijimų išdavimo.

Or. de

Pagrindimas

Iš esmės valstybės narės turėtų savaime išduoti atitinkamus iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių pagamintos energijos liudijimus. Tačiau elektros energijai, kuri nėra tiekiama į 
viešuosius tinklus, liudijimas turėtų būti išduodamas tik gamintojo prašymu. Mažesnės negu 5 
MW ribinė norma šilumos gamybos atveju valstybėms narėms turėtų būti leidžiama išduoti 
liudijimus, bet jos neturėtų būti įpareigotos tai daryti.

Pakeitimas 495
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad 
atsinaujinančios energijos gamintojo 
prašymu išduodama kilmės garantija. 
Kilmės garantija turi būti standartinė, 
suteikiama 1 MWh energijos. Kiekvienam
pagamintos energijos MWh išduodama ne 
daugiau kaip viena kilmės garantija.

Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad 
atsinaujinančios energijos gamintojo 
prašymu išduodama kilmės garantija. 
Kilmės garantija turi būti standartinė, 
suteikiama 1 MWh energijos. Tai, kad
kiekviena MWh pagamintos energijos 
pagaminta iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, patvirtinama tik vieną kartą. Vis 
dėlto, nepažeidžiant šios nuostatos, kilmės 
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garantijos pagal 2004 m. vasario 11 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/8/EB dėl termofikacijos skatinimo, 
remiantis naudingosios šilumos paklausa 
vidaus energetikos rinkoje1 , prireikus gali 
būti išduodamos tuo pačiu metu.
_________________________________

1 OL L 52, 2004 2 21, p. 50.

Or. de

Pagrindimas

Analogiškai, kaip termofikacijos skatinimo direktyvoje, patartina nustatyti 1 MWh ribinę 
normą, nes šildymo įrenginiai, atsižvelgiant į jų vietos pobūdį, paprastai numatyti mažesniam 
galingumui. Siekiant užtikrinti, kad energija ir atsinaujinančių energijos šaltinių būtų 
panaudota kuo veiksmingiau, turėtų būti sudarytos sąlygos tokiai energijai, panaudotai 
termofikacijos įrenginiuose, suteikti papildomą vertę. Turėtų būti sertifikuota ir 
termofikacijos, ir atsinaujinančioji energija, kad abi rūšys būtų tinkamai įtrauktos į 
statistinius duomenis.

Pakeitimas 496
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kilmės garantiją turi sudaryti dvi 
sudėtinės dalys:
(a) nuoroda į planinį rodiklį, kuri leidžia 
apskaičiuoti atsinaujinančios energijos 
kiekį atsižvelgiant į valstybės narės 
atsinaujinančiosios energijos planinį 
rodiklį; ir
(b) informacija apie kuro mišinio sudėtį, 
kuri leidžia energijos gamintojams įrodyti, 
kad jų parduodama energija pagaminta iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, ir 
padeda atskleisti informaciją apie kuro 
mišinio, iš kurio pagaminta tiekiama 
energija, sudėtį.  
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Šios dvi sudėtinės dalys gali būti priskirtos 
skirtingoms operacijoms.

Or. en

Pagrindimas

Kilmės garantijos atlieka dvejopą vaidmenį. Jos gali būti naudojamos rodikliams apskaičiuoti 
(ši dalis įtraukiama į teikiamą pasiūlymą) ir gamybai sertifikuoti bei informacijai apie kuro 
mišinį (esamose direktyvose nurodoma dalis). Šie vaidmenys vienas nuo kito nepriklauso ir 
abu turėtų būti išsaugoti.

Pakeitimas 497
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Gali būti išduodamos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintos elektros energijos, kuri
pagaminta ir sunaudota iš dalies arba 
visiškai su tinklais nesujungtose 
sistemose, kilmės garantijos, remiantis 
tiksliu, patikimu ir nuo klastojimo 
apsaugotu taip patenkintos 
decentralizuotai pagamintos energijos 
paklausos apskaičiavimu.

Or. en

Pagrindimas

Naudojant kai kurias elektros energijos gamybos formas, pvz., fotoelektros atveju, vienu metu 
galima pagaminti tik mažą elektros energijos kiekį, kuris visas sunaudojamas vietoje. Tačiau 
tokios gamybos vertė yra didelė ir turėtų būti įskaičiuota į atsinaujinančiosios energijos 
planinį rodiklį, nes ji pakeičia energijos iš elektros energijos sistemos paklausos dalį.
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Pakeitimas 498
Alejo Vidal-Quadras Roca

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kilmės garantiją turi sudaryti dvi 
sudėtinės dalys:
a) nuoroda į planinį rodiklį, kuri leidžia 
apskaičiuoti atsinaujinančiosios energijos 
kiekį atsižvelgiant į valstybės narės 
atsinaujinančiosios energijos rodiklį. Ši 
dalis bus taikoma tik toms kilmės 
garantijoms, kurias leidžiama perduoti 
kitoms valstybėms narėms; ir

b) informacija apie kuro mišinio sudėtį, 
kuri leidžia energijos gamintojams įrodyti, 
kad jų parduodama energija pagaminta iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, ir 
padeda atskleisti informaciją apie kuro 
mišinio, iš kurio pagaminta tiekiama 
energija, sudėtį.
Šios dvi sudėtinės dalys gali būti priskirtos 
skirtingoms operacijoms.

Or. en

Pagrindimas

Kilmės garantijos atlieka dvejopą vaidmenį. Jos gali būti naudojamos rodikliams apskaičiuoti 
(ši dalis įtraukiama į teikiamą pasiūlymą) ir gamybai sertifikuoti bei informacijai apie kuro 
mišinį (esamose direktyvose nurodoma dalis). Šie vaidmenys vienas nuo kito nepriklauso ir 
abu turėtų būti išsaugoti.
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Pakeitimas 499
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kilmės garantijos išduodamos, 
perduodamos ir panaikinamos
elektroniniu būdu. Jos turi būti tikslios, 
patikimos ir apsaugotos nuo klastojimo. 

2. Kilmės garantijos ir perdavimo 
liudijimai išduodami, perduodami ir 
panaikinami elektroniniu būdu. Jie turi 
būti tikslūs, patikimi ir apsaugoti nuo 
klastojimo.

Kilmės garantijoje turi būti nurodyta bent 
tokia informacija:

Kilmės garantijoje ir perdavimo liudijime
turi būti nurodyta bent tokia informacija:

(a) energijos šaltinis, iš kurio buvo 
pagaminta energija, taip pat jos gamybos 
pradžios ir pabaigos datos;

(a) energijos šaltinis, iš kurio buvo 
pagaminta energija, taip pat jos gamybos 
pradžios ir pabaigos datos;

(b) ar garantija yra susijusi su  (b) ar garantija yra susijusi su  
(i) elektros energija; ar (i) elektros energija; ar 

(ii) šildymu ir (arba) aušinimu; (ii) šildymu ir (arba) aušinimu;
(c) įrenginio, kuriame pagaminta energija, 
identifikaciniai duomenys, vieta, tipas bei 
pajėgumas ir įrenginio eksploatavimo 
pradžios data;

(c) įrenginio, kuriame pagaminta energija, 
identifikaciniai duomenys, vieta, tipas bei 
pajėgumas ir įrenginio eksploatavimo 
pradžios data;

(d) išdavimo data bei valstybė ir unikalus 
identifikacinis numeris;

(d) išdavimo data bei valstybė ir unikalus 
identifikacinis numeris;

(e) įrenginiui suteiktos investicinės 
pagalbos suma ir rūšis.

(e) numatomas jų panaudojimas:

(i) perdavimo liudijimų atveju kaip 
įvertinimas, kaip valstybė narė vykdo šios 
direktyvos reikalavimus, susijusius su 
nacionaliniais planiniais rodikliais;
(ii) kilmės garantijų atveju kaip energijos 
gamintojų, tiekėjų arba vartotojų 
įrodymas, kad energija pagaminta iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių.

Or. de

Pagrindimas

Direktyvoje turėtų būti nuoroda į numatomą liudijimo (kilmės garantijos arba perdavimo 
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apskaitos liudijimo) panaudojimą.

Pakeitimas 500
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kilmės garantijos išduodamos, 
perduodamos ir panaikinamos 
elektroniniu būdu. Jos turi būti tikslios, 
patikimos ir apsaugotos nuo klastojimo. 

2. Valstybės narės turi įgyvendinti 
tinkamas priemones, skirtas užtikrinti, 
kad kilmės garantijos būtų tikslios, 
patikimos ir apsaugotos nuo klastojimo. 

Kilmės garantijoje turi būti nurodyta bent 
tokia informacija:

Kilmės garantijoje turi būti nurodyta bent 
tokia informacija:

(a) energijos šaltinis, iš kurio buvo 
pagaminta energija, taip pat jos gamybos 
pradžios ir pabaigos datos; 

(a) energijos šaltinis, iš kurio buvo 
pagaminta energija, taip pat jos gamybos 
pradžios ir pabaigos datos; 

(b) ar garantija yra susijusi su  
(i) elektros energija; ar 
(ii) šildymu ir (arba) aušinimu;
(c) įrenginio, kuriame pagaminta energija, 
identifikaciniai duomenys, vieta, tipas bei 
pajėgumas ir įrenginio eksploatavimo 
pradžios data;

(b) įrenginio, kuriame pagaminta energija, 
identifikaciniai duomenys, vieta, tipas bei 
pajėgumas ir įrenginio eksploatavimo 
pradžios data;

(d) išdavimo data bei valstybė ir unikalus 
identifikacinis numeris;

(c) išdavimo data bei valstybė ir unikalus 
identifikacinis numeris;

(e) įrenginiui suteiktos investicinės 
pagalbos suma ir rūšis.

Kilmės garantija turi padėti elektros 
energijos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių gamintojams parodyti, kad jų 
parduodama elektros energija yra 
pagaminta iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių pagal šios direktyvos sampratą.

Or. es

Pagrindimas

Nuostatos, susijusios su kilmės garantijomis, nesudaro galimybių bet kokiam lankstumui 
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siekiant planinių rodiklių, apsunkina elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių 
šaltinių, integraciją į elektros energijos rinką, jose neatsižvelgiama į nacionalines paramos 
sistemas, kurias taikant sėkmingai skatinama naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, jos 
kenkia esamų paramos sistemų veikimui. Iš tikrųjų šios nuostatos reikš derinimą ES viduje 
kuriant ekologinių pažymėjimų, dėl kurių deramasi, sistemą. Tai yra nedidelės paramos 
priemonės, kurios pasirodė neveiksmingos skatinant gaminti elektros energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių.

Pakeitimas 501
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kilmės garantijos perdavimas yra 
veiksmingas prekybos sandoris, kurio 
metu teisės į kilmės garantiją 
perduodamos pirkėjui.

Or. en

Pagrindimas

7 straipsnio 3 dalyje yra frazė „kiekvieno asmens turimos“, ir tai reiškia, kad kilmės 
garantijos šiuo metu yra prekė, todėl joms taikomi EB sutarties 28, 29 ir 30 straipsniai ir jos 
yra laisvo prekių judėjimo subjektas. Vis dėlto pasiūlytoje direktyvoje verčiau vartojamas 
terminas „perdavimas“, o ne „prekyba“. Į 6 straipsnio 2 dalį reikėtų įtraukti nuorodą, kad 
būtų aišku, jog kilmės garantijų perdavimas gali būti laikomas veiksminga prekyba.

Pakeitimas 502
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) ar garantija yra susijusi su (b) ar garantija yra susijusi su 
– (i) elektros energija, ar – (i) elektros energija, ar 

– (ii) šildymu ir (arba) aušinimu; – (ii) šildymu ir (arba) aušinimu, ar
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– (iia) biokuru;

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad kilmės garantiją siūloma išduoti tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintai elektros energijai arba šildymui ir aušinimui. Biokuras taip pat turėtų būti 
įtrauktas, jei siekiama sukurti tinkamai veikiančią rinką. Tai ypač svarbu sprendžiant 
biometano, kuris gali būti transportuojamas naudojant gamtinių dujų perdavimo ir 
paskirstymo sistemą ir parduotas galutiniam vartotojui bet kurioje sistemos vietoje, klausimą.

Pakeitimas 503
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei įrenginiui, kuris pradėtas 
eksploatuoti po 2005 m. sausio 1 d., buvo 
suteikta investicinė pagalba, būtina 
įrenginio techniniam veikimui, tai turi 
būti pažymima visose įrenginio kilmės 
garantijose ir perdavimo liudijimuose. 

Or. de

Pagrindimas

Liudijimuose pateikiamos nuorodos į bet kokią eksploatavimo ir investicinę pagalbą, kuri 
suteikta atsinaujinančios energijos gamybos įrenginiui. Vis dėlto parama gali būti suteikta ne 
tik įmonės statybai, bet ir kitais tikslais, pvz., apsaugai nuo potvynių. Tokia investicinė 
pagalba neturi įtakos techniniam įmonės veikimui ir neturi būti nurodoma liudijime.
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Pakeitimas 504
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kiekviena valstybė narė gali nuspręsti, 
ar prekiauti iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių pagamintos elektros energijos, 
šildymo ir aušinimo kilmės garantijomis, 
ar ne.

Or. en

Pagrindimas

Kilmės garantijos valstybėms narėms neturi būti privalomos, siekiant užtikrinti rodiklių 
pasiekiamumą. Įmonėms neturėtų būti sudarytos sąlygos prekiauti kilmės garantijomis, jei 
valstybė narė nepasiekė savo tarpinių planinių rodiklių. 

Pakeitimas 505
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Kilmės garantijomis ir perdavimo 
liudijimais gali būti prekiaujama atskirai 
ir jie gali būti panaikinami tuo pačiu arba 
skirtingu metu. Su tuo susijusias taisykles 
nustato valstybės narės.

Or. de

Pagrindimas

Perdavimo liudijimas laikomas valstybės narės įrodymu, kad atitinkama energijos dalis 
gaunama iš atsinaujinančių šaltinių, o kilmės garantija – energijos gamintojų, tiekėjų ar 
vartotojų įrodymas.
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Pakeitimas 506
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės pripažįsta kitų valstybių 
narių išduotas kilmės garantijas pagal šią 
direktyvą. Bet koks valstybės narės 
atsisakymas pripažinti kilmės garantiją
turi būti pagrįstas objektyviais, skaidriais 
ir nediskriminaciniais kriterijais.

3. Valstybės narės pripažįsta kitų valstybių 
narių išduotas kilmės garantijas pagal šią 
direktyvą, išimtinai kaip šio straipsnio 2 
dalyje nurodytos informacijos įrodymą.
Valstybė narė gali atsisakyti pripažinti 
kilmės garantiją tik tada, jei kyla pagrįstų 
abejonių dėl kilmės garantijos tikslumo, 
patikimumo arba teisingumo.  Valstybė 
narė turi pateikti Komisijai informaciją, 
susijusią su šiomis abejonėmis.

Jei kilmės garantiją atsisakoma pripažinti, 
Komisija gali priimti sprendimą, kuriuo 
reikalaujama, kad atitinkama valstybė 
narė pripažintų garantiją. 

Jei Komisija mano, kad atsisakymas 
pripažinti kilmės garantiją nėra pagrįstas, 
ji gali priimti sprendimą pareikalauti, kad 
atitinkama valstybė narė pripažintų šią 
garantiją. 

Or. es

Pagrindimas

Nuostatos, susijusios su kilmės garantijomis, nesudaro galimybių bet kokiam lankstumui 
siekiant planinių rodiklių, apsunkina elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių 
šaltinių, integraciją į elektros energijos rinką, jose neatsižvelgiama į nacionalines paramos 
sistemas, kurias taikant sėkmingai skatinama naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, jos 
kenkia esamų paramos sistemų veikimui. Iš tikrųjų šios nuostatos reikš derinimą ES viduje 
kuriant ekologinių pažymėjimų, dėl kurių deramasi, sistemą. Tai yra nedidelės paramos 
priemonės, kurios pasirodė neveiksmingos skatinant gaminti elektros energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių.
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Pakeitimas 507
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės pripažįsta kitų valstybių 
narių išduotas kilmės garantijas pagal šią 
direktyvą. Bet koks valstybės narės 
atsisakymas pripažinti kilmės garantiją turi 
būti pagrįstas objektyviais, skaidriais ir 
nediskriminaciniais kriterijais.

3. Valstybės narės pripažįsta kitų valstybių 
narių išduotas kilmės garantijas ir 
perdavimo liudijimus pagal šią direktyvą. 
Bet koks valstybės narės atsisakymas 
pripažinti kilmės garantiją ar perdavimo 
liudijimą turi būti pagrįstas objektyviais, 
skaidriais ir nediskriminaciniais kriterijais.

Jei kilmės garantiją atsisakoma pripažinti, 
Komisija gali priimti sprendimą, kuriuo 
reikalaujama, kad atitinkama valstybė narė 
pripažintų garantiją. 

Jei kilmės garantiją ar perdavimo liudijimą 
atsisakoma pripažinti, Komisija gali priimti 
sprendimą, kuriuo reikalaujama, kad 
atitinkama valstybė narė pripažintų 
garantiją.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 508
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
konkrečiais kalendoriniais metais
pagamintos atsinaujinančios energijos 
kilmės garantijos, kurios turi būti išduotos, 
būtų išduotos praėjus ne daugiau kaip 
trims mėnesiams nuo tų metų pabaigos.

4. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
pagamintos atsinaujinančios energijos 
kilmės garantijos, kurios turi būti išduotos, 
būtų išduodamos ne rečiau kaip kas 3 
mėnesius.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad kilmės garantijų nepritrūktų ir skatinti rinkų likvidumą, kilmės 
garantijos turėtų būti išduodamos reguliariai ir ne rečiau kaip kas 3 mėnesius, 
neatsižvelgiant į tai, ar tai metų pabaiga, ar ne.

Pakeitimas 509
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
konkrečiais kalendoriniais metais 
pagamintos atsinaujinančios energijos 
kilmės garantijos, kurios turi būti išduotos, 
būtų išduotos praėjus ne daugiau kaip 
trims mėnesiams nuo tų metų pabaigos.

4. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
konkrečiais kalendoriniais metais 
pagamintos atsinaujinančios energijos 
kilmės garantijos, kurios turi būti išduotos, 
būtų išduodamos ne rečiau kaip kas 3 
mėnesius.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad kilmės garantijų nepritrūktų ir skatinti rinkų likvidumą, kilmės 
garantijos turėtų būti išduodamos reguliariai ir ne rečiau kaip kas 3 mėnesius, 
neatsižvelgiant į tai, ar tai metų pabaiga, ar ne.

Pakeitimas 510
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
konkrečiais kalendoriniais metais 
pagamintos atsinaujinančios energijos 
kilmės garantijos, kurios turi būti išduotos, 
būtų išduotos praėjus ne daugiau kaip trims 
mėnesiams nuo tų metų pabaigos. 

4. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
konkrečiais kalendoriniais metais 
pagamintos atsinaujinančios energijos 
kilmės garantijos ir perdavimo liudijimai, 
kurie turi būti išduoti, būtų išduoti praėjus 
ne daugiau kaip trims mėnesiams nuo tų 
metų pabaigos.
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Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 511
Alejo Vidal-Quadras Roca

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
konkrečiais kalendoriniais metais 
pagamintos atsinaujinančios energijos 
kilmės garantijos, kurios turi būti išduotos, 
būtų išduotos praėjus ne daugiau kaip trims
mėnesiams nuo tų metų pabaigos.

4. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
konkrečiais kalendoriniais metais 
pagamintos atsinaujinančios energijos 
kilmės garantijos, kurios turi būti išduotos, 
būtų išduotos praėjus ne daugiau kaip 
šešiems mėnesiams nuo tų metų pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas duomenis pateikti per tris mėnesus gali būti pernelyg didelė našta valstybėms 
narėms, kurios skirtingais būdais renka duomenis, todėl siūlome šį terminą pratęsti iki šešių 
mėnesių.

Pakeitimas 512
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
konkrečiais kalendoriniais metais 
pagamintos atsinaujinančios energijos 
kilmės garantijos, kurios turi būti išduotos, 

4. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
konkrečiais kalendoriniais metais 
pagamintos atsinaujinančios energijos 
kilmės garantijos, kurios turi būti išduotos, 
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būtų išduotos praėjus ne daugiau kaip trims 
mėnesiams nuo tų metų pabaigos.

būtų išduotos praėjus ne daugiau kaip 
šešiems mėnesiams nuo tų metų pabaigos.

Or. sl

Pakeitimas 513
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės užtikrina, kad jei 
atsinaujinančios energijos, pagamintos 
kogeneracinėje jėgainėje, gamintojas turi 
teisę gauti garantiją pagal 1 dalį arba 
Direktyvos 2004/8/EB nuostatas, už 
kiekvieną energijos vienetą, atitinkantį 
šios direktyvos ir Direktyvos 2004/8/EB 
nuostatas, išduodama tik viena kilmės 
garantija. Šioje kilmės garantijoje 
suderinamos visos atskirų kilmės 
garantijų pagal šią direktyvą ir Direktyvą 
2004/8/EB funkcijos.
Pagal šį straipsnį neišduodama jokia 
kilmės garantija už energiją, pagamintą iš 
atsinaujinančių šaltinių, jeigu buvo 
išduota kitų įrodomųjų dokumentų, kurie 
gali būti panaudoti Direktyvoje 
2003/54/EB nustatytam informacijos apie 
elektros energiją teikimo reikalavimui 
vykdyti.

Or. en

Pagrindimas

Kaip nustatyta direktyvoje dėl elektros energijos vidaus rinkos, kilmės garantijos funkcija –
vykdant reikalavimą teikti informaciją apie elektros energiją pateikti įrodymą, kad konkretus 
energijos kiekis buvo pagamintas iš atsinaujinančių šaltinių.
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Pakeitimas 514
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Iš atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintai elektros energijai, kuriai 
taikytina kilmės garantija pagal Direktyvą 
2004/8/EB, taip pat taikytina kilmės 
garantija pagal šią direktyvą.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal Direktyvą 2004/8/EB suteikiamos kilmės garantijos susijusios su pagaminta elektros 
energija; jų vertė susijusi su tuo, kad elektros energija pagaminta kogeneracijos būdu. Taighi 
esama esminio skirtumo nuo  kilmės garantijos, suteikiamos pagal šią direktyvą: viena 
susijusi su energijos šaltiniu, o kita – su elektros gamybos procesu.

Pakeitimas 515
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės savanoriškai, kaip 
alternatyvą kilmės garantijoms, gali 
išduoti Perdavimo apskaitos liudijimus 
(PAL), su kuriais nesusijusios jokios 
pagal šią direktyvą suteikiamos teisės. 
Šios valstybės narės užtikrina, kad PAL 
atitiktų 1–4 dalių nuostatas. Valstybės 
narės taip pat užtikrina, kad PAL būtų 
aiškiai žymimi kaip tokie ir panaikinami 
elektroniniu būdu.

Or. de
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Pagrindimas

PAL būtini kaip papildoma ir lanksti priemonė siekiant planinio rodiklio.

Pakeitimas 516
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Kilmės garantijos (KG) ir Perdavimo 
apskaitos liudijimai (PAL) nesuteikia 
teisės į paramą pagal nacionalines 
paramos sistemas.

Or. de

Pagrindimas

Tai turi būti aiškiai nurodoma siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui liudijimais.

Pakeitimas 517
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Siekiant įgyvendinti nacionalinius 
planinius rodiklius, atsižvelgiama į 
biokuro sertifikatus iš valstybės narės, su 
kuria kita valstybė narė sudarė dvišalį 
susitarimą. Šie sertifikatai įsigijusioje 
šalyje panaikinami. Koks šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, susijęs su biokuro 
sertifikatais, sumažintas, skaičiuojama 
įsigijusioje šalyje.

Or. en
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Pakeitimas 518
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
1. Valstybės narės užtikrina, kad kai 
biokuro, atitinkančio būtinus 
15 straipsnyje nurodytus tvarumo 
kriterijus, atitinkamas kiekis tiekiamas 
vartototi valstybės narės transporto 
sektoriuje, biokuro tiekėjas, atsižvelgiant į 
tiekiamo biokuro kiekį ir remiantis 
energijos naudojimu, kaip alternatyvą 
finansinei paramai ar pripažinimą pagal 
bet kurį taikytiną įsipareigojimą ar 
nuostatas biokuro srityje, turi galimybę 
gauti pakankamai biokuro kreditų, 
kuriuos galima parduoti.
2. Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, 
kad tokie biokuro kreditai, kuriuos galima 
parduoti, suteikiami biokuro tiekėjo 
prašymu. Biokuro kreditams, kuriuos 
galima parduoti, taikomos šios sąlygos:
a) biokuro kreditas, kurį galima parduoti, 
yra nustatytas energijos vienetas (pvz., 
1 GJ);
b) už kiekvieną biokuro, kuris tiekiamas 
vartototi valstybės narės transporto 
sektoriuje, GJ suteikiamas ne daugiau 
kaip vienas biokuro kreditas, kurį galima 
parduoti;
c) biokuro kreditas, kurį galima parduoti, 
nesuteikiamas už biokurą, kuris 
neatitinka 15 straipsnyje nurodytų 
tvarumo kriterijų;
suteikdama biokuro kreditą, kurį galima 
parduoti, valstybė narė atitinkamo 
biokuro kiekio neprideda prie savo 
biokuro planinio rodiklio, nei prie jokių 
kitų su biokuru susijusių įsipareigojimų, 
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be to, už šį biokurą atitinkamoje rinkoje 
nebus teikiama jokia finansinė parama.
3. Valstybės narės užtikrina, kad biokuro 
kreditai, kuriuos galima parduoti:
a) suteikiami, perduodami ir panaikinami 
elektroniniu būdu;
b) yra tikslūs, patikimi ir apsaugoti nuo 
sukčiavimo;
c) apima pakankamai informacijos, kad 
juos būtų galima tinkamai tvarkyti ir 
stebėti bei papildomą informaciją, kuri 
reikalinga siekiant atitikties 
nacionalinėms biokuro taisyklėms.
4. Valstybės narės pripažįsta kitų valstybių 
narių pagal šią direktyvą išduotus biokuro 
kreditus, kuriuos galima parduoti. Bet 
koks valstybės narės atsisakymas 
pripažinti biokuro kreditą, kurį galima 
parduoti,  turi būti pagrįstas objektyviais, 
skaidriais ir nediskriminaciniais 
kriterijais.

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 bioluro 
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 519
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
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Kompetentingos institucijos ir kilmės 
garantijų registrai

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
kompetentingą instituciją, kuri vykdytų 
tokias funkcijas:
(a) nacionalinio kilmės garantijų registro 

sukūrimas ir tvarkymas;
(b) kilmės garantijų išdavimas;
(c) bet kokio kilmės garantijų perdavimo 

registravimas;
(d) kilmės garantijų panaikinimas;
(e) metinės ataskaitos apie kiekvienai kitai 
kompetentingai institucijai arba tokių kitų 
institucijų išduotų, perduotų ir panaikintų 
kilmės garantijų kiekį paskelbimas.
2. Kompetentinga institucija negamina 
energijos, ja neprekiauja, jos netiekia ir 
neskirsto.
3. Į nacionalinį kilmės garantijų registrą 
įtraukiamos kiekvieno asmens turimos 
kilmės garantijos. Kilmės garantija vienu 
metu saugoma tik viename registre.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės atsako už savo privalomų planinių rodiklių įgyvendinimą. Sėkminga AEŠ 
plėtotė Europoje iš esmės priklauso nuo to, kaip gerai parengiamos nacionalinės paramos 
sistemos ir kaip veikia administracija. Pagal šią direktyvą valstybės narės gali pasirinkti, 
kuriame sektoriuje jos norėtų veikti aktyviausiai. Todėl nereikia jokio papildomo lankstumo 
mechanizmo. Todėl kilmės garantijų sąvoka turi išlikti tokia, kaip apibrėžiama Direktyvoje 
2001/77/EB, siekiant vykdyti reikalavimą teikti informaciją apie elektros energiją.
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Pakeitimas 520
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos ir kilmės 
garantijų registrai

Nacionalinės paramos schemos ir 
lankstumo mechanizmai

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
kompetentingą instituciją, kuri vykdytų 
tokias funkcijas:

1. Nacionalinės paramos schemos, 
kuriomis siekiama skatinti energiją iš 
atsinaujinančių šaltinių, yra svarbiausios 
priemonės siekiant 3 straipsnyje nurodytų 
planinių rodiklių. Valstybės narės gali 
laisvai rinktis skirtingas energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių paramos 
schemas.

(a) nacionalinio kilmės garantijų registro 
sukūrimas ir tvarkymas;
(b) kilmės garantijų išdavimas; 
(c) bet kokio kilmės garantijų perdavimo 
registravimas;
(d) kilmės garantijų panaikinimas;
(e) metinės ataskaitos apie kiekvienai kitai 
kompetentingai institucijai arba tokių kitų 
institucijų išduotų, perduotų ir panaikintų 
kilmės garantijų kiekį paskelbimas.
2. Kompetentinga institucija negamina 
energijos, ja neprekiauja, jos netiekia ir 
neskirsto.

2. Siekdamos padidinti tikimybę 
įgyvendinti planinius rodiklius ir 
sumažinti išlaidas valstybės narės gali 
pasinaudoti šiuo lankstumo mechanizmu:
a) statistinių energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių kiekių perdavimu tarp valstybių 
narių;
b) bendrai pasiekiamais planiniais 
rodikliais;
c) bendrų paramos sistemų steigimu.
Šio lankstumo mechanizmo aprašymas 
pateikiamas tolesniuose straipsniuose.

3. Į nacionalinį kilmės garantijų registrą 
įtraukiamos kiekvieno asmens turimos 
kilmės garantijos. Kilmės garantija vienu 
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metu saugoma tik viename registre. 

Or. es

Pagrindimas

Paramos atsinaujinančios energijos šaltiniams sistemos turėjo lemiamos reikšmės siekiant, 
kad šie šaltiniai įgautų savo dabartinį statusą ES ir jos yra itin svarbios tolesniam šių šaltinių 
vystymui. Todėl šioje direktyvoje reikia tinkamai atsižvelgti į minėtuosius šaltinius, nors 
Komisijos pasiūlyme jie aptariami tik simboliškai.

Pakeitimas 521
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos ir kilmės 
garantijų registrai

Statistiniai perdavimai tarp valstybių 
narių

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
kompetentingą instituciją, kuri vykdytų 
tokias funkcijas:

1. Valstybės narės gali sudaryti įvairius 
susitarimus dėl nustatyto energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių kiekio statistinių 
perdavimų iš vienos valstybės narės į kitą.
Perduodamas kiekis turi būti:

(a) nacionalinio kilmės garantijų registro 
sukūrimas ir tvarkymas;

a) išskaičiuojamas iš energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių, į kurią 
atsižvelgiama vertinant valstybės narės 
atitiktį 3 straipsnio reikalavimams, 
susijusiems su nacionaliniais planiniais 
rodikliais, kiekio; bei

(b) kilmės garantijų išdavimas; b) pridedamas prie energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių, į kurią 
atsižvelgiama vertinant kitos valstybės 
narės atitiktį 3 straipsnio reikalavimams, 
susijusiems su nacionaliniais planiniais 
rodikliais, kiekio;

(c) bet kokio kilmės garantijų perdavimo 
registravimas;
(d) kilmės garantijų panaikinimas;
(e) metinės ataskaitos apie kiekvienai kitai 
kompetentingai institucijai arba tokių kitų 
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institucijų išduotų, perduotų ir panaikintų 
kilmės garantijų kiekį paskelbimas.
2. Kompetentinga institucija negamina 
energijos, ja neprekiauja, jos netiekia ir 
neskirsto.

2. Susitarimai pagal 1 dalies nuostatas 
gali galioti vienerius ar daugiau metų, 
tačiau apie juos reikia pranešti Komisijai 
ne vėliau kaip per 3 mėnesius po pirmųjų 
įsigaliojimo metų pabaigos.

3. Į nacionalinį kilmės garantijų registrą 
įtraukiamos kiekvieno asmens turimos 
kilmės garantijos. Kilmės garantija vienu 
metu saugoma tik viename registre.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šios dalies nuostatas leidžiama atlikti nustatyto energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
kiekio statistinius perdavimus iš vienos valstybės narės į kitą. Akivaizdžiausia šios sąlygos 
pasinaudojimo priežastis – jeigu valstybė narė ketina viršyti 2020 m. planinį rodiklį ir norėtų 
kitoms valstybėms narėms parduoti savo perteklinius kreditus.

Be to, įsigaliojus šiai direktyvai dvi valstybės narės galės sudaryti ilgalaikį susitarimą dėl tam 
tikro energijos kiekio perdavimo statistikos tikslais kiekvienais metais iki 2020 m. imtinai.
Nuo susitarimo sąlygų priklausys ar jį bus galima nutraukti.

Pakeitimas 522
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos ir kilmės 
garantijų registrai

Statistiniai perdavimai tarp valstybių 
narių

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
kompetentingą instituciją, kuri vykdytų 
tokias funkcijas:

1. Valstybės narės gali sudaryti įvairius 
susitarimus dėl nustatyto energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių kiekio statistinių 
perdavimų iš vienos valstybės narės į kitą. 
Perduodamas kiekis turi būti:

(a) nacionalinio kilmės garantijų registro 
sukūrimas ir tvarkymas;

a) išskaičiuojamas iš energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių, į kurią 
atsižvelgiama vertinant valstybės narės 
atitiktį 3 straipsnio reikalavimams, 
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susijusiems su nacionaliniais planiniais 
rodikliais, kiekio; bei

(b) kilmės garantijų išdavimas; b) pridedamas prie energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių, į kurią 
atsižvelgiama vertinant kitos valstybės 
narės atitiktį 3 straipsnio reikalavimams, 
susijusiems su nacionaliniais planiniais 
rodikliais, kiekio;

(c) bet kokio kilmės garantijų perdavimo 
registravimas;
(d) kilmės garantijų panaikinimas;
(e) metinės ataskaitos apie kiekvienai kitai 
kompetentingai institucijai arba tokių kitų 
institucijų išduotų, perduotų ir panaikintų 
kilmės garantijų kiekį paskelbimas.
2. Kompetentinga institucija negamina 
energijos, ja neprekiauja, jos netiekia ir 
neskirsto.

2. Susitarimai pagal 1 dalies nuostatas 
gali galioti vienerius ar daugiau metų, 
tačiau apie juos reikia pranešti Komisijai 
ne vėliau kaip per 3 mėnesius po pirmųjų 
įsigaliojimo metų pabaigos.

3. Į nacionalinį kilmės garantijų registrą 
įtraukiamos kiekvieno asmens turimos 
kilmės garantijos. Kilmės garantija vienu 
metu saugoma tik viename registre.

Or. xm

Pagrindimas

Pradinis pasiūlymas prekiauti garantijomis yra pernelyg biurokratiškas ir neplankus toms 
šalims, kuriose parama atsinaujinančios energijos šalitiniams susieta su tiekimu. Gali kilti 
baimių, kad tokio pasiūlymo įgyvendinimas prieštaraus ES teisei. Naujuoju pasiūlymu 
siekiama to paties tikslo, kaip ir Komisijos pradiniu pasiūlymu dėl prekybos kilmės 
garantijomis, t. y., valstybėms narėms suteikiama galimybė lanksčiai tarpusavyje keistis 
planiniais rodikliais, tačiau tuo pat metu nekenkiama nacionalinėms paramos sistemoms ir 
valstybėms narėms suteikiama galimybė prižiūrėti, kaip įgyvendinami jų planiniai rodikliai.
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Pakeitimas 523
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos ir kilmės 
garantijų registrai

Kompetentingos institucijos ir kilmės 
garantijų registrai ir biokuro kreditai, 

kuriuos galima parduoti
1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
kompetentingą instituciją, kuri vykdytų 
tokias funkcijas:

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
kompetentingą instituciją, kuri vykdytų 
tokias funkcijas:

(a) nacionalinio kilmės garantijų registro 
sukūrimas ir tvarkymas;

(a) nacionalinių kilmės garantijų ir 
biokuro kreditų, kuriuos galima parduoti, 
registrų sukūrimas ir tvarkymas

(b) kilmės garantijų išdavimas; (b) kilmės garantijų ir biokuro kreditų, 
kuriuos galima parduoti, išdavimas;

(c) bet kokio kilmės garantijų perdavimo 
registravimas;

(c) bet kokio kilmės garantijų ir biokuro 
kreditų, kuriuos galima parduoti,
perdavimo registravimas;

(d) kilmės garantijų panaikinimas; (d) kilmės garantijų ir biokuro kreditų, 
kuriuos galima parduoti, panaikinimas;

(e) metinės ataskaitos apie kiekvienai kitai 
kompetentingai institucijai arba tokių kitų 
institucijų išduotų, perduotų ir panaikintų 
kilmės garantijų kiekį paskelbimas.

(e) metinės ataskaitos apie kiekvienai kitai 
kompetentingai institucijai arba tokių kitų 
institucijų išduotų, perduotų ir panaikintų 
kilmės garantijų ir biokuro kreditų, 
kuriuos galima parduoti, kiekį 
paskelbimas.

2. Kompetentinga institucija negamina 
energijos, ja neprekiauja, jos netiekia ir
neskirsto.

2. Kompetentinga institucija negamina 
energijos, ja neprekiauja, jos netiekia,
neskirsto, negamina biokuro ir 
neprekiauja transportui naudojamu kuru, 
jo netiekia ar neskirsto.

Į nacionalinį kilmės garantijų registrą
įtraukiamos kiekvieno asmens turimos 
kilmės garantijos. Kilmės garantija vienu 
metu saugoma tik viename registre.

Į nacionalinius kilmės garantijų / biokuro 
kreditų, kuriuos galima parduoti, 
registrus įtraukiamos kiekvieno asmens 
turimos kilmės garantijos / biokuro 
kreditai, kuriuos galima parduoti, . 
Kilmės garantija / biokuro kreditai, 
kuriuos galima parduoti, vienu metu 
saugomi tik viename registre.

Or. en
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Pagrindimas

Kilmės garantijų sistemą reikėtų išplėsti taip, kad ji apimtų atskirą biokuro kreditų, kuriuos 
galima parduoti sistemą, taip siekiant užtikrinti daugiau lankstumo ir įvykdyti bioluro 
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 524
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
kompetentingą instituciją, kuri vykdytų 
tokias funkcijas:

Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
kompetentingą instituciją, kuri vykdytų 
tokias funkcijas:

(a) nacionalinio kilmės garantijų registro 
sukūrimas ir tvarkymas;

(a) nacionalinio garantijų registro 
sukūrimas ir tvarkymas,
aa) visų įrenginių, kurių produkcijai 
pagal šią direktyvą išduotos kilmės 
garantijos ir perdavimo liudijimai, 
registravimas,

(b) kilmės garantijų išdavimas; b) kilmės garantijų ir perdavimo liudijimų 
išdavimas,
ba) kievienam įrenginiui, nurodytam aa 
punkte, po šios direktyvos įsigaliojimo 
skirtos investicinės pagalbos, reikalingos 
siekiant užtikrinti įrenginio techninį 
veikimą, rūšies ir kiekio registravimas,

(c) bet kokio kilmės garantijų perdavimo 
registravimas;

(c) bet kokio garantijų perdavimo 
registravimas;

(d) kilmės garantijų panaikinimas; (d) garantijų panaikinimas;
(e) metinės ataskaitos apie kiekvienai kitai 
kompetentingai institucijai arba tokių kitų 
institucijų išduotų, perduotų ir panaikintų 
kilmės garantijų kiekį paskelbimas.

(e) metinės ataskaitos apie kiekvienai kitai 
kompetentingai institucijai arba tokių kitų 
institucijų išduotų, perduotų ir panaikintų 
kilmės garantijų ir perdavimo liudijimų 
kiekį paskelbimas.

Or. de
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Pagrindimas

Kompetentingo organo užduotys turėtų būti nurodomos aiškiau ir jas reikėtų išplėsti tai, kad 
būtų įtraukti ir įrenginiai, kuriems buvo išduoti liudijimai ir suteikta investicinė pagalba.

Pakeitimas 525
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
kompetentingą instituciją, kuri vykdytų 
tokias funkcijas:

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
kompetentingą instituciją klausimams, 
susijusiems su kilmės garantijomis ir, 
prireikus, perdavimo apskaitos 
liudijimais, spręsti, kuri vykdytų tokias 
funkcijas:

(a) nacionalinio kilmės garantijų registro 
sukūrimas ir tvarkymas;

(a) nacionalinio registro sukūrimas ir 
tvarkymas;

(b) kilmės garantijų išdavimas; (b) išdavimas;
(c) bet kokio kilmės garantijų perdavimo 
registravimas;

(c) bet kokio perdavimo registravimas;

(d) kilmės garantijų panaikinimas; (d) panaikinimas;

(e) metinės ataskaitos apie kiekvienai kitai 
kompetentingai institucijai arba tokių kitų 
institucijų išduotų, perduotų ir panaikintų 
kilmės garantijų kiekį paskelbimas.

(e) metinės ataskaitos apie kiekvienai kitai 
kompetentingai institucijai arba tokių kitų 
institucijų išduotų, perduotų ir panaikintų 
kilmės garantijų ar perdavimo apskaitos 
liudijimų kiekį paskelbimas.

Or. en
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Pakeitimas 526
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

(Šis pakeitimas variantui lietuviu kalba itakos neturi.)

Or. sl

Pakeitimas 527
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant išvengti garantijų išdavimo 
dubliavimo, jas gali išduoti tik tos 
valstybės garantijų registras, kurioje yra 
įrenginiai. Jeigu įrenginiai yra daugiau 
kaip vienoje valstybėje narėje, atitinkamos 
valstybės narės privalo užtikrinti, kad 
nebūtų dubliuojamas garantijų išdavimas.

Or. de

Pagrindimas

Patikslinimas siekiant išvengti garantijų išdavimo dubliavimo.

Pakeitimas 528
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Kiekvienas ūkio subjektas garantijų 
registre turi savo sąskaitą. Ūkio subjektai, 
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turintys įrenginių daugiau kaip vienoje 
valstybėje narėje, turi sąskaitas visuose 
atitinkamuose nacionaliniuose 
registruose. Kiekviename registre taip pat 
yra sąskaita atitinkamos valstybės narės 
vardu. Energijos tiekėjai ir vartotojai gali 
pateikti prašymą atidaryti sąskaitą.
Kiekvienas įrenginio, gaminančio 
energiją iš atsinaujinančių šaltinių, 
operatorius turi teisę tikrinti garantijas, 
kurias jo įrenginiui išduoda garantijų 
registras. Tai leis ūkio subjektams įrodyti, 
kd jų įrenginiais gaminama energija 
gaunama iš atsinaujinančių šaltinių.

Or. de

Pagrindimas

Pateikiama daugiau detalių apie garantijų registrą: kiekvienos jėgainės operatoriui ir, 
pasirinktinai, taip pat ir energijos tiekėjams bei energijos vartotojams atidaromos sąskaitos.

Pakeitimas 529
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 c ir d dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Iš karto po to, kai išduodama 
garantija, atitinkamos kilmės garantijos 
priskiriamos ūkio subjekto, kurio 
įrenginiuose buvo pagaminta energija, 
sąskaitai nacionaliniame garantijų 
registre.
1d. Iš karto po to, kai išduodama 
garantija, susiję perdavimo liudijimai 
priskiriami atitinkamos valstybės narės 
sąskaitai nacionaliniame garantijų 
registre.

Or. de
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 530
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentinga institucija negamina 
energijos, ja neprekiauja, jos netiekia ir
neskirsto.

2. Kompetentinga institucija negamina 
energijos, ja neprekiauja, jos netiekia,
neskirsto ar neperduoda.

Or. sl

Pakeitimas 531
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentinga institucija negamina 
energijos, ja neprekiauja, jos netiekia ir 
neskirsto.

2. Kompetentinga institucija negamina 
energijos, ja neprekiauja, jos netiekia ir 
neskirsto arba nėra susijusi su tokia 
veikla.

Or. en

Pagrindimas

Leidimus ar garantijas išduodantys organai paprastai yra reguliuotojai (60 proc.), tačiau 
šiuo metu apie 30 proc. išduodančių organų yra PSO, o tai gali sukelti interesų konfliktą.
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Pakeitimas 532
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Į nacionalinį kilmės garantijų registrą 
įtraukiamos kiekvieno asmens turimos 
kilmės garantijos. Kilmės garantija vienu 
metu saugoma tik viename registre.

3. Į nacionalinį kilmės garantijų ir, jei tik 
jos taiko 9 straipsnio 1b dalies a arba c 
punktuose nustatytas lankstumo 
priemones, perdavimo apskaitos liudijimų 
registrą įtraukiamos kiekvieno asmens 
turimos kilmės garantijos ir perdavimo 
apskaitos liudijimai. Bet kuri kilmės
garantija ar bet kuris perdavimo apskaitos 
liudijimas vienu metu saugomi tik 
viename registre.

Or. en

Pagrindimas

Už kilmės garantijas ir apskaitos liudijimus, jei tik valstybė narė savanoriškai nusprendžia 
juos taikyti, turėtų būti atsakinga viena kompetentinga institucija.

Pakeitimas 533
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Į nacionalinį kilmės garantijų registrą 
įtraukiamos kiekvieno asmens turimos 
kilmės garantijos. Kilmės garantija vienu 
metu saugoma tik viename registre.

3. Į nacionalinį kilmės garantijų registrą 
įtraukiamos kiekvieno asmens turimos 
kilmės garantijos ar turimi perdavimo 
apskaitos liudijimai. Kilmės garantija ar 
perdavimo liudijimas vienu metu saugomi
tik viename registre.

Or. de
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 534
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija paskiria centrinį valdytoją, 
kuris užtikrintų atskirų garantijų registrų 
sąsają. Garantijos perduodamos per šį 
centrinį valdytoją. 
(a) tarp valstybių narių,
(b) tarp įvairių valstybių narių asmenų, ir
(c) tarp valstybės narės ir asmenų kitoje 
valstybėje narėje.
Centrinis valdytojas parengia perdavimų 
tarp atskirų garantijų registrų metinę 
ataskaitą.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti problemų bendradarbiaujant nacionaliniams registrams, būtina paskirti 
centrinį valdytoją.

Pakeitimas 535
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Siekdama šios direktyvos 
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įgyvendinimo Komisija parengia 
standartizuotos ir saugios garantijų 
registravimo sistemos, kuri veiktų kaip 
standartizuotos elektroninės duomenų 
bazės su bendrais duomenų įrašais 
siekiant nustatyti kilmės garantijų ir 
perdavimo liudijimų išdavimą, turėjimą, 
perdavimą ir panaikinimą, užtikrinti 
viešąją prieigą ir tinkamą slaptumą bei 
garantuoti, kad nebūtų jokių šios 
direktyvos nuostatų neatitinkančių 
perdavimų, taisykles. Taisyklės 
parengiamos laikantis 21 straipsnio 
3 dalyje nurodytos procedūros.

Or. de

Pagrindimas

Technines garantijų registrų sistemos detales turėtų nustatyti Komisija pagal komitologijos 
procedūrą.

Pakeitimas 536
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Asmenys ar valstybės narės, 
vadovaudamiesi šios direktyvos 
nuostatomis, gali perduoti turimas kilmės 
garantijas ir perdavimo liudijimus ar 
paprašyti juos panaikinti.

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinimas.
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