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Pakeitimas 537
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnis Išbraukta.
Kreipimasis dėl kilmės garantijų 
panaikinimo 
1. Į kompetentingą instituciją, paskirtą 
pagal 7 straipsnį, kreipiamasi dėl kilmės 
garantijos, atitinkančios atitinkamą 
energijos vienetą, panaikinimo, jeigu:
(a) elektros energijos vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių arba 
šildymo ar aušinimo vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
jėgainėje, kurios galingumas yra bent 5 
MWth, skiriama parama: sumokami
tiekimo tarifai, priemokos, sumažinami 
mokesčiai ar atliekami mokėjimai pagal 
kvietimus dalyvauti konkursuose forma; 
tokiu atveju garantija pateikiama 
paramos sistemą nustačiusios valstybės 
narės paskirtai kompetentingai 
institucijai;
(b) į elektros energijos vienetą, pagamintą 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių, arba 
į šildymo ar aušinimo vienetą energijos 
vienetą, iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių pagamintą jėgainėje, kurios 
galingumas yra bent 5 MWth, 
atsižvelgiama vertinant, ar subjektas 
vykdo atsinaujinančios energijos 
įpareigojimą; tokiu atveju kilmės 
garantija pateikiama tokį įpareigojimą 
nustačiusios valstybės narės paskirtai 
kompetentingai institucijai;  arba
(c) energijos tiekėjas arba energijos 
vartotojas nusprendžia naudoti kilmės 
garantiją, kad įrodytų, jog tam tikrą visų 
jo energijos išteklių dalį ar kiekį sudaro 
atsinaujinanti energija, nesikreipdamas 
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dėl išmokų pagal paramos schemą a ir b 
punktuose nustatyta tvarka; tokiu atveju 
kilmės garantija pateikiama valstybės 
narės, kurioje suvartojama atitinkama 
įvairios kilmės energija, paskirtai 
kompetentingai institucijai.
2. Jei subjektas kompetentingai 
institucijai yra pateikęs vieną ar daugiau 
kilmės garantijų pagal 1 dalies a arba b 
punktus, operatorius:
(a) prašo išduoti kilmės garantijas pagal 6 
straipsnio 1 dalį visai būsimai 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
gamybai iš to paties įrenginio;
(b) prašo tos pačios kompetentingos 
institucijos panaikinti tokias kilmės 
garantijas. 
3. Į kompetentingą instituciją negali būti 
kreipiamasi dėl kilmės garantijų 
panaikinimo praėjus daugiau kaip 1 
metams nuo jų išdavimo.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės atsakingos už privalomų nacionalinių planinių rodiklių pasiekimą. Sėkminga 
atsinaujinančių energijos išteklių plėtra Europoje daugiausiai priklauso nuo tinkamų gerai 
parengtų nacionalinių paramos schemų ir veiksmingo administravimo. Pagal šią direktyvą 
valstybės narės gali laisvai pasirinkti, kuriame sektoriuje jos nori nuveikti daugiausiai. Todėl 
papildoma lankstumo priemonė nėra būtina. Taigi kilmės garantijos turėtų išlikti, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2001/77/EB, siekiant teikti informaciją apie elektros energiją.

Pakeitimas 538
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kreipimasis dėl kilmės garantijų 
panaikinimo 

Bendri valstybių narių projektai
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1. Į kompetentingą instituciją, paskirtą 
pagal 7 straipsnį, kreipiamasi dėl kilmės 
garantijos, atitinkančios atitinkamą 
energijos vienetą, panaikinimo, jeigu:

1. Dvi arba daugiau valstybių narių gali 
vykdyti bendrus projektus.

(a) elektros energijos vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių arba 
šildymo ar aušinimo vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
jėgainėje, kurios galingumas yra bent 5 
MWth, skiriama parama: sumokami 
tiekimo tarifai, priemokos, sumažinami 
mokesčiai ar atliekami mokėjimai pagal 
kvietimus dalyvauti konkursuose forma; 
tokiu atveju garantija pateikiama 
paramos sistemą nustačiusios valstybės 
narės paskirtai kompetentingai 
institucijai;
(b) į elektros energijos vienetą, pagamintą 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių, arba 
į šildymo ar aušinimo vienetą energijos 
vienetą, iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių pagamintą jėgainėje, kurios 
galingumas yra bent 5 MWth, 
atsižvelgiama vertinant, ar subjektas 
vykdo atsinaujinančios energijos 
įpareigojimą; tokiu atveju kilmės 
garantija pateikiama tokį įpareigojimą 
nustačiusios valstybės narės paskirtai 
kompetentingai institucijai;  arba
(c) energijos tiekėjas arba energijos 
vartotojas nusprendžia naudoti kilmės 
garantiją, kad įrodytų, jog tam tikrą visų 
jo energijos išteklių dalį ar kiekį sudaro 
atsinaujinanti energija, nesikreipdamas 
dėl išmokų pagal paramos schemą a ir b 
punktuose nustatyta tvarka; tokiu atveju 
kilmės garantija pateikiama valstybės 
narės, kurioje suvartojama atitinkama 
įvairios kilmės energija, paskirtai 
kompetentingai institucijai.
2. Jei subjektas kompetentingai 
institucijai yra pateikęs vieną ar daugiau 
kilmės garantijų pagal 1 dalies a arba b 
punktus, operatorius:

2. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie energijos kiekį, pagamintą bet 
kokiame įrenginyje jų teritorijoje arba 
trečiojoje šalyje pagal 5 straipsnio 9 dalį, 
kuris pradėtas eksploatuoti po šios 
direktyvos įsigaliojimo arba kuris buvo 
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atnaujintas, nes buvo padidintas 
galingumas, ir sukonstruotas vykdant 
bendrą projektą pagal 1 dalį.  Energijos 
kiekis, apie kurį buvo informuota 
Komisija, turi būti laikomas kitos 
valstybės narės nacionalinio planinio 
rodiklio dalimi, siekiant nustatyti, ar 
laikomasi 3 straipsnyje numatytų 
reikalavimų.

(a) prašo išduoti kilmės garantijas pagal 6 
straipsnio 1 dalį visai būsimai 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
gamybai iš to paties įrenginio;
(b) prašo tos pačios kompetentingos 
institucijos panaikinti tokias kilmės 
garantijas. 
3. Į kompetentingą instituciją negali būti 
kreipiamasi dėl kilmės garantijų 
panaikinimo praėjus daugiau kaip 1 
metams nuo jų išdavimo.

3. Valstybės narės pranešime:

(a) aprašomas siūlomas įrenginys arba 
nurodomas atnaujintas įrenginys;
(b) nustatoma įrenginyje pagamintos 
elektros energijos arba šildymo ar 
aušinimo dalis arba kiekis, kuris turi būti 
laikomas kitos valstybės narės
nacionalinio planinio rodiklio dalimi;
(c) nurodoma valstybė narė, kurios 
naudai pateiktas pranešimas;
(d) nustatytas laikotarpis, per kurį 
pagaminta energija turi būti laikoma kitos 
valstybės narės planinio rodiklio dalimi.
4. 3 dalies d punkte nustatytas laikotarpis 
turi būti nurodytas ištisais kalendoriniais 
metais ir gali būti pratęstas po 2020 m.
5. Pagal šį straipsnį pateiktas pranešimas 
negali būti pakeistas arba panaikintas be 
pranešimą teikiančios valstybės narės ir 3 
dalies c punkte nurodytos valstybės narės 
sutikimo.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo straipsniu valstybei narei suteikiama galimybė tam tikrą arba visą atsinaujinančios 
energijos, pagamintos naujame arba atnaujintame kitos narės atsinaujinančios energijos 
įrenginyje, kiekį priskirti jos planiniams rodikliams. Tam būtinas ir valstybės narės, kurioje 
energija gaminama, ir gaunančiosios valstybės narės sutikimas ir apie šį sutikimą pranešama 
Komisijai pranešime pateikiant nustatyto susitarimo terminą.

Pakeitimas 539
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kreipimasis dėl kilmės garantijų 
panaikinimo

Bendri valstybių narių projektai

1. Į kompetentingą instituciją, paskirtą 
pagal 7 straipsnį, kreipiamasi dėl kilmės 
garantijos, atitinkančios atitinkamą 
energijos vienetą, panaikinimo, jeigu:

1. Dvi arba daugiau valstybių narių gali 
vykdyti bendrus projektus.

(a) elektros energijos vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių arba 
šildymo ar aušinimo vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
jėgainėje, kurios galingumas yra bent 5 
MWth, skiriama parama: sumokami 
tiekimo tarifai, priemokos, sumažinami 
mokesčiai ar atliekami mokėjimai pagal 
kvietimus dalyvauti konkursuose forma; 
tokiu atveju garantija pateikiama 
paramos sistemą nustačiusios valstybės 
narės paskirtai kompetentingai 
institucijai;
(b) į elektros energijos vienetą, pagamintą 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių, arba 
į šildymo ar aušinimo vienetą energijos 
vienetą, iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių pagamintą jėgainėje, kurios 
galingumas yra bent 5 MWth, 
atsižvelgiama vertinant, ar subjektas 
vykdo atsinaujinančios energijos 
įpareigojimą; tokiu atveju kilmės 
garantija pateikiama tokį įpareigojimą 
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nustačiusios valstybės narės paskirtai 
kompetentingai institucijai;  arba
(c) energijos tiekėjas arba energijos 
vartotojas nusprendžia naudoti kilmės 
garantiją, kad įrodytų, jog tam tikrą visų 
jo energijos išteklių dalį ar kiekį sudaro 
atsinaujinanti energija, nesikreipdamas 
dėl išmokų pagal paramos schemą a ir b 
punktuose nustatyta tvarka; tokiu atveju 
kilmės garantija pateikiama valstybės 
narės, kurioje suvartojama atitinkama 
įvairios kilmės energija, paskirtai 
kompetentingai institucijai.
2. Jei subjektas kompetentingai 
institucijai yra pateikęs vieną ar daugiau 
kilmės garantijų pagal 1 dalies a arba b 
punktus, operatorius:

2. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie energijos kiekį, pagamintą bet 
kokiame įrenginyje jų teritorijoje arba 
trečiojoje šalyje pagal 5 straipsnio 9 dalį, 
kuris pradėtas eksploatuoti po šios 
direktyvos įsigaliojimo arba kuris buvo 
atnaujintas, nes buvo padidintas 
galingumas, ir sukonstruotas vykdant
bendrą projektą pagal 1 dalį. Energijos 
kiekis, apie kurį buvo informuota 
Komisija, turi būti laikomas kitos 
valstybės narės nacionalinio planinio 
rodiklio dalimi, siekiant nustatyti, ar 
laikomasi 3 straipsnyje numatytų 
reikalavimų.

(a) prašo išduoti kilmės garantijas pagal 6 
straipsnio 1 dalį visai būsimai 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
gamybai iš to paties įrenginio;
(b) prašo tos pačios kompetentingos 
institucijos panaikinti tokias kilmės 
garantijas. 
3. Į kompetentingą instituciją negali būti 
kreipiamasi dėl kilmės garantijų 
panaikinimo praėjus daugiau kaip 1 
metams nuo jų išdavimo.

3. Valstybės narės pranešime:

(a) aprašomas siūlomas įrenginys arba 
nurodomas atnaujintas įrenginys;
(b) nustatoma įrenginyje pagamintos 
elektros energijos arba šildymo ar 
aušinimo dalis arba kiekis, kuris turi būti 
laikomas kitos valstybės narės 
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nacionalinio planinio rodiklio dalimi;
(c) nurodoma valstybė narė, kurios 
naudai pateiktas pranešimas;
(d) nustatytas laikotarpis, per kurį 
pagaminta energija turi būti laikoma kitos 
valstybės narės planinio rodiklio dalimi.
4. 3 dalies d punkte nustatytas laikotarpis 
turi būti nurodytas ištisais kalendoriniais 
metais ir gali būti pratęstas po 2020 m.
5. Pagal šį straipsnį parengtas pranešimas 
negali būti pakeistas arba panaikintas be 
bendro pranešimą teikiančios valstybės 
narės ir 3 dalies c punkte nurodytos 
valstybės narės sutikimo.

Or. en

Pagrindimas

Pradinis pasiūlymas dėl garantijų perdavimo yra pernelyg biurokratiškas ir nepalankus toms 
šalims, kurios atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimui skatinti taiko įsigijimo sistemą.
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 540
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kreipimasis dėl kilmės garantijų 
panaikinimo 

Statistinis perdavimas tarp valstybių narių

1. Į kompetentingą instituciją, paskirtą 
pagal 7 straipsnį, kreipiamasi dėl kilmės 
garantijos, atitinkančios atitinkamą 
energijos vienetą, panaikinimo, jeigu:

1. Valstybės narės gali susitarti dėl 
nustatyto energijos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių kiekio statistinio 
perdavimo iš vienos valstybės narės į kitą. 
Perduotas kiekis turi būti:

(a) elektros energijos vieneto gamybai iš (a) atimamas iš energijos, gaunamos iš 
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atsinaujinančių energijos šaltinių arba 
šildymo ar aušinimo vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
jėgainėje, kurios galingumas yra bent 5 
MWth, skiriama parama: sumokami 
tiekimo tarifai, priemokos, sumažinami 
mokesčiai ar atliekami mokėjimai pagal 
kvietimus dalyvauti konkursuose forma; 
tokiu atveju garantija pateikiama 
paramos sistemą nustačiusios valstybės 
narės paskirtai kompetentingai 
institucijai;

atsinaujinančių energijos šaltinių, kiekio, 
į kurį atsižvelgiama vertinant, ar valstybė 
narė vykdo 3 straipsnyje nustatytus 
reikalavimus dėl nacionalinių planinių 
rodiklių; ir

(b) į elektros energijos vienetą, pagamintą 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių, arba 
į šildymo ar aušinimo vienetą energijos 
vienetą, iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių pagamintą jėgainėje, kurios 
galingumas yra bent 5 MWth, 
atsižvelgiama vertinant, ar subjektas 
vykdo atsinaujinančios energijos 
įpareigojimą; tokiu atveju kilmės 
garantija pateikiama tokį įpareigojimą 
nustačiusios valstybės narės paskirtai 
kompetentingai institucijai;  arba

(b) pridedamas prie energijos, gaunamos 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių, 
kiekio, į kurį atsižvelgiama vertinant, ar 
kita valstybė narė vykdo 3 straipsnyje 
nustatytus reikalavimus dėl nacionalinių 
planinių rodiklių. 

(c) energijos tiekėjas arba energijos 
vartotojas nusprendžia naudoti kilmės 
garantiją, kad įrodytų, jog tam tikrą visų 
jo energijos išteklių dalį ar kiekį sudaro 
atsinaujinanti energija, nesikreipdamas 
dėl išmokų pagal paramos schemą a ir b 
punktuose nustatyta tvarka; tokiu atveju 
kilmės garantija pateikiama valstybės 
narės, kurioje suvartojama atitinkama 
įvairios kilmės energija, paskirtai 
kompetentingai institucijai.
2. Jei subjektas kompetentingai 
institucijai yra pateikęs vieną ar daugiau 
kilmės garantijų pagal 1 dalies a arba b 
punktus, operatorius:

2. 1 dalyje nurodyti susitarimai gali galioti 
mažiausiai 1 metus. Apie juos turi būti 
pranešama Komisijai ne vėliau negu 
praėjus 3 mėnesiams po pirmų metų, 
kuriais jie galioja, pabaigos. 

(a) prašo išduoti kilmės garantijas pagal 6 
straipsnio 1 dalį visai būsimai 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
gamybai iš to paties įrenginio;
(b) prašo tos pačios kompetentingos 
institucijos panaikinti tokias kilmės 
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garantijas. 
3. Į kompetentingą instituciją negali būti 
kreipiamasi dėl kilmės garantijų 
panaikinimo praėjus daugiau kaip 1 
metams nuo jų išdavimo.

Or. en

Pakeitimas 541
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į kompetentingą instituciją, paskirtą 
pagal 7 straipsnį, kreipiamasi dėl kilmės 
garantijos, atitinkančios atitinkamą 
energijos vienetą, panaikinimo, jeigu:

1. Į kompetentingą instituciją, paskirtą 
pagal 7 straipsnį, kreipiamasi dėl kilmės 
garantijos, atitinkančios atitinkamą 
energijos vienetą, planinio rodiklio 
sudėtinės dalies panaikinimo, jeigu:

Or. en

Pagrindimas

Tekstas turėtų būti patikslintas ir turėtų būti aiškiai pabrėžta, kad jei kilmės garantijos 
planinio rodiklio sudedamoji dalis buvo panaikinta (pvz., dėl to, kad įrenginiui buvo suteikta 
tam tikra parama), tai nereiškia kitų kilmės garantijos dalių (gamybos sertifikavimo, 
informacijos apie kuro mišinį) panaikinimo, kurios vis dar gali būti atskirai perduodamos.

Pakeitimas 542
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) elektros energijos vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių arba 
šildymo ar aušinimo vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių jėgainėje, 

(a) elektros energijos vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių arba 
šildymo ar aušinimo vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių jėgainėje, 
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kurios galingumas yra bent 5 MWth, 
skiriama parama: sumokami tiekimo 
tarifai, priemokos, sumažinami mokesčiai 
ar atliekami mokėjimai pagal kvietimus 
dalyvauti konkursuose forma; tokiu atveju 
garantija pateikiama paramos sistemą 
nustačiusios valstybės narės paskirtai 
kompetentingai institucijai;

kurios galingumas yra bent 5 MWth, 
skiriama parama pagal 2 straipsnio h 
punkte apibrėžtą paramos schemą; tokiu 
atveju garantija pateikiama paramos 
sistemą nustačiusios valstybės narės 
paskirtai kompetentingai institucijai;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomos direktyvos 2 straipsnio h punkte pateikiama termino „paramos schema“ apibrėžtis, 
o 8 straipsnio 1 dalies a punkte pateikiama skirtinga apibrėžtis, todėl reikia užtikrinti, kad jos 
atitiktų viena kitą. 

Pakeitimas 543
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) elektros energijos vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių arba 
šildymo ar aušinimo vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių jėgainėje, 
kurios galingumas yra bent 5 MWth, 
skiriama parama: sumokami tiekimo 
tarifai, priemokos, sumažinami mokesčiai 
ar atliekami mokėjimai pagal kvietimus 
dalyvauti konkursuose forma; tokiu atveju 
garantija pateikiama paramos sistemą 
nustačiusios valstybės narės paskirtai 
kompetentingai institucijai;

(a) elektros energijos vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių arba 
šildymo ar aušinimo vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių jėgainėje, 
kurios galingumas yra bent 5 MWth, 
skiriama parama pagal 2 straipsnio h 
punkte apibrėžtą paramos schemą; tokiu 
atveju garantija pateikiama paramos 
sistemą nustačiusios valstybės narės 
paskirtai kompetentingai institucijai;

Or. sl
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Pakeitimas 544
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) elektros energijos vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių arba 
šildymo ar aušinimo vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
jėgainėje, kurios galingumas yra bent 5 
MWth, skiriama parama: sumokami tiekimo 
tarifai, priemokos, sumažinami mokesčiai 
ar atliekami mokėjimai pagal kvietimus 
dalyvauti konkursuose forma; tokiu atveju 
garantija pateikiama paramos sistemą 
nustačiusios valstybės narės paskirtai 
kompetentingai institucijai;

(a) energijos vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių skiriama 
parama: sumokami tiekimo tarifai, 
priemokos, sumažinami mokesčiai ar 
atliekami mokėjimai pagal kvietimus 
dalyvauti konkursuose forma; tokiu atveju 
garantija pateikiama paramos sistemą 
nustačiusios valstybės narės paskirtai 
kompetentingai institucijai;

Or. en

Pagrindimas

Jei kilmės garantijos planinio rodiklio sudedamoji dalis buvo panaikinta (pvz., dėl to, kad 
įrenginiui buvo suteikta tam tikra parama), tai nereiškia kitų kilmės garantijos dalių 
(gamybos sertifikavimo, informacijos apie kuro mišinį) panaikinimo, kurios vis dar gali būti 
atskirai perduodamos.

Pakeitimas 545
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) elektros energijos vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių arba 
šildymo ar aušinimo vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių jėgainėje, 
kurios galingumas yra bent 5 MWth, 
skiriama parama: sumokami tiekimo 
tarifai, priemokos, sumažinami mokesčiai 
ar atliekami mokėjimai pagal kvietimus 

(a) elektros energijos vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių arba 
šildymo ar aušinimo vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių jėgainėje, 
kurios galingumas yra bent 1 MWth, 
skiriama parama: sumokami tiekimo 
tarifai, priemokos, sumažinami mokesčiai 
ar atliekami mokėjimai pagal kvietimus 
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dalyvauti konkursuose forma; tokiu atveju 
garantija pateikiama paramos sistemą 
nustačiusios valstybės narės paskirtai 
kompetentingai institucijai;

dalyvauti konkursuose forma; tokiu atveju 
garantija pateikiama paramos sistemą 
nustačiusios valstybės narės paskirtai 
kompetentingai institucijai;

Or. de

Pagrindimas

Minimalus 5 MWth šildymo įrenginių galingumas pažymėjimo išdavimui yra per didelis ir 
turėtų būti sumažintas iki 1 MWth.

Pakeitimas 546
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) elektros energijos vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių arba 
šildymo ar aušinimo vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių jėgainėje, 
kurios galingumas yra bent 5 MWth, 
skiriama parama: sumokami tiekimo 
tarifai, priemokos, sumažinami mokesčiai 
ar atliekami mokėjimai pagal kvietimus 
dalyvauti konkursuose forma; tokiu atveju 
garantija pateikiama paramos sistemą 
nustačiusios valstybės narės paskirtai 
kompetentingai institucijai;

(a) elektros energijos vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių arba 
šildymo ar aušinimo vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių jėgainėje, 
kurios galingumas yra bent 5 MWth, 
skiriama parama: sumokami tiekimo 
tarifai, priemokos, sumažinami mokesčiai, 
suteikiami ekologiniai pažymėjimai ar 
atliekami mokėjimai pagal kvietimus 
dalyvauti konkursuose forma; tokiu atveju 
garantija pateikiama paramos sistemą 
nustačiusios valstybės narės paskirtai 
kompetentingai institucijai;

Or. en

Pagrindimas

Pagal Šiaurės šalių sistemą prioritetas teikiamas ekologiniams pažymėjimams ir leidžiamoms 
valstybės subsidijoms, o ne Vokietijos remiamai tiekimo tarifų alternatyvai. Abi sistemos 
vertinamos kaip gerai veikiančios ir joms abiems turėtų būti leidžiama toliau egzistuoti vienai 
šalia kitos.
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Pakeitimas 547
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) į elektros energijos vienetą, pagamintą 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių, arba 
į šildymo ar aušinimo vienetą energijos 
vienetą, iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių pagamintą jėgainėje, kurios 
galingumas yra bent 5 MWth, 
atsižvelgiama vertinant, ar subjektas 
vykdo atsinaujinančios energijos 
įpareigojimą; tokiu atveju kilmės 
garantija pateikiama tokį įpareigojimą 
nustačiusios valstybės narės paskirtai 
kompetentingai institucijai;  arba

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomos direktyvos 2 straipsnio h punkte pateikiama termino „paramos schema“ apibrėžtis, 
o 8 straipsnio 1 dalies a punkte pateikiama skirtinga apibrėžtis, todėl reikia užtikrinti, kad jos 
atitiktų viena kitą. 

Pakeitimas 548
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) į elektros energijos vienetą, pagamintą 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių, arba į 
šildymo ar aušinimo vienetą energijos 
vienetą, iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių pagamintą jėgainėje, kurios 
galingumas yra bent 5 MWth,
atsižvelgiama vertinant, ar subjektas vykdo 
atsinaujinančios energijos įpareigojimą; 
tokiu atveju kilmės garantija pateikiama 

(b) į energijos vienetą, pagamintą iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
atsižvelgiama vertinant, ar subjektas vykdo 
atsinaujinančios energijos įpareigojimą; 
tokiu atveju kilmės garantija pateikiama 
tokį įpareigojimą nustačiusios valstybės 
narės paskirtai kompetentingai institucijai;
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tokį įpareigojimą nustačiusios valstybės 
narės paskirtai kompetentingai institucijai;  
arba

Or. en

Pagrindimas

Jei kilmės garantijos planinio rodiklio sudedamoji dalis buvo panaikinta (pvz., dėl to, kad 
įrenginiui buvo suteikta tam tikra parama), tai nereiškia kitų kilmės garantijos dalių 
(gamybos sertifikavimo, informacijos apie kuro mišinį) panaikinimo, kurios vis dar gali būti 
atskirai perduodamos.

Pakeitimas 549
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) į elektros energijos vienetą, pagamintą 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių, arba į 
šildymo ar aušinimo vienetą energijos 
vienetą, iš atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintą jėgainėje, kurios galingumas yra 
bent 5 MWth, atsižvelgiama vertinant, ar 
subjektas vykdo atsinaujinančios energijos 
įpareigojimą; tokiu atveju kilmės garantija 
pateikiama tokį įpareigojimą nustačiusios 
valstybės narės paskirtai kompetentingai 
institucijai;  arba

(b) į elektros energijos vienetą, pagamintą 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių, arba į 
šildymo ar aušinimo energijos vienetą, iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintą jėgainėje, kurios galingumas yra 
bent 1 MWth, atsižvelgiama vertinant, ar 
subjektas vykdo atsinaujinančios energijos 
įpareigojimą; tokiu atveju kilmės garantija 
pateikiama tokį įpareigojimą nustačiusios 
valstybės narės paskirtai kompetentingai 
institucijai;  arba

Or. de

Pagrindimas

Minimalus 5 MWth šildymo įrenginių galingumas pažymėjimo išdavimui yra per didelis ir 
turėtų būti sumažintas iki 1 MWth.
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Pakeitimas 550
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) į elektros energijos vienetą, pagamintą 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių, arba į 
šildymo ar aušinimo vienetą energijos 
vienetą, iš atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintą jėgainėje, kurios galingumas yra 
bent 5 MWth, atsižvelgiama vertinant, ar 
subjektas vykdo atsinaujinančios energijos 
įpareigojimą; tokiu atveju kilmės garantija 
pateikiama tokį įpareigojimą nustačiusios 
valstybės narės paskirtai kompetentingai 
institucijai;  arba

(b) į elektros energijos vienetą, pagamintą 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių, arba į 
šildymo ar aušinimo vienetą energijos 
vienetą, iš atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintą jėgainėje, kurios galingumas yra 
bent 5 MWth, atsižvelgiama vertinant, ar 
subjektas vykdo atsinaujinančios energijos 
įpareigojimą, jei įpareigojimą leidžiama 
vykdyti pateikiant kilmės garantijas; tokiu 
atveju kilmės garantija pateikiama tokį 
įpareigojimą nustačiusios valstybės narės 
paskirtai kompetentingai institucijai;  or

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sudaryti sąlygas Šiaurės šalių sistemos nuolatinei plėtrai ir padaryti įmanomomis 
ilgalaikes investicijas į alternatyvią energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

Pakeitimas 551
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) energijos tiekėjas arba energijos 
vartotojas nusprendžia naudoti kilmės 
garantiją, kad įrodytų, jog tam tikrą visų 
jo energijos išteklių dalį ar kiekį sudaro 
atsinaujinanti energija, nesikreipdamas 
dėl išmokų pagal paramos schemą a ir b 
punktuose nustatyta tvarka; tokiu atveju 
kilmės garantija pateikiama valstybės 
narės, kurioje suvartojama atitinkama 
įvairios kilmės energija, paskirtai 

Išbraukta.
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kompetentingai institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Tekstas turėtų būti patikslintas ir turėtų būti aiškiai pabrėžta, kad jei kilmės garantijos 
planinio rodiklio sudedamoji dalis buvo panaikinta (pvz., dėl to, kad įrenginiui buvo suteikta 
tam tikra parama), tai nereiškia kitų kilmės garantijos dalių (gamybos sertifikavimo, 
informacijos apie kuro mišinį) panaikinimo, kurios vis dar gali būti atskirai perduodamos.

Pakeitimas 552
Gunnar Hökmark

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) į kompetentingą instituciją, paskirtą 
pagal 7 straipsnį, kreipiamasi dėl kilmės 
garantijos dalies, kurioje nurodytas 
gamybos sertifikavimas arba informacija 
apie kuro mišinį, ir kuri atitinka 
atitinkamą energijos vienetą, 
panaikinimo, jeigu energijos tiekėjas arba 
energijos vartotojas nusprendžia naudoti 
kilmės garantiją, kad įrodytų, jog tam 
tikrą visos jo energijos dalį ar kiekį 
sudaro energija iš atsinaujinančių 
šaltinių; tokiu atveju kilmės garantija 
pateikiama valstybės narės, kurioje 
sunaudojama atitinkama įvairios kilmės 
energija, paskirtai kompetentingai 
institucijai.
Abi kilmės garantijos sudėtinės dalys gali 
būti panaikintos nepriklausomai viena 
nuo kitos ir sudėtinės dalies, kurioje  
nurodomas planinis rodiklis, 
panaikinimas neturi poveikio kitai 
sudėtinei daliai, kuri ir toliau gali būti 
perduodama atskirai.

Or. en



AM\730537LT.doc 19/127 PE409.384v01-00

LT

Pagrindimas

Tekstas turėtų būti patikslintas ir turėtų būti aiškiai pabrėžta, kad jei kilmės garantijos 
planinio rodiklio sudedamoji dalis buvo panaikinta (pvz., dėl to, kad įrenginiui buvo suteikta 
tam tikra parama), tai nereiškia kitų kilmės garantijos dalių (gamybos sertifikavimo, 
informacijos apie kuro mišinį) panaikinimo, kurios vis dar gali būti atskirai perduodamos.

Pakeitimas 553
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Į kompetentingą instituciją, paskirtą 
pagal 7 straipsnį, kreipiamasi dėl kilmės 
garantijos dalies, kurioje nurodytas 
gamybos sertifikavimas arba informacija 
apie kuro mišinį, ir kuri atitinka 
atitinkamą energijos vienetą, 
panaikinimo, jeigu energijos tiekėjas arba 
energijos vartotojas nusprendžia naudoti 
kilmės garantiją, kad įrodytų, jog tam 
tikrą visos jo energijos dalį ar kiekį 
sudaro energija iš atsinaujinančių 
šaltinių; tokiu atveju kilmės garantija 
pateikiama valstybės narės, kurioje 
sunaudojama atitinkama įvairios kilmės 
energija, paskirtai kompetentingai 
institucijai.
Abi kilmės garantijos sudėtinės dalys gali 
būti panaikintos nepriklausomai viena 
nuo kitos ir sudėtinės dalies, kurioje 
nurodomas planinis rodiklis, 
panaikinimas neturi poveikio kitai 
sudėtinei daliai, kuri ir toliau gali būti 
perduodama atskirai.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi kilmės garantijos turėtų turėti dvi sudėtines dalis, kurios gali būti priskirtos dviems 
skirtingoms operacijoms, tai turi atsispindėti jų panaikinimo taisyklėse.
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Pakeitimas 554
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei subjektas kompetentingai 
institucijai yra pateikęs vieną ar daugiau 
kilmės garantijų pagal 1 dalies a arba b 
punktus, operatorius:

Išbraukta.

(a) prašo išduoti kilmės garantijas pagal 6 
straipsnio 1 dalį visai būsimai 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
gamybai iš to paties įrenginio;
(b) prašo tos pačios kompetentingos 
institucijos panaikinti tokias kilmės 
garantijas.

Or. de

Pagrindimas

Rinkos veikėjų rinkos galimybių apribojimas nesuderinamas su veiksminga prekybos kilmės 
garantijomis rinka. Ypač visų kilmės garantijų priskyrimas vienam ir tam pačiam įrenginiui 
visą jo veikimo laikotarpį („užrakinimo išlyga“) nesuderinamas su sklandaus prekybos rinkos 
veikimo tikslu. Tas pats galioja ir bankininkystės galimybės (perkėlimas kitam laikotarpiui) 
nebuvimui, kuris yra originalaus 8 straipsnio 3 dalies varianto rezultatas.

Pakeitimas 555
Gabriele Albertini

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei subjektas kompetentingai 
institucijai yra pateikęs vieną ar daugiau 
kilmės garantijų pagal 1 dalies a arba b 
punktus, operatorius:

Išbraukta.
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(a) prašo išduoti kilmės garantijas pagal 6 
straipsnio 1 dalį visai būsimai 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
gamybai iš to paties įrenginio;
(b) prašo tos pačios kompetentingos 
institucijos panaikinti tokias kilmės 
garantijas.

Or. it

Pagrindimas

Tai, kad kilmės garantijos, susijusios su įrenginiu, turi būti naudojamos visą to įrenginio 
veikimo laikotarpį toje pačioje valstybėje narėje, apriboja operatorių pasirinkimo laisvę 
rinkos atžvilgiu. Atmetama galimybė naudoti kilmės garantijas, susijusias su įrenginiais, 
kurie daugiau nebereikalingi norint pasiekti nacionalinius planinius rodiklius. Tokiu atveju 
valstybių narių ir operatorių požiūriu galimybė perduoti garantijas iš vienos šalies į kitą bus 
dar labiau apribota.

Pakeitimas 556
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei subjektas kompetentingai 
institucijai yra pateikęs vieną ar daugiau 
kilmės garantijų pagal 1 dalies a arba b 
punktus, operatorius:

Išbraukta.

(a) prašo išduoti kilmės garantijas pagal 6 
straipsnio 1 dalį visai būsimai 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
gamybai iš to paties įrenginio;
(b) prašo tos pačios kompetentingos 
institucijos panaikinti tokias kilmės 
garantijas.

Or. en
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Pagrindimas

Ši išlyga reikštų, kad energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamintojai, 
eksportuojantys iš vienos valstybės narės į kitą, būtų priversti tiekti energiją tai valstybei 
narei per visą įrenginio veikimo laikotarpį. Tai būtų per griežta taisyklė energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių gamintojams ir visiškai prieštarautų veiksmingos ir 
veikiančios prekybos energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių rinkos sukūrimui.

Pakeitimas 557
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei subjektas kompetentingai 
institucijai yra pateikęs vieną ar daugiau 
kilmės garantijų pagal 1 dalies a arba b 
punktus, operatorius:

Išbraukta.

(a) prašo išduoti kilmės garantijas pagal 6 
straipsnio 1 dalį visai būsimai 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
gamybai iš to paties įrenginio;
(b) prašo tos pačios kompetentingos 
institucijos panaikinti tokias kilmės 
garantijas.

Or. en

Pagrindimas

Ši išlyga reikštų, kad energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamintojai, 
eksportuojantys iš vienos valstybės narės į kitą, būtų priversti tiekti energiją tai valstybei 
narei per visą įrenginio veikimo laikotarpį.  Tai būtų per griežta taisyklė energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių gamintojams ir visiškai prieštarautų veiksmingos ir 
veikiančios prekybos energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių rinkos sukūrimui.
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Pakeitimas 558
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei subjektas kompetentingai 
institucijai yra pateikęs vieną ar daugiau 
kilmės garantijų pagal 1 dalies a arba b 
punktus, operatorius:

Išbraukta.

(a) prašo išduoti kilmės garantijas pagal 6 
straipsnio 1 dalį visai būsimai 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
gamybai iš to paties įrenginio;
(b) prašo tos pačios kompetentingos 
institucijos panaikinti tokias kilmės 
garantijas.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas, kad „visai būsimai gamybai“ būtų taikoma dabartinė (supirkimo tarifų) 
paramos schema sukuria nereikalingą kliūtį būsimam paramos schemų derinimui.

Pakeitimas 559
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei subjektas kompetentingai 
institucijai yra pateikęs vieną ar daugiau 
kilmės garantijų pagal 1 dalies a arba b 
punktus, operatorius:

Išbraukta.

(a) prašo išduoti kilmės garantijas pagal 6 
straipsnio 1 dalį visai būsimai 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
gamybai iš to paties įrenginio;
(b) prašo tos pačios kompetentingos 
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institucijos panaikinti tokias kilmės 
garantijas.

Or. de

Pagrindimas

Pagal siūlomą pakeitimą kilmės garantijų įrenginiams, kuriems teikiama parama, 
panaikinimas yra nereikalingas. 

Pakeitimas 560
Reino Paasilinna

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, kurios nori sukurti 
bendrą kilmės garantijų rinką, gali 
nuspręsti šios dalies netaikyti.

Or. en

Pagrindimas

Ši išlyga reikštų, kad energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamintojai, 
eksportuojantys iš vienos valstybės narės į kitą, būtų priversti tiekti energiją tai valstybei 
narei per visą įrenginio veikimo laikotarpį. Tai būtų per griežta taisyklė energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių gamintojams ir visiškai prieštarautų veikiančios ir 
veiksmingos prekybos energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių rinkos sukūrimui.

Pakeitimas 561
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei perdavimo apskaitos liudijimas 
panaikintas, jame nurodyta energija 
įtraukiama į vertinimą, ar vykdomi šios 
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direktyvos reikalavimai dėl nacionalinių 
planinių rodiklių pagal 10 straipsnio b 
dalį.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 562
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Į kompetentingą instituciją negali būti 
kreipiamasi dėl kilmės garantijų 
panaikinimo praėjus daugiau kaip 1 
metams nuo jų išdavimo.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Rinkos veikėjų rinkos galimybių apribojimas nesuderinamas su veiksminga prekybos kilmės 
garantijomis rinka. Ypač visų kilmės garantijų priskyrimas vienam ir tam pačiam įrenginiui 
visą jo veikimo laikotarpį („užrakinimo išlyga“) nesuderinamas su sklandaus prekybos rinkos 
veikimo tikslu. Tas pats galioja ir bankininkystės galimybės (perkėlimas kitam laikotarpiui) 
nebuvimui, kuris yra originalaus 8 straipsnio 3 dalies varianto rezultatas.
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Pakeitimas 563
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Į kompetentingą instituciją negali būti 
kreipiamasi dėl kilmės garantijų 
panaikinimo praėjus daugiau kaip 1 
metams nuo jų išdavimo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Idealiu atveju neturėtų egzistuoti joks kilmės garantijų galiojimo trukmės apribojimas.
Praktiškai jų galiojimo trukmė gali būti apribota, bet ji jokiu būdu negali būti tokia trumpa, 
kaip 1 metai. Tai smarkiai apribotų energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamintojų 
pasirinkimą parduoti savo kilmės garantijas rinkoje.

Pakeitimas 564
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Į kompetentingą instituciją negali būti 
kreipiamasi dėl kilmės garantijų 
panaikinimo praėjus daugiau kaip 1 
metams nuo jų išdavimo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Paramos schemoje, kuri remiasi kilmės garantijų prekyba, tai labai pakenktų rinkos veikimui.
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Pakeitimas 565
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Į kompetentingą instituciją negali būti 
kreipiamasi dėl kilmės garantijų 
panaikinimo praėjus daugiau kaip 1 
metams nuo jų išdavimo.

3. Į kompetentingą instituciją turi būti 
kreipiamasi dėl kilmės garantijų 
panaikinimo ne vėliau kaip praėjus 2
metams nuo jų išdavimo.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant lankstumo terminas turėtų būti pratęstas iki 2 metų.

Pakeitimas 566
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Į kompetentingą instituciją negali būti 
kreipiamasi dėl kilmės garantijų 
panaikinimo praėjus daugiau kaip 1
metams nuo jų išdavimo.

3. Į kompetentingą instituciją negali būti 
kreipiamasi dėl kilmės garantijų 
panaikinimo praėjus daugiau kaip 2
metams nuo jų išdavimo.

Or. en

Pagrindimas

Idealiu atveju neturėtų egzistuoti joks kilmės garantijų galiojimo trukmės apribojimas.
Praktiškai jų galiojimo trukmė gali būti apribota, bet ji jokiu būdu negali būti tokia trumpa 
kaip 1 metai. Tai smarkiai apribotų energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamintojų 
pasirinkimą parduoti savo kilmės garantijas rinkoje.
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Pakeitimas 567
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Į kompetentingą instituciją negali būti 
kreipiamasi dėl kilmės garantijų 
panaikinimo praėjus daugiau kaip 1
metams nuo jų išdavimo.

3. Į kompetentingą instituciją negali būti 
kreipiamasi dėl kilmės garantijų 
panaikinimo praėjus daugiau kaip 2
metams nuo jų išdavimo.

Or. en

Pagrindimas

1 metai apribotų energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamintojų pasirinkimą 
parduoti savo kilmės garantijas rinkoje.

Pakeitimas 568
Mia De Vits, Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali leisti pagal 1 
dalies a ir b punktus pateiktas kilmės 
garantijas perduoti tarp asmenų toje 
valstybėje narėje siekiant įrodyti, jog tam 
tikrą visų jos energijos išteklių dalį ar 
kiekį sudaro energija iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių. Energijos tiekėjas arba 
energijos vartotojas, kuris šias kilmės 
garantijas naudoja kaip įrodymą, kad tam 
tikrą visų jo energijos išteklių dalį ar kiekį 
sudaro energija iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, kreipiasi į 
kompetentingas institucijas dėl šių kilmės 
garantijų panaikinimo.

Or. en
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Pagrindimas

8 straipsnio 1 dalies a ir b punktų nuostatomis apribojama informacijos rinka. Labai tikėtina, 
kad vietoj to vyks fiziška prekyba ekologiška elektros energija. Ši fiziška prekyba gali sukurti 
bereikalingą tinklo perkrovimą ir iškreipti elektros energijos rinką. Šią problemą galima 
išspręsti leidžiant nacionalinę prekybą kilmės garantijomis, kurios jau pateiktos pagal 8 
straipsnio 1 dalies a ir b punktus.

Pakeitimas 569
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei elektros energijos atveju kilmės 
garantija panaikinama, energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalies bendrame 
energijos išteklių kiekyje įrodymas 
laikomas pateiktu pagal Direktyvos 
2003/54/EB 3 straipsnio 6 dalies a punktą.

Or. de

Pagrindimas

Kilmės garantija turėtų būti naudojama siekiant įvykdyti įrodymo reikalavimus pagal 
direktyvą dėl elektros energijos vidaus rinkos.

Pakeitimas 570
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Kilmės garantija gali būti panaikinta 
tik vieną kartą. Panaikinta kilmės 
garantija negali būti perduodama.

Or. de
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Pagrindimas

Paaiškinimas.

Pakeitimas 571
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Kreipimasis dėl perdavimo apskaitos 

liudijimų panaikinimo
1. Valstybės narės, nusprendusios taikyti 9 
straipsnio 1b dalies a arba c punktuose 
nurodytas schemas, remdamosi tokių 
schemų taikymu, reikalauja, kad į 
kompetentingą instituciją, paskirtą pagal 
7 straipsnį, būtų kreipiamasi dėl 
perdavimo apskaitos liudijimo, išduoto 
atitinkamam energijos vienetui, 
panaikinimo, jeigu:
(a) elektros energijos vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių arba 
šildymo ar aušinimo vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
jėgainėje, kurios galingumas yra bent 5 
MWth, skiriama parama: sumokami 
tiekimo tarifai, priemokos, sumažinami 
mokesčiai ar atliekami mokėjimai pagal 
kvietimus dalyvauti konkursuose; tokiu 
atveju perdavimo apskaitos liudijimas 
pateikiamas paramos sistemą nustačiusios 
valstybės narės paskirtai kompetentingai 
institucijai;
(b) į elektros energijos vienetą, pagamintą 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių, arba 
į šildymo ar aušinimo energijos vienetą, iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintą jėgainėje, kurios galingumas 
yra bent 5 MWth, atsižvelgiama vertinant, 
ar subjektas vykdo atsinaujinančios 



AM\730537LT.doc 31/127 PE409.384v01-00

LT

energijos įpareigojimą; tokiu atveju 
perdavimo apskaitos liudijimas 
pateikiamas tokį įpareigojimą 
nustačiusios valstybės narės paskirtai 
kompetentingai institucijai;
2. Vykdydamos 1 dalies nuostatą, 
valstybės narės gali reikalauti, kad kartu 
su perdavimo apskaitos liudijimu 
kompetentingai institucijai būtų 
pateikiama ir kilmės garantija, išduota dėl 
to paties energijos vieneto.
3. Valstybės narės taip pat sudaro sąlygas 
operatoriams kreiptis į kompetentingą 
instituciją dėl perdavimo apskaitos 
liudijimų panaikinimo pačių operatorių 
pageidavimu, pvz., norint vartotojams 
papildomai tiekti ekologiškų energijos 
produktų.
4. Kompetentinga institucija pagal šio 
straipsnio 1 ir 3 dalis ir 8 straipsnio 1a 
dalį pateiktus perdavimo apskaitos 
liudijimus panaikina iškart, kai tik jie jai 
pateikiami.
5. Į kompetentingą instituciją negali būti 
kreipiamasi dėl perdavimo apskaitos 
liudijimų panaikinimo praėjus daugiau 
kaip 1 metams nuo jų išdavimo.

Or. en

Pagrindimas

Tos valstybės narės, kurios nusprendė taikyti tam tikras lankstumo schemas, perdavimo 
apskaitos liudijimus (PAL) gali naudoti kaip priemonę perduotai energijai apskaityti.
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Pakeitimas 572
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
1. Jei buvo gautas teisėto savininko 
kreipimasis į pagal 7 straipsnį paskirtą 
kompetentingą  instituciją dėl 
parduodamos biokuro dalies panaikinimo, 
valstybės narės turi: 
(a) jei biokurui teikiama parama: 
suteikiamos mokesčių lengvatos, 
sumažinami mokesčiai, mokamos 
priemokos arba atliekami mokėjimai 
pagal kvietimus dalyvauti konkursuose,  
užtikrinti, kad parduodama biokuro dalis 
būtų pateikta paramos sistemą 
nustačiusios valstybės narės paskirtai 
kompetentingai institucijai.
(b) užtikrinti, kad asmenys, kurie kreipėsi 
dėl parduodamos biokuro dalies 
panaikinimo, gautų bet kokią su tuo 
susijusią finansinę paramą, į kurią 
įgyjama teisė. 
(c) jei tiekėjas, kuriam taikomos šios 
nuostatos, nori naudoti parduodamą 
biokuro dalį, siekdamas vykdyti valstybės 
narės su biokuru susijusius įpareigojimus, 
užtikrinti, kad parduodama biokuro dalis 
būtų pateikta šios valstybės narės 
paskirtai kompetentingai institucijai.   
2. Parduodamos biokuro dalys 
nustatomos 2 metų laikotarpiui nuo jų 
išdavimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Kilmės garantijų sistema turėtų būti išplėsta ir į atskirą parduodamų dalių sistemą turėtų būti 
įtrauktas biokuras, siekiant didesnio lankstumo, kad būtų pasiekti biokuro planiniai rodikliai 
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ir išvengta nereikalingo fiziško biokuro judėjimo. Siūloma sistema siesis su dabartinėmis 
valstybių narių paramos biokurui reguliavimo priemonėmis, pvz., su biokuru susijusiais 
įpareigojimais, ir remsis biokuro dalių pardavimo sistemų, kurios jau egzistuoja didžiosiose 
ES valstybėse narėse, derinimu kartu sudarydama jam sąlygas.

Pakeitimas 573
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Kilmės garantijų perdavimas

1. Valstybės narės, kurių energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalis per 
pastaruosius dvejus metus buvo lygi arba 
viršijo I priedo B dalyje nurodytus 
išankstinius skaičiavimus, gali prašyti, 
kad pagal 7 straipsnį paskirtos 
kompetentingos institucijos kitai valstybei 
narei perduotų kilmės garantijas, dėl 
kurių panaikinimo kreiptasi pagal 8 
straipsnio 1 dalį. Tokias kilmės garantijas 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija nedelsiant 
panaikina.
2. Valstybės narės gali nustatyti kilmės 
garantijų perdavimo kitų valstybių narių 
asmenims arba jų perėmimo iš tokių 
asmenų sistemą, jeigu tikėtina, kad, 
neįdiegus tokios sistemos, dėl kilmės 
garantijų perdavimo atitinkamoms 
valstybėms narėms arba perėmimo iš jų 
tokios valstybės narės negalės tinkamai 
užtikrinti saugų ir subalansuotą energijos 
tiekimą, arba jeigu tikėtina, kad dėl tokio 
perdavimo (perėmimo) jos negalės 
tinkamai siekti pagal paramos schemą 
įgyvendinamų aplinkosaugos tikslų. 
Valstybės narės gali nustatyti kilmės 
garantijų perdavimo kitų valstybių narių 
asmenims išankstinių leidimų sistemą, 
jeigu tikėtina, kad neįdiegus tokios 
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sistemos dėl kilmės garantijų perdavimo 
jos negalės tinkamai laikytis 3 straipsnio 1 
dalies nuostatų arba užtikrinti, kad 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalis 
būtų lygi arba viršytų I priedo B dalyje 
pateiktus išankstinius skaičiavimus. 
Išankstinių leidimų sistema negali būti 
naudojama diskriminuoti.
3. Laikantis pagal šio straipsnio 2 dalį 
priimtų nuostatų, įvairių valstybių narių 
asmenys vieni kitiems gali perduoti kilmės 
garantijas, su sąlyga, kad jos išduotos 
energijai, pagamintai iš atsinaujinančių 
šaltinių įrenginiuose, kurie pradėti 
eksploatuoti po šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.
Kartu su tokiomis garantijomis gali būti 
perduodama energija, su kuria susijusi 
kilmės garantija, arba toks perdavimas 
gali vykti atskirai.
4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
visas išankstinių leidimų sistemas, kurias 
jos ketina palikti galioti pagal šio 
straipsnio 2 dalį ir apie visus vėlesnius jų 
pakeitimus. 
Komisija tokią informaciją paskelbia 
viešai.
5. Vėliausiai iki 2014 m. gruodžio 31 d., 
atsižvelgdama į tai, ar turimų duomenų 
pakanka, Komisija įvertina šios direktyvos 
nuostatų dėl kilmės garantijų perdavimo 
tarp valstybių narių įgyvendinimą ir tokio 
įgyvendinimo sąnaudas bei naudą. 
Prireikus ji pateikia pasiūlymus Europos 
Parlamentui ir Tarybai. 

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės yra atsakingos už privalomų nacionalinių planinių rodiklių pasiekimą.
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 
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papildomo lankstumo mechanizmo. Todėl kilmės garantijų sąvoka turi išlikti tokia, kaip 
apibrėžiama Direktyvoje 2001/77/EB, siekiant vykdyti reikalavimą teikti informaciją apie 
elektros energiją.

Pakeitimas 574
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Kilmės garantijų perdavimas

1. Valstybės narės, kurių energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalis per 
pastaruosius dvejus metus buvo lygi arba 
viršijo I priedo B dalyje nurodytus 
išankstinius skaičiavimus, gali prašyti, 
kad pagal 7 straipsnį paskirtos 
kompetentingos institucijos kitai valstybei 
narei perduotų kilmės garantijas, dėl 
kurių panaikinimo kreiptasi pagal 8 
straipsnio 1 dalį. Tokias kilmės garantijas 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija nedelsiant 
panaikina.
2. Valstybės narės gali nustatyti kilmės 
garantijų perdavimo kitų valstybių narių 
asmenims arba jų perėmimo iš tokių 
asmenų sistemą, jeigu tikėtina, kad, 
neįdiegus tokios sistemos, dėl kilmės 
garantijų perdavimo atitinkamoms 
valstybėms narėms arba perėmimo iš jų 
tokios valstybės narės negalės tinkamai 
užtikrinti saugų ir subalansuotą energijos 
tiekimą, arba jeigu tikėtina, kad dėl tokio 
perdavimo (perėmimo) jos negalės 
tinkamai siekti pagal paramos schemą 
įgyvendinamų aplinkosaugos tikslų. 
Valstybės narės gali nustatyti kilmės 
garantijų perdavimo kitų valstybių narių 
asmenims išankstinių leidimų sistemą, 
jeigu tikėtina, kad neįdiegus tokios 
sistemos dėl kilmės garantijų perdavimo 
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jos negalės tinkamai laikytis 3 straipsnio 1 
dalies nuostatų arba užtikrinti, kad 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalis 
būtų lygi arba viršytų I priedo B dalyje 
pateiktus išankstinius skaičiavimus. 
Išankstinių leidimų sistema negali būti 
naudojama diskriminuoti.
3. Laikantis pagal šio straipsnio 2 dalį 
priimtų nuostatų, įvairių valstybių narių 
asmenys vieni kitiems gali perduoti kilmės 
garantijas, su sąlyga, kad jos išduotos 
energijai, pagamintai iš atsinaujinančių 
šaltinių įrenginiuose, kurie pradėti 
eksploatuoti po šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.
Kartu su tokiomis garantijomis gali būti 
perduodama energija, su kuria susijusi 
kilmės garantija, arba toks perdavimas 
gali vykti atskirai.
4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
visas išankstinių leidimų sistemas, kurias 
jos ketina palikti galioti pagal šio 
straipsnio 2 dalį ir apie visus vėlesnius jų 
pakeitimus. 
Komisija tokią informaciją paskelbia 
viešai.
5. Vėliausiai iki 2014 m. gruodžio 31 d., 
atsižvelgdama į tai, ar turimų duomenų 
pakanka, Komisija įvertina šios direktyvos 
nuostatų dėl kilmės garantijų perdavimo 
tarp valstybių narių įgyvendinimą ir tokio 
įgyvendinimo sąnaudas bei naudą. 
Prireikus ji pateikia pasiūlymus Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. en



AM\730537LT.doc 37/127 PE409.384v01-00

LT

Pakeitimas 575
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kilmės garantijų perdavimas Bendri valstybių narių projektai
1. Valstybės narės, kurių energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalis per 
pastaruosius dvejus metus buvo lygi arba 
viršijo I priedo B dalyje nurodytus 
išankstinius skaičiavimus, gali prašyti, kad 
pagal 7 straipsnį paskirtos 
kompetentingos institucijos kitai valstybei 
narei perduotų kilmės garantijas, dėl 
kurių panaikinimo kreiptasi pagal 8 
straipsnio 1 dalį. Tokias kilmės garantijas 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija nedelsiant 
panaikina.

1. Dvi arba daugiau valstybių narių gali 
vykdyti bendrus projektus.

2. Valstybės narės gali nustatyti kilmės 
garantijų perdavimo kitų valstybių narių 
asmenims arba jų perėmimo iš tokių 
asmenų sistemą, jeigu tikėtina, kad, 
neįdiegus tokios sistemos, dėl kilmės 
garantijų perdavimo atitinkamoms 
valstybėms narėms arba perėmimo iš jų 
tokios valstybės narės negalės tinkamai 
užtikrinti saugų ir subalansuotą energijos 
tiekimą, arba jeigu tikėtina, kad dėl tokio 
perdavimo (perėmimo) jos negalės 
tinkamai siekti pagal paramos schemą 
įgyvendinamų aplinkosaugos tikslų. 

2. Valstybės narės, kurių energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalis per 
pastaruosius dvejus metus buvo lygi arba 
viršijo I priedo B dalyje nurodytus 
privalomus skaičiavimus, gali informuoti 
Komisiją apie bet kokius įrenginius arba 
planuojamus įrenginius jų teritorijoje 
arba trečiojoje šalyje pagal 5 straipsnio 9 
dalį, kurie pradėti eksploatuoti po šios 
direktyvos įsigaliojimo datos arba kurie 
buvo atnaujinti, nes buvo padidintas 
galingumas, ir sukonstruoti vykdant 
bendrą projektą pagal 1 dalį. Energijos 
kiekis, apie kurį buvo informuota 
Komisija, turi būti laikomas kitos 
valstybės narės nacionalinio planinio 
rodiklio dalimi, siekiant nustatyti, ar 
laikomasi šios direktyvos reikalavimų.

Valstybės narės gali nustatyti kilmės 
garantijų perdavimo kitų valstybių narių 
asmenims išankstinių leidimų sistemą, 
jeigu tikėtina, kad neįdiegus tokios 
sistemos dėl kilmės garantijų perdavimo 
jos negalės tinkamai laikytis 3 straipsnio 1 
dalies nuostatų arba užtikrinti, kad 



PE409.384v01-00 38/127 AM\730537LT.doc

LT

energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalis 
būtų lygi arba viršytų I priedo B dalyje 
pateiktus išankstinius skaičiavimus. 
Išankstinių leidimų sistema negali būti 
naudojama diskriminuoti.
3. Laikantis pagal šio straipsnio 2 dalį 
priimtų nuostatų, įvairių valstybių narių 
asmenys vieni kitiems gali perduoti kilmės 
garantijas, su sąlyga, kad jos išduotos 
energijai, pagamintai iš atsinaujinančių 
šaltinių įrenginiuose, kurie pradėti 
eksploatuoti po šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

3. Valstybės narės pranešime:

(a) nurodomas ir aprašomas siūlomas 
įrenginys;
(b) nustatoma įrenginyje pagamintos 
elektros energijos arba šildymo ar 
aušinimo dalis arba kiekis, kuris turi būti 
laikomas kitos valstybės narės 
nacionalinio planinio rodiklio dalimi;
(c) nurodoma valstybė narė, kurios 
naudai pateiktas pranešimas;
(d) nustatytas laikotarpis, per kurį 
pagaminta energija turi būti laikoma kitos 
valstybės narės planinio rodiklio dalimi.

Kartu su tokiomis garantijomis gali būti 
perduodama energija, su kuria susijusi 
kilmės garantija, arba toks perdavimas 
gali vykti atskirai.
4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
visas išankstinių leidimų sistemas, kurias 
jos ketina palikti galioti pagal šio 
straipsnio 2 dalį ir apie visus vėlesnius jų 
pakeitimus. 

4. 3 dalies d punkte nustatytas laikotarpis 
turi būti nurodytas ištisais kalendoriniais 
metais ir gali būti pratęstas po 2020 m. 

Komisija tokią informaciją paskelbia 
viešai.

4a. Komisija gali pakeisti arba panaikinti 
pagal šį straipsnį pateiktą pranešimą, jei 
valstybės narės energijos, gaunamos iš 
atsinaujinančių šaltinių, dalis yra 
mažesnė negu I priedo B dalyje pateikti 
išankstiniai apskaičiavimai arba nėra už 
juos didesnė. 

5. Vėliausiai iki 2014 m. gruodžio 31 d., 
atsižvelgdama į tai, ar turimų duomenų 

5. Vėliausiai iki 2014 m. gruodžio 31 d., 
atsižvelgdama į tai, ar turimų duomenų 
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pakanka, Komisija įvertina šios direktyvos 
nuostatų dėl kilmės garantijų perdavimo
tarp valstybių narių įgyvendinimą ir tokio 
įgyvendinimo sąnaudas bei naudą. 
Prireikus ji pateikia pasiūlymus Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

pakanka, Komisija įvertina šios direktyvos 
nuostatų dėl bendrų valstybių narių
projektų įgyvendinimą ir tokio 
įgyvendinimo sąnaudas bei naudą. 
Prireikus ji pateikia pasiūlymus Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pagrindimas

Bendri dvišaliai ir daugiašaliai valstybių narių veiksmai yra geriausias būdas užtikrinti, kad, 
nepažeidžiant esamų paramos sistemų, būtų veiksmingai pasiekti nacionaliniai energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių planiniai rodikliai.

Pakeitimas 576
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kilmės garantijų perdavimas Bendrų valstybių narių projektų poveikis
1. Valstybės narės, kurių energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalis per 
pastaruosius dvejus metus buvo lygi arba 
viršijo I priedo B dalyje nurodytus 
išankstinius skaičiavimus, gali prašyti, 
kad pagal 7 straipsnį paskirtos 
kompetentingos institucijos kitai valstybei 
narei perduotų kilmės garantijas, dėl 
kurių panaikinimo kreiptasi pagal 8 
straipsnio 1 dalį. Tokias kilmės garantijas 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija nedelsiant 
panaikina.

1. Per tris mėnesius po kiekvienų metų, 
kurie įeina į 8 straipsnio 3 dalies d punkte 
nurodytą laikotarpį, pabaigos valstybė 
narė, kuri parengė pranešimą pagal 8 
straipsnį, parengia pranešimą, kuriame:

(a) nurodomas bendras elektros energijos 
arba šildymo ar aušinimo, pagaminto per 
metus iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių įrenginyje, apie kurį buvo 
pranešta pagal 8 straipsnį, kiekis; ir
(b) nurodomas elektros energijos arba 
šildymo ar aušinimo, pagaminto per 
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metus iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių tame įrenginyje, kiekis, kuris 
pagal pranešime nurodytas sąlygas turi 
būti priskirtas prie kitos valstybės narės 
nacionalinių planinių rodiklių.

2. Valstybės narės gali nustatyti kilmės 
garantijų perdavimo kitų valstybių narių 
asmenims arba jų perėmimo iš tokių 
asmenų sistemą, jeigu tikėtina, kad, 
neįdiegus tokios sistemos, dėl kilmės 
garantijų perdavimo atitinkamoms 
valstybėms narėms arba perėmimo iš jų 
tokios valstybės narės negalės tinkamai 
užtikrinti saugų ir subalansuotą energijos 
tiekimą, arba jeigu tikėtina, kad dėl tokio 
perdavimo (perėmimo) jos negalės 
tinkamai siekti pagal paramos schemą 
įgyvendinamų aplinkosaugos tikslų. 

2. Valstybė narė pranešimą nusiunčia 
valstybei narei, kurios naudai pranešimas 
buvo pateiktas, ir Komisijai.

Valstybės narės gali nustatyti kilmės 
garantijų perdavimo kitų valstybių narių 
asmenims išankstinių leidimų sistemą, 
jeigu tikėtina, kad neįdiegus tokios 
sistemos dėl kilmės garantijų perdavimo 
jos negalės tinkamai laikytis 3 straipsnio 1 
dalies nuostatų arba užtikrinti, kad 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalis 
būtų lygi arba viršytų I priedo B dalyje 
pateiktus išankstinius skaičiavimus. 
Išankstinių leidimų sistema negali būti 
naudojama diskriminuoti.
3. Laikantis pagal šio straipsnio 2 dalį 
priimtų nuostatų, įvairių valstybių narių 
asmenys vieni kitiems gali perduoti kilmės 
garantijas, su sąlyga, kad jos išduotos 
energijai, pagamintai iš atsinaujinančių 
šaltinių įrenginiuose, kurie pradėti 
eksploatuoti po šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

3. Siekiant nustatyti, kaip vykdomi šios 
direktyvos reikalavimai dėl nacionalinių 
planinių rodiklių, elektros energijos arba 
šildymo ar aušinimo, pagaminto iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, kiekis, 
nurodytas pranešime pagal 1 dalies b 
punktą, turi būti:

Kartu su tokiomis garantijomis gali būti 
perduodama energija, su kuria susijusi 
kilmės garantija, arba toks perdavimas 
gali vykti atskirai.

(a) atimamas iš energijos, gaunamos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, kiekio, 
į kurį atsižvelgiama vertinant, ar valstybė 
narė, rengianti pranešimą pagal 1 dalį, 
vykdo reikalavimus; ir
(b) pridedamas prie energijos, gaunamos 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių, 
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kiekio, į kurį atsižvelgiama vertinant, ar 
valstybė narė, gaunanti pranešimą pagal 
2 dalį, vykdo reikalavimus.

4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
visas išankstinių leidimų sistemas, kurias 
jos ketina palikti galioti pagal šio 
straipsnio 2 dalį ir apie visus vėlesnius jų 
pakeitimus. 
Komisija tokią informaciją paskelbia 
viešai.
5. Vėliausiai iki 2014 m. gruodžio 31 d., 
atsižvelgdama į tai, ar turimų duomenų 
pakanka, Komisija įvertina šios direktyvos 
nuostatų dėl kilmės garantijų perdavimo 
tarp valstybių narių įgyvendinimą ir tokio 
įgyvendinimo sąnaudas bei naudą. 
Prireikus ji pateikia pasiūlymus Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis skirtas kasmet patvirtinti, koks energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių 
kiekis buvo atimtas iš bendro valstybės narės, kurioje energija gaminama, kiekio ir pridėtas 
prie bendro gaunančiosios valstybės narės kiekio. Tai patvirtinama valstybei narei, kurioje 
energija gaminama, pateikiant pranešimą. Pranešimas pateikiamas, jei pasiektas susitarimas. 
Valstybė narė, kurioje energija gaminama, neveikia savo nuožiūra.

Pakeitimas 577
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kilmės garantijų perdavimas Bendrų valstybių narių projektų poveikis
1. Valstybės narės, kurių energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalis per 
pastaruosius dvejus metus buvo lygi arba 
viršijo I priedo B dalyje nurodytus 
išankstinius skaičiavimus, gali prašyti, 
kad pagal 7 straipsnį paskirtos 

1. Per tris mėnesius po kiekvienų metų, 
kurie įeina į 8 straipsnio 3 dalies d punkte 
nurodytą laikotarpį, pabaigos valstybė 
narė, kuri parengė pranešimą pagal 8 
straipsnio 2 dalį, parengia pranešimą, 
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kompetentingos institucijos kitai valstybei 
narei perduotų kilmės garantijas, dėl 
kurių panaikinimo kreiptasi pagal 8 
straipsnio 1 dalį. Tokias kilmės garantijas 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija nedelsiant 
panaikina.

kuriame:

(a) nurodomas bendras elektros energijos 
arba šildymo ar aušinimo, pagaminto per 
metus iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių įrenginyje, apie kurį buvo 
pranešta pagal 8 straipsnį, kiekis; ir
(b) nurodomas elektros energijos arba 
šildymo ar aušinimo, pagaminto per 
metus iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių tame įrenginyje, kiekis, kuris 
pagal pranešime nurodytas sąlygas turi 
būti priskirtas prie kitos valstybės narės 
nacionalinių planinių rodiklių.

2. Valstybės narės gali nustatyti kilmės 
garantijų perdavimo kitų valstybių narių 
asmenims arba jų perėmimo iš tokių 
asmenų sistemą, jeigu tikėtina, kad, 
neįdiegus tokios sistemos, dėl kilmės 
garantijų perdavimo atitinkamoms 
valstybėms narėms arba perėmimo iš jų 
tokios valstybės narės negalės tinkamai 
užtikrinti saugų ir subalansuotą energijos 
tiekimą, arba jeigu tikėtina, kad dėl tokio 
perdavimo (perėmimo) jos negalės 
tinkamai siekti pagal paramos schemą 
įgyvendinamų aplinkosaugos tikslų. 

2. Valstybė narė pranešimą nusiunčia 
Komisijai ir valstybei narei, kurios naudai 
pranešimas buvo pateiktas.

Valstybės narės gali nustatyti kilmės 
garantijų perdavimo kitų valstybių narių 
asmenims išankstinių leidimų sistemą, 
jeigu tikėtina, kad neįdiegus tokios 
sistemos dėl kilmės garantijų perdavimo 
jos negalės tinkamai laikytis 3 straipsnio 1 
dalies nuostatų arba užtikrinti, kad 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalis 
būtų lygi arba viršytų I priedo B dalyje 
pateiktus išankstinius skaičiavimus. 
Išankstinių leidimų sistema negali būti 
naudojama diskriminuoti.
3. Laikantis pagal šio straipsnio 2 dalį 3. Siekiant nustatyti, kaip vykdomi šios 
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priimtų nuostatų, įvairių valstybių narių 
asmenys vieni kitiems gali perduoti kilmės 
garantijas, su sąlyga, kad jos išduotos 
energijai, pagamintai iš atsinaujinančių 
šaltinių įrenginiuose, kurie pradėti 
eksploatuoti po šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

direktyvos reikalavimai dėl nacionalinių 
planinių rodiklių, elektros energijos arba 
šildymo ar aušinimo, pagaminto iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, kiekis, 
nurodytas pranešime pagal 1 dalies b 
punktą, turi būti:

Kartu su tokiomis garantijomis gali būti 
perduodama energija, su kuria susijusi 
kilmės garantija, arba toks perdavimas 
gali vykti atskirai.

(a) atimamas iš energijos, gaunamos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, kiekio, 
į kurį atsižvelgiama vertinant, ar valstybė 
narė, rengianti pranešimą pagal 1 dalį, 
vykdo reikalavimus; ir
(b) pridedamas prie energijos, gaunamos 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių, 
kiekio, į kurį atsižvelgiama vertinant, ar 
valstybė narė, gaunanti pranešimą pagal 
2 dalį, vykdo reikalavimus.

4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
visas išankstinių leidimų sistemas, kurias 
jos ketina palikti galioti pagal šio 
straipsnio 2 dalį ir apie visus vėlesnius jų 
pakeitimus. 
Komisija tokią informaciją paskelbia 
viešai.
5. Vėliausiai iki 2014 m. gruodžio 31 d., 
atsižvelgdama į tai, ar turimų duomenų 
pakanka, Komisija įvertina šios direktyvos 
nuostatų dėl kilmės garantijų perdavimo 
tarp valstybių narių įgyvendinimą ir tokio 
įgyvendinimo sąnaudas bei naudą. 
Prireikus ji pateikia pasiūlymus Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pagrindimas

Pradinis pasiūlymas prekiauti garantijomis yra pernelyg biurokratiškas ir nepalankus toms 
šalims, kurios atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimui skatinti taiko įsigijimo sistemą.
Gali būti nuogąstaujama, kad tokio pasiūlymo įgyvendinimas galėtų prieštarauti 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.
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Pakeitimas 578
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, kurių energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalis per 
pastaruosius dvejus metus buvo lygi arba 
viršijo I priedo B dalyje nurodytus 
išankstinius skaičiavimus, gali prašyti, kad 
pagal 7 straipsnį paskirtos kompetentingos 
institucijos kitai valstybei narei perduotų 
kilmės garantijas, dėl kurių panaikinimo 
kreiptasi pagal 8 straipsnio 1 dalį. Tokias
kilmės garantijas priimančiosios valstybės 
narės kompetentinga institucija nedelsiant 
panaikina.

1. Valstybės narės, kurių energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalis per 
pastaruosius dvejus metus buvo lygi arba 
viršijo I priedo B dalyje nurodytus 
išankstinius skaičiavimus, gali prašyti, kad 
pagal 7 straipsnį paskirtos kompetentingos 
institucijos kitos valstybės narės garantijų 
registrui perduotų perdavimo apskaitos 
liudijimus. Tokius perdavimo apskaitos 
liudijimus priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija nedelsiant 
panaikina.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 579
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, kurių energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalis per 
pastaruosius dvejus metus buvo lygi arba 
viršijo I priedo B dalyje nurodytus 
išankstinius skaičiavimus, gali prašyti, kad 
pagal 7 straipsnį paskirtos kompetentingos 
institucijos kitai valstybei narei perduotų 

1. Valstybės narės gali prašyti, kad pagal 7 
straipsnį paskirtos kompetentingos 
institucijos kitai valstybei narei pagal 6 
straipsnio 2 dalį perduotų kilmės 
garantijas, dėl kurių panaikinimo kreiptasi 
pagal 8 straipsnio 1 dalį. Tokias kilmės 
garantijas priimančiosios valstybės narės 
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kilmės garantijas, dėl kurių panaikinimo 
kreiptasi pagal 8 straipsnio 1 dalį. Tokias 
kilmės garantijas priimančiosios valstybės 
narės kompetentinga institucija nedelsiant 
panaikina.

kompetentinga institucija nedelsiant 
panaikina.

Or. de

Pagrindimas

Lanksčios priemonės visų pirma būtinos elektros gamybos sektoriuje. Vokietijos patirtis rodo, 
kad šildymo ir aušinimo atveju reglamentavimo pastatų sektoriuje ir skatinimo priemonių 
suteikiant dotacijas investicijoms derinimas yra sėkmingas. Sistemos lankstumas taip pat 
naudingas siekiant planinių rodiklių ir tarpinių planinių rodiklių, nustatytų direktyvoje, todėl 
neturėtų būti padarytas priklausomu nuo jų. Tai, kaip siekiama planinių rodiklių, turi 
nustatyti valstybės narės.

Pakeitimas 580
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, kurių energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalis per 
pastaruosius dvejus metus buvo lygi arba 
viršijo I priedo B dalyje nurodytus 
išankstinius skaičiavimus, gali prašyti, kad 
pagal 7 straipsnį paskirtos kompetentingos 
institucijos kitai valstybei narei perduotų 
kilmės garantijas, dėl kurių panaikinimo 
kreiptasi pagal 8 straipsnio 1 dalį. Tokias 
kilmės garantijas priimančiosios valstybės 
narės kompetentinga institucija nedelsiant 
panaikina.

1. Valstybės narės gali prašyti, kad pagal 7 
straipsnį paskirtos kompetentingos 
institucijos kitai valstybei narei perduotų 
kilmės garantijas, dėl kurių panaikinimo 
kreiptasi pagal 8 straipsnio 1 dalį. Tokias 
kilmės garantijas priimančiosios valstybės 
narės kompetentinga institucija nedelsiant 
panaikina.

Or. en
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Pakeitimas 581
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, kurių energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalis per 
pastaruosius dvejus metus buvo lygi arba 
viršijo I priedo B dalyje nurodytus 
išankstinius skaičiavimus, gali prašyti, kad 
pagal 7 straipsnį paskirtos kompetentingos 
institucijos kitai valstybei narei perduotų 
kilmės garantijas, dėl kurių panaikinimo 
kreiptasi pagal 8 straipsnio 1 dalį. Tokias 
kilmės garantijas priimančiosios valstybės 
narės kompetentinga institucija nedelsiant 
panaikina.

1. Valstybės narės, kurių energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalis buvo lygi arba 
viršijo jų nacionalinių veiksmų planų
reikalavimus, gali prašyti, kad pagal 7 
straipsnį paskirtos kompetentingos 
institucijos kitai valstybei narei perduotų 
kilmės garantijas, dėl kurių panaikinimo 
kreiptasi pagal 8 straipsnio 1 dalį. Tokias 
kilmės garantijas priimančiosios valstybės 
narės kompetentinga institucija nedelsiant 
panaikina.

Or. de

Pakeitimas 582
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kadangi neegzistuoja visos ES 
paramos schema ir siekiant užtikrinti, kad 
taikant nacionalines paramos schemas 
galima būtų veiksmingai siekti šios 
direktyvos tikslų, valstybės narės gali 
nuspręsti, ar ir kokiu mastu kitoje 
valstybėje narėje pagamintai energijai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių gali 
būti taikoma jų nacionalinė paramos 
schema ir nuspręsti, ar ir kokiu mastu 
energijai, pagamintai iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių jos teritorijoje, gali būti 
taikoma kitos valstybės narės nacionalinė 
paramos schema.
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Or. en

Pagrindimas

Didžiausią vaidmenį skatinant naudoti atsinaujinančią energiją atlieka valstybių narių 
paramos schemos. Paramos schemoms tenka didžiausia planinių rodiklių vykdymo dalis; 
joms turi būti taikomas subsidiarumo principas.

Pakeitimas 583
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės mažiausiai 80 proc. 
savo nacionalinių planinių rodiklių 
privalo pasiekti viduje naudodamos 
elektros energiją, šildymą ir aušinimą, 
pagamintą iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių. Likusiems 20 proc. savo 
nacionalinių planinių rodiklių valstybės 
narės gali taikyti šiame straipsnyje 
išvardytas lankstumo priemones.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės didžiausią savo energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių planinių 
rodiklių dalį turės pasiekti šalies viduje, įskaitant fizinį energijos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių importą.

Pakeitimas 584
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nustatyti kilmės Išbraukta.
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garantijų perdavimo kitų valstybių narių 
asmenims arba jų perėmimo iš tokių 
asmenų sistemą, jeigu tikėtina, kad, 
neįdiegus tokios sistemos, dėl kilmės 
garantijų perdavimo atitinkamoms 
valstybėms narėms arba perėmimo iš jų 
tokios valstybės narės negalės tinkamai 
užtikrinti saugų ir subalansuotą energijos 
tiekimą, arba jeigu tikėtina, kad dėl tokio 
perdavimo (perėmimo) jos negalės 
tinkamai siekti pagal paramos schemą 
įgyvendinamų aplinkosaugos tikslų.
Valstybės narės gali nustatyti kilmės 
garantijų perdavimo kitų valstybių narių 
asmenims išankstinių leidimų sistemą, 
jeigu tikėtina, kad neįdiegus tokios 
sistemos dėl kilmės garantijų perdavimo 
jos negalės tinkamai laikytis 3 straipsnio 1 
dalies nuostatų arba užtikrinti, kad 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalis 
būtų lygi arba viršytų I priedo B dalyje 
pateiktus išankstinius skaičiavimus.
Išankstinių leidimų sistema negali būti 
naudojama diskriminuoti.

Or. de

Pagrindimas

Perdavimo asmenims arba perėmimo iš jų sistema pakenktų nacionalinėms skatinimo 
strategijoms ir būtų pakeltos energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo kainos. 

Pakeitimas 585
Dirk Sterckx

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nustatyti kilmės 
garantijų perdavimo kitų valstybių narių 
asmenims arba jų perėmimo iš tokių 
asmenų sistemą, jeigu tikėtina, kad, 
neįdiegus tokios sistemos, dėl kilmės 

Išbraukta.
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garantijų perdavimo atitinkamoms 
valstybėms narėms arba perėmimo iš jų 
tokios valstybės narės negalės tinkamai 
užtikrinti saugų ir subalansuotą energijos 
tiekimą, arba jeigu tikėtina, kad dėl tokio 
perdavimo (perėmimo) jos negalės 
tinkamai siekti pagal paramos schemą 
įgyvendinamų aplinkosaugos tikslų.
Valstybės narės gali nustatyti kilmės 
garantijų perdavimo kitų valstybių narių 
asmenims išankstinių leidimų sistemą, 
jeigu tikėtina, kad neįdiegus tokios 
sistemos dėl kilmės garantijų perdavimo 
jos negalės tinkamai laikytis 3 straipsnio 1 
dalies nuostatų arba užtikrinti, kad 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalis 
būtų lygi arba viršytų I priedo B dalyje 
pateiktus išankstinius skaičiavimus.
Išankstinių leidimų sistema negali būti 
naudojama diskriminuoti.

Or. nl

Pagrindimas

Europos dujų ir elektros energijos vidaus rinkoje nėra prasmės leisti valstybėms narėms įvesti 
kilmės garantijų perdavimo tarp valstybių narių apribojimus. Be to, tokie apribojimai 
nesuderinami su Trečiuoju energetikos paketu, kuriuo būtent siekiama skatinti tarpvalstybinę 
prekybą energija.

Pakeitimas 586
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nustatyti kilmės 
garantijų perdavimo kitų valstybių narių 
asmenims arba jų perėmimo iš tokių 
asmenų sistemą, jeigu tikėtina, kad, 
neįdiegus tokios sistemos, dėl kilmės 
garantijų perdavimo atitinkamoms 
valstybėms narėms arba perėmimo iš jų 

Išbraukta.
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tokios valstybės narės negalės tinkamai 
užtikrinti saugų ir subalansuotą energijos 
tiekimą, arba jeigu tikėtina, kad dėl tokio 
perdavimo (perėmimo) jos negalės 
tinkamai siekti pagal paramos schemą 
įgyvendinamų aplinkosaugos tikslų. 
Valstybės narės gali nustatyti kilmės 
garantijų perdavimo kitų valstybių narių 
asmenims išankstinių leidimų sistemą, 
jeigu tikėtina, kad neįdiegus tokios 
sistemos dėl kilmės garantijų perdavimo 
jos negalės tinkamai laikytis 3 straipsnio 1 
dalies nuostatų arba užtikrinti, kad 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalis 
būtų lygi arba viršytų I priedo B dalyje 
pateiktus išankstinius skaičiavimus. 
Išankstinių leidimų sistema negali būti 
naudojama diskriminuoti.

Or. en

Pagrindimas

Lengvatos pagal 9 straipsnio 2 dalį yra per silpnos ir plačiai nepritaikomos. Todėl 9 
straipsnio 2 dalis turėtų būti išbraukta, o 9 straipsnio 3 dalis atitinkamai pakeista.

Pakeitimas 587
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nustatyti kilmės 
garantijų perdavimo kitų valstybių narių 
asmenims arba jų perėmimo iš tokių 
asmenų sistemą, jeigu tikėtina, kad, 
neįdiegus tokios sistemos, dėl kilmės 
garantijų perdavimo atitinkamoms 
valstybėms narėms arba perėmimo iš jų 
tokios valstybės narės negalės tinkamai 
užtikrinti saugų ir subalansuotą energijos 
tiekimą, arba jeigu tikėtina, kad dėl tokio 
perdavimo (perėmimo) jos negalės 

2. Asmenys kilmės garantijas gali 
perduoti tik pasirinktai valstybei narei. 
Kilmės garantijų asmenys negali perduoti 
vieni kitiems. Asmenims, atliekantiems 
valstybių narių užduotis ir vykdantiems 
priemokų mokėjimus pagal 3 dalį, ši 
nuostata netaikoma.
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tinkamai siekti pagal paramos schemą 
įgyvendinamų aplinkosaugos tikslų. 
Valstybės narės gali nustatyti kilmės 
garantijų perdavimo kitų valstybių narių 
asmenims išankstinių leidimų sistemą, 
jeigu tikėtina, kad neįdiegus tokios 
sistemos dėl kilmės garantijų perdavimo 
jos negalės tinkamai laikytis 3 straipsnio 1 
dalies nuostatų arba užtikrinti, kad 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalis 
būtų lygi arba viršytų I priedo B dalyje 
pateiktus išankstinius skaičiavimus. 
Išankstinių leidimų sistema negali būti 
naudojama diskriminuoti.

Or. de

Pagrindimas

Neįmanoma tinkamai numatyti vienų asmenų kilmės garantijų perdavimo kitiems poveikio.
Negalima leisti, kad pasikartotų neigiama prekybos išmetimų leidimais patirtis. Šioje srityje 
pasekmės taip pat buvo nenuspėjamos ir kilo nepageidaujamų pasekmių sistemai, pvz., 
atsirado nepagrįstas pelnas.

Pakeitimas 588
Gabriele Albertini

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nustatyti kilmės 
garantijų perdavimo kitų valstybių narių 
asmenims arba jų perėmimo iš tokių 
asmenų sistemą, jeigu tikėtina, kad, 
neįdiegus tokios sistemos, dėl kilmės 
garantijų perdavimo atitinkamoms 
valstybėms narėms arba perėmimo iš jų 
tokios valstybės narės negalės tinkamai 
užtikrinti saugų ir subalansuotą energijos 
tiekimą, arba jeigu tikėtina, kad dėl tokio 
perdavimo (perėmimo) jos negalės 
tinkamai siekti pagal paramos schemą 

2. Valstybės narės turi sukurti kilmės 
garantijų perdavimo kitų valstybių narių 
asmenims arba jų perėmimo iš tokių 
asmenų sistemą.
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įgyvendinamų aplinkosaugos tikslų. 

Valstybės narės gali nustatyti kilmės 
garantijų perdavimo kitų valstybių narių 
asmenims išankstinių leidimų sistemą, 
jeigu tikėtina, kad neįdiegus tokios 
sistemos dėl kilmės garantijų perdavimo 
jos negalės tinkamai laikytis 3 straipsnio 1 
dalies nuostatų arba užtikrinti, kad 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalis 
būtų lygi arba viršytų I priedo B dalyje 
pateiktus išankstinius skaičiavimus. 
Išankstinių leidimų sistema negali būti 
naudojama diskriminuoti.

Or. it

Pagrindimas

Dėl perdavimo tarp asmenų suvaržymų gali būti apribotas mastas, kuriuo perdavimu gali būti 
prisidedama prie nacionalinių planinių rodiklių siekimo. Be to, tokios nuostatos nėra 
suderinamos su tikra direktyvos formuluote, kurioje leidžiama keistis tarp šalių kilmės 
garantijomis, susijusiomis su egzistuojančiomis jėgainėmis. Išankstinė leidimų suteikimo 
sistema atrodo visiškai pasirinkimo dalykas, atsižvelgiant į tai, kad Komisija negali atmesti 
tokios sistemos patvirtinimo.

Pakeitimas 589
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nustatyti kilmės 
garantijų perdavimo kitų valstybių narių 
asmenims arba jų perėmimo iš tokių 
asmenų sistemą, jeigu tikėtina, kad, 
neįdiegus tokios sistemos, dėl kilmės 
garantijų perdavimo atitinkamoms 
valstybėms narėms arba perėmimo iš jų 
tokios valstybės narės negalės tinkamai 
užtikrinti saugų ir subalansuotą energijos 
tiekimą, arba jeigu tikėtina, kad dėl tokio 
perdavimo (perėmimo) jos negalės 
tinkamai siekti pagal paramos schemą 

2. Valstybės narės taip pat gali perduoti 
perdavimo apskaitos liudijimus asmenims, 
jei jie išduoti energijai, pagamintai 
įrenginiuose, kuriuos pradėta eksploatuoti 
po 2005 m. sausio 1 d. Šių perdavimo 
apskaitos liudijimų perdavimas asmenims 
turi vykti taikant skaidrią ir 
nediskriminacinę pirkimų procedūrą.
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įgyvendinamų aplinkosaugos tikslų. 
Valstybės narės gali nustatyti kilmės 
garantijų perdavimo kitų valstybių narių 
asmenims išankstinių leidimų sistemą, 
jeigu tikėtina, kad neįdiegus tokios 
sistemos dėl kilmės garantijų perdavimo 
jos negalės tinkamai laikytis 3 straipsnio 1 
dalies nuostatų arba užtikrinti, kad 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalis 
būtų lygi arba viršytų I priedo B dalyje 
pateiktus išankstinius skaičiavimus.
Išankstinių leidimų sistema negali būti 
naudojama diskriminuoti.

Or. de

Pagrindimas

Perdavimo apskaitos leidimų ir kilmės garantijų skirtumas išankstinio leidimo sistemą padaro 
nereikalinga.

Pakeitimas 590
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikantis pagal šio straipsnio 2 dalį
priimtų nuostatų, įvairių valstybių narių 
asmenys vieni kitiems gali perduoti kilmės 
garantijas, su sąlyga, kad jos išduotos 
energijai, pagamintai iš atsinaujinančių 
šaltinių įrenginiuose, kurie pradėti 
eksploatuoti po šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

Išbraukta.

Kartu su tokiomis garantijomis gali būti 
perduodama energija, su kuria susijusi 
kilmės garantija, arba toks perdavimas 
gali vykti atskirai.

Or. de
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Pagrindimas

Perdavimo asmenims arba perėmimo iš jų sistema pakenktų nacionalinėms skatinimo 
strategijoms ir būtų pakeltos energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo kainos. 

Pakeitimas 591
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikantis pagal šio straipsnio 2 dalį 
priimtų nuostatų, įvairių valstybių narių 
asmenys vieni kitiems gali perduoti kilmės 
garantijas, su sąlyga, kad jos išduotos 
energijai, pagamintai iš atsinaujinančių 
šaltinių įrenginiuose, kurie pradėti 
eksploatuoti po šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

3. Valstybės narės turi skirti išmoką už 
asmenų kilmės garantijų perdavimą pagal 
2 dalies pirmą sakinį.  Valstybės narės
kasmet turi nustatyti išmokos už kilmės 
garantijas asmenims dydį atsižvelgdamos į 
energijos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių plėtros raidą. Tai darydamos jos 
turi vadovautis sistema, kurią turi 
nustatyti Komisija, ir išmoką nustatyti 
proporcingai mažėjančia seka.  Išmokos 
dydis turi skirtis atsižvelgiant į energijos 
šaltinį, nurodytą kilmės garantijoje pagal 
6 straipsnio 2 dalies a punktą.

Kartu su tokiomis garantijomis gali būti 
perduodama energija, su kuria susijusi 
kilmės garantija, arba toks perdavimas 
gali vykti atskirai.

Or. de

Pagrindimas

Neįmanoma tinkamai numatyti vienų asmenų kilmės garantijų perdavimo kitiems poveikio.
Negalima leisti, kad pasikartotų neigiama prekybos išmetimų leidimais patirtis. Šioje srityje 
pasekmės taip pat buvo nenuspėjamos ir kilo nepageidaujamų pasekmių sistemai, pvz., 
atsirado nepagrįstas pelnas.



AM\730537LT.doc 55/127 PE409.384v01-00

LT

Pakeitimas 592
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikantis pagal šio straipsnio 2 dalį 
priimtų nuostatų, įvairių valstybių narių 
asmenys vieni kitiems gali perduoti kilmės 
garantijas, su sąlyga, kad jos išduotos 
energijai, pagamintai iš atsinaujinančių 
šaltinių įrenginiuose, kurie pradėti 
eksploatuoti po šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

3. Nukrypstant nuo 7 straipsnio 4 dalies 
nuostatų valstybės narės prieš pradedant 
eksploatuoti įrenginį, kuriame gaminama 
energija iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, gali susitarti su kita valstybe nare 
arba būsimais šio įrenginio operatoriais, 
kad šio įrenginio perdavimo apskaitos 
liudijimai būtų perduoti nedelsiant po 
garantijos išdavimo valstybei narei arba 
operatoriui. Šių susitarimų galiojimas gali 
būti ribotas.

Kartu su tokiomis garantijomis gali būti 
perduodama energija, su kuria susijusi 
kilmės garantija, arba toks perdavimas 
gali vykti atskirai.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų galėti įsigyti perdavimo apskaitos liudijimus remdamosi susitarimais 
su kitomis valstybėmis narėmis arba įrenginių operatoriais.

Pakeitimas 593
Mia De Vits, Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikantis pagal šio straipsnio 2 dalį 
priimtų nuostatų, įvairių valstybių narių 
asmenys vieni kitiems gali perduoti kilmės 
garantijas, su sąlyga, kad jos išduotos 
energijai, pagamintai iš atsinaujinančių 
šaltinių įrenginiuose, kurie pradėti 

3. Laikantis pagal šio straipsnio 2 dalį 
priimtų nuostatų, įvairių valstybių narių 
asmenys vieni kitiems gali perduoti kilmės 
garantijas.
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eksploatuoti po šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pareiškimu apribojama informacijos teikimo rinka. Labai tikėtina, kad vietoj to vyks 
fiziška prekyba ekologiška elektros energija. Ši fiziška prekyba gali sukurti bereikalingą tinklo 
perkrovimą ir iškreipti elektros energijos rinką.

Pakeitimas 594
Gabriele Albertini

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikantis pagal šio straipsnio 2 dalį 
priimtų nuostatų, įvairių valstybių narių 
asmenys vieni kitiems gali perduoti kilmės 
garantijas, su sąlyga, kad jos išduotos 
energijai, pagamintai iš atsinaujinančių 
šaltinių įrenginiuose, kurie pradėti 
eksploatuoti po šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

3. Laikantis pagal šio straipsnio 2 dalį 
priimtų nuostatų, įvairių valstybių narių 
asmenys vieni kitiems gali perduoti kilmės 
garantijas.

Or. it

Pagrindimas

Dėl perdavimo tarp asmenų suvaržymų gali būti apribotas mastas, kuriuo perdavimu gali būti 
prisidedama prie nacionalinių planinių rodiklių siekimo. Be to, tokios nuostatos nėra 
suderinamos su tikra direktyvos formuluote, kurioje leidžiama keistis tarp šalių kilmės 
garantijomis, susijusiomis su egzistuojančiomis jėgainėmis. Išankstinė leidimų suteikimo 
sistema atrodo visiškai pasirinkimo dalykas, atsižvelgiant į tai, kad Komisija negali atmesti 
tokios sistemos patvirtinimo.
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Pakeitimas 595
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikantis pagal šio straipsnio 2 dalį 
priimtų nuostatų, įvairių valstybių narių 
asmenys vieni kitiems gali perduoti kilmės 
garantijas, su sąlyga, kad jos išduotos 
energijai, pagamintai iš atsinaujinančių 
šaltinių įrenginiuose, kurie pradėti 
eksploatuoti po šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

3. Laikantis pagal šio straipsnio 2 dalį 
priimtų nuostatų, įvairių valstybių narių 
asmenys vieni kitiems gali perduoti kilmės 
garantijas.

Or. sl

Pakeitimas 596
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikantis pagal šio straipsnio 2 dalį 
priimtų nuostatų, įvairių valstybių narių 
asmenys vieni kitiems gali perduoti kilmės 
garantijas, su sąlyga, kad jos išduotos 
energijai, pagamintai iš atsinaujinančių 
šaltinių įrenginiuose, kurie pradėti 
eksploatuoti po šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

3. Nukrypstant nuo pagal šio straipsnio 2 
dalį priimtų nuostatų, įvairių valstybių 
narių asmenys vieni kitiems gali be 
apribojimų perduoti kilmės garantijas, su 
sąlyga, kad jos 

(a) nenaudojamos pasiekti šios direktyvos 
nacionaliniams planiniams rodikliams 
arba 
(b) susijusios su įrenginiais, kuriems 
nebuvo suteikta jokia pagalba, ir kurie 
pradėti eksploatuoti po 2005 m. sausio 
1 d.

Or. de
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Pagrindimas

Kilmės garantijas, kurios gali būti naudojamos siekiant nacionalinių planinių rodiklių, iš 
esmės turėtų perduoti tik valstybės, su sąlyga, kad atitinkami įrenginiai nėra nauji įrenginiai, 
kurie negauna jokios pagalbos. Kitaip privačiai finansuojami įrenginiai valstybėms teiktų 
naudą arba pajamas, už kurias niekada nebūtų atlyginta (teigiamos išorinės pajamos) ir tai 
būtų klasikinis rinkos žlugimo pavyzdys, kuris sudarytų didelę kliūtį investicijoms, susijusioms 
su projektais, kurie yra ant ekonominio pelningumo ribos (pvz., vandens ir vėjo energija).

Pakeitimas 597
Dirk Sterckx

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikantis pagal šio straipsnio 2 dalį 
priimtų nuostatų, įvairių valstybių narių 
asmenys vieni kitiems gali perduoti kilmės 
garantijas, su sąlyga, kad jos išduotos 
energijai, pagamintai iš atsinaujinančių 
šaltinių įrenginiuose, kurie pradėti 
eksploatuoti po šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos.

3. Įvairių valstybių narių asmenys vieni 
kitiems gali perduoti kilmės garantijas, su 
sąlyga, kad jos išduotos energijai, 
pagamintai iš atsinaujinančių šaltinių 
įrenginiuose, kurie pradėti eksploatuoti po 
šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

Or. nl

Pagrindimas

Europos dujų ir elektros energijos vidaus rinkoje nėra prasmės leisti valstybėms narėms įvesti 
kilmės garantijų perdavimo tarp valstybių narių apribojimus. Be to, tokie apribojimai 
nesuderinami su Trečiuoju energetikos paketu, kuriuo būtent siekiama skatinti tarpvalstybinę 
prekybą energija.

Pakeitimas 598
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikantis pagal šio straipsnio 2 dalį 3. Laikantis dvišalių arba daugiašalių 
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priimtų nuostatų, įvairių valstybių narių 
asmenys vieni kitiems gali perduoti kilmės 
garantijas, su sąlyga, kad jos išduotos 
energijai, pagamintai iš atsinaujinančių 
šaltinių įrenginiuose, kurie pradėti 
eksploatuoti po šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos.

susitarimų tarp valstybių narių, šių
valstybių narių asmenys vieni kitiems gali 
perduoti kilmės garantijas, su sąlyga, kad 
jos išduotos energijai, pagamintai iš 
atsinaujinančių šaltinių įrenginiuose, kurie 
pradėti eksploatuoti po šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Lengvatos pagal 9 straipsnio 2 dalį yra per silpnos ir plačiai nepritaikomos. Todėl 9 
straipsnio 2 dalis turėtų būti išbraukta, o 9 straipsnio 3 dalis atitinkamai pakeista.

Pakeitimas 599
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikantis pagal šio straipsnio 2 dalį 
priimtų nuostatų, įvairių valstybių narių 
asmenys vieni kitiems gali perduoti kilmės 
garantijas, su sąlyga, kad jos išduotos 
energijai, pagamintai iš atsinaujinančių 
šaltinių įrenginiuose, kurie pradėti 
eksploatuoti po šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos.

3. Laikantis pagal šio straipsnio 2 dalį 
priimtų nuostatų, įvairių valstybių narių 
asmenys vieni kitiems gali perduoti kilmės 
garantijas, su sąlyga, kad jos išduotos 
energijai, pagamintai iš atsinaujinančių 
šaltinių įrenginiuose, kurie pradėti 
eksploatuoti po šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos, arba išduotos energijos, 
pagamintos iš biomasės, vienetui.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į energiją, gaminamą iš biomasės, būtų pateisinama leisti taip pat ir esamiems 
įrenginiams perduoti kilmės garantijas. Esami ir nauji biomasę naudojantys įrenginiai 
konkuruoja dėl tų pačių kuro šaltinių ir priėmus dabartinį pasiūlymą būtų iškreipta rinka.
Esamuose įrenginiuose galėtų būti pereita prie iškastinio kuro naudojimo, jei nebus galima 
konkurencija dėl kuro vienodomis sąlygomis su naujais įrenginiais.
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Pakeitimas 600
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikantis pagal šio straipsnio 2 dalį 
priimtų nuostatų, įvairių valstybių narių 
asmenys vieni kitiems gali perduoti kilmės 
garantijas, su sąlyga, kad jos išduotos 
energijai, pagamintai iš atsinaujinančių 
šaltinių įrenginiuose, kurie pradėti 
eksploatuoti po šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos. 

3. Laikantis pagal šio straipsnio 2 dalį 
priimtų nuostatų, įvairių valstybių narių 
asmenys vieni kitiems gali perduoti kilmės 
garantijas, su sąlyga, kad jos išduotos 
energijai, pagamintai iš atsinaujinančių 
šaltinių įrenginiuose, kurie pradėti 
eksploatuoti po šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos, arba išduotos energijos, 
pagamintos iš biomasės, vienetui. 

Or. en

Pagrindimas

Gamintojams turėtų būti leidžiama kilmės garantijas, išduotas visai iš bioenergijos 
pagamintai energijai, perduoti kitoms valstybėms narėms. Galimybė naudoti biomasę yra 
problema ir naujos bei esamos jėgainės konkuruoja dėl savo kuro. Konkurencijos požiūriu 
būtų žalinga naujoms ir esamoms jėgainėms taikyti skirtingas nuostatas. Tokiu atveju esamos 
jėgainės gali pradėti naudoti iškastinį kurą vietoj bioenergijos, nes naujos jėgainės už 
bioenergiją galėtų mokėti aukštesnę kainą. 

Pakeitimas 601
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikantis pagal šio straipsnio 2 dalį 
priimtų nuostatų, įvairių valstybių narių 
asmenys vieni kitiems gali perduoti kilmės 
garantijas, su sąlyga, kad jos išduotos 
energijai, pagamintai iš atsinaujinančių 
šaltinių įrenginiuose, kurie pradėti 
eksploatuoti po šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos.

3. Laikantis pagal šio straipsnio 2 dalį 
priimtų nuostatų, įvairių valstybių narių 
asmenys vieni kitiems gali perduoti kilmės 
garantijas, su sąlyga, kad jos išduotos 
energijai, pagamintai iš atsinaujinančių 
šaltinių įrenginiuose, kurie pradėti 
eksploatuoti po šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos, arba išduotos energijos, 
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pagamintos iš biomasės, vienetui.

Or. en

Pagrindimas

Gamintojams turėtų būti leidžiama kilmės garantijas, išduotas visai iš bioenergijos 
pagamintai energijai, perduoti kitoms valstybėms narėms. Konkurencijos požiūriu taip pat 
būtų žalinga naujoms ir esamoms jėgainėms taikyti skirtingas nuostatas.

Pakeitimas 602
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kartu su tokiomis garantijomis gali būti 
perduodama energija, su kuria susijusi 
kilmės garantija, arba toks perdavimas gali 
vykti atskirai.

Eksploatavimo pradžios laikotarpiu 
lemiama data yra pirmo atsinaujinančių 
energijos šaltinių panaudojimo įrenginyje 
data. Kartu su tokiomis garantijomis gali 
būti perduodama energija, su kuria susijusi 
kilmės garantija, arba toks perdavimas gali 
vykti atskirai.

Or. de

Pagrindimas

Jėgainėse pradėjus naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius vietoj iškastinio kuro, 
konstruojant naujus įrenginius arba plečiant jau esamus būtų prisidedama prie elektros 
energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių didinimo. Ypač daug galimybių teikia 
įrenginių pritaikymas mišriam iškastinio kuro ir biogeninio kuro naudojimui ir biomasės 
dalies padidinimas.
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Pakeitimas 603
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali nuspręsti, ar 
prekiauti iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių pagamintos elektros energijos, 
šildymo ir aušinimo kilmės garantijomis, 
ar ne.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės gali priimti sprendimą dėl kilmės garantijų, siekiant užtikrinti planinių 
rodiklių pasiekiamumą. Įmonėms neturėtų būti sudarytos sąlygos prekiauti kilmės 
garantijomis, jei valstybė narė nepasiekė savo tarpinių planinių rodiklių. 

Pakeitimas 604
Gabriele Albertini

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
visas išankstinių leidimų sistemas, kurias 
jos ketina palikti galioti pagal šio 
straipsnio 2 dalį ir apie visus vėlesnius jų 
pakeitimus. 

Išbraukta.

Komisija tokią informaciją paskelbia 
viešai.

Or. it

Pagrindimas

Dėl perdavimo tarp asmenų suvaržymų gali būti apribotas mastas, kuriuo perdavimu gali būti 
prisidedama prie nacionalinių planinių rodiklių siekimo. Be to, tokios nuostatos nėra 
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suderinamos su tikrąja direktyvos formuluote, kurioje leidžiama keistis tarp šalių kilmės 
garantijomis, susijusiomis su egzistuojančiomis jėgainėmis. Išankstinė leidimų suteikimo 
sistema atrodo visiškai pasirinkimo dalykas, atsižvelgiant į tai, kad Komisija negali atmesti 
tokios sistemos patvirtinimo.

Pakeitimas 605
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
visas išankstinių leidimų sistemas, kurias 
jos ketina palikti galioti pagal šio 
straipsnio 2 dalį ir apie visus vėlesnius jų 
pakeitimus. 

Išbraukta.

Komisija tokią informaciją paskelbia 
viešai.

Or. de

Pagrindimas

Individualių asmenų prekyba prieštarautų nacionalinėms skatinimo strategijoms ir pakiltų 
energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo kainos.

Pakeitimas 606
Dirk Sterckx

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
visas išankstinių leidimų sistemas, kurias 
jos ketina palikti galioti pagal šio 
straipsnio 2 dalį ir apie visus vėlesnius jų 
pakeitimus.

Išbraukta.

Komisija tokią informaciją paskelbia 
viešai.
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Or. nl

Pagrindimas

Europos dujų ir elektros energijos vidaus rinkoje nėra prasmės leisti valstybėms narėms įvesti 
kilmės garantijų perdavimo tarp valstybių narių apribojimus. Be to, tokie apribojimai 
nesuderinami su Trečiuoju energetikos paketu, kuriuo būtent siekiama skatinti tarpvalstybinę 
prekybą energija.

Pakeitimas 607
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
visas išankstinių leidimų sistemas, kurias 
jos ketina palikti galioti pagal šio 
straipsnio 2 dalį ir apie visus vėlesnius jų 
pakeitimus. 

Išbraukta.

Komisija tokią informaciją paskelbia 
viešai.

Or. en

Pagrindimas

Lengvatos pagal 9 straipsnio 2 dalį yra per silpnos ir plačiai nepritaikomos. Todėl 9 
straipsnio 2 dalis turėtų būti išbraukta, 9 straipsnio 3 dalis atitinkamai pakeista ir 9 
straipsnio 4 dalis išbraukta.

Pakeitimas 608
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
visas išankstinių leidimų sistemas, kurias 
jos ketina palikti galioti pagal šio 

Išbraukta.
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straipsnio 2 dalį ir apie visus vėlesnius jų 
pakeitimus. 
Komisija tokią informaciją paskelbia 
viešai.

Or. de

Pagrindimas

Perdavimo apskaitos leidimų ir kilmės garantijų atskyrimas išankstinio leidimo sistemą 
padaro nereikalinga.

Pakeitimas 609
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
visas išankstinių leidimų sistemas, kurias 
jos ketina palikti galioti pagal šio 
straipsnio 2 dalį ir apie visus vėlesnius jų 
pakeitimus.

4. Tinklo sistemos operatorius perima 
būtinas išlaidas, susijusias su tinklo 
išplėtimu užtikrinant atsinaujinančių 
energijos šaltinių priėmimą ir perdavimą.

Komisija tokią informaciją paskelbia 
viešai.

Tinklo sistemos operatorius perima bet 
kokias išlaidas, atsiradusias parengiant 
netolygų tiekimą ir energiją perduodant 
galutiniam vartotojui. Operatoriai turi 
nustatyti atsiradusias išlaidas ir 
subalansuoti jas tarp savęs visoje 
Europoje.

Or. de

Pagrindimas

Individualių asmenų prekybos kilmės garantijomis pasekmių negalima visiškai numatyti.
Negalima leisti, kad pasikartotų neigiama prekybos išmetimų leidimais patirtis. Šioje srityje 
pasekmės taip pat buvo nenuspėjamos ir kilo nenumatytų pasekmių sistemai, pvz., atsirado 
nepagrįstas pelnas.
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Pakeitimas 610
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
visas išankstinių leidimų sistemas, kurias 
jos ketina palikti galioti pagal šio straipsnio 
2 dalį ir apie visus vėlesnius jų pakeitimus.

4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
visas išankstinių leidimų sistemas, kurias 
jos ketina palikti galioti pagal šio straipsnio 
2 dalį ir apie visus vėlesnius jų pakeitimus. 
Komisija pripažįsta netinkamomis 
išankstinių leidimų sistemas, jei jos 
kenkia vidaus rinkai arba iškreipia 
konkurenciją.

Or. en

Pakeitimas 611
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vėliausiai iki 2014 m. gruodžio 31 d., 
atsižvelgdama į tai, ar turimų duomenų 
pakanka, Komisija įvertina šios direktyvos 
nuostatų dėl kilmės garantijų perdavimo 
tarp valstybių narių įgyvendinimą ir tokio 
įgyvendinimo sąnaudas bei naudą. 
Prireikus ji pateikia pasiūlymus Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

5. Vėliausiai iki 2014 m. gruodžio 31 d., 
atsižvelgdama į tai, ar turimų duomenų 
pakanka, Komisija įvertina šios direktyvos 
nuostatų dėl perdavimo liudijimų
perdavimo tarp valstybių narių 
įgyvendinimą ir tokio įgyvendinimo 
sąnaudas bei naudą. Prireikus ji pateikia 
pasiūlymus Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Or. de

Pagrindimas

Perdavimo liudijimas turėtų būti laikomas valstybės narės įrodymu, kad atitinkama energijos 
dalis gaunama iš atsinaujinančių šaltinių, o kilmės garantija – energijos gamintojų, tiekėjų ar 
vartotojų įrodymu.
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Pakeitimas 612
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
1. Parduodamos biokuro dalys gali būti 
perduodamos tarp valstybių narių su 
sąlyga, kad jos buvo išduotos biokurui, 
kuris buvo tiekiamas į Bendrijos rinką ir 
naudojamas kaip transporto degalai.
2. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentinga įstaiga vykdytų atitinkamą 
tokių perdavimų registravimą pagal 7 
straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Kilmės garantijų sistema turėtų būti išplėsta ir į atskirą parduodamų dalių sistemą turėtų būti 
įtrauktas biokuras, siekiant didesnio lankstumo, kad būtų pasiekti biokuro planiniai rodikliai 
ir išvengta nereikalingo fiziško biokuro judėjimo.  Siūloma sistema siesis su dabartinėmis 
valstybių narių paramos biokurui reguliavimo priemonėmis, pvz., su biokuru susijusiais 
įpareigojimais, ir remsis biokuro dalių pardavimo sistemų, kurios jau egzistuoja didžiosiose 
ES valstybėse narėse, derinimu kartu sudarydama jam sąlygas. 

Pakeitimas 613
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.
Kilmės garantijų panaikinimo pasekmės

Jeigu kompetentinga institucija panaikina 
ne jos pačios išduotą kilmės garantiją, tai, 
siekiant įvertinti su nacionaliniais 
planiniais rodikliais susijusių šios 
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direktyvos reikalavimų vykdymą, 
lygiavertis energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių kiekis:
(a) atimamas iš atsinaujinančių šaltinių 
energijos kiekio, į kurį atsižvelgiama 
kilmės garantijoje nurodytais energijos 
gamybos metais, kai vertinama, ar kilmės 
garantiją išdavusios kompetentingos 
institucijos valstybė narė vykdo nustatytus 
reikalavimus; ir
(b) pridedamas prie atsinaujinančių 
šaltinių energijos kiekio, į kurį turi būti 
atsižvelgta kilmės garantijoje nurodytais 
energijos gamybos metais, kai vertinama, 
ar kilmės garantiją panaikinusios 
kompetentingos institucijos valstybė narė 
vykdo reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės yra atsakingos už privalomų nacionalinių planinių rodiklių pasiekimą.
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.

Pakeitimas 614
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kilmės garantijų panaikinimo pasekmės Susitarimas dėl bendrų planinių rodiklių 
Jeigu kompetentinga institucija panaikina 
ne jos pačios išduotą kilmės garantiją, tai, 
siekiant įvertinti su nacionaliniais 
planiniais rodikliais susijusių šios 
direktyvos reikalavimų vykdymą, 

1. Dvi arba daugiau valstybių narių gali 
susitarti derinti savo planinius rodiklius ir 
parengti bendras paramos schemas, 
bendrai siekiant rodiklių.
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lygiavertis energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių kiekis:
(a) atimamas iš atsinaujinančių šaltinių 
energijos kiekio, į kurį atsižvelgiama 
kilmės garantijoje nurodytais energijos 
gamybos metais, kai vertinama, ar kilmės 
garantiją išdavusios kompetentingos 
institucijos valstybė narė vykdo nustatytus 
reikalavimus; ir

2. Jei dvi ar daugiau valstybių narių 
savanoriškai nusprendžia 3 straipsnyje 
nustatytų planinių rodiklių siekti kartu, 
šiai valstybių narių grupei nustatomi 
bendri rodikliai, apskaičiuojami iš joms 
nustatytų atskirų I priedo A ir B dalyse 
nurodytų tarpinių ir bendrųjų minimalių 
planinių rodiklių išvedant vidurkį, kuris 
pakoreguojamas pagal tikėtiną galutinį 
energijos suvartojimą kiekvienoje iš šios 
grupės valstybių narių per visą laikotarpį 
iki 2020 m.

(b) pridedamas prie atsinaujinančių 
šaltinių energijos kiekio, į kurį turi būti 
atsižvelgta kilmės garantijoje nurodytais 
energijos gamybos metais, kai vertinama, 
ar kilmės garantiją panaikinusios 
kompetentingos institucijos valstybė narė 
vykdo reikalavimus. 

Or. en

Pagrindimas

Pradinis pasiūlymas prekiauti garantijomis yra pernelyg biurokratiškas ir nepalankus toms 
šalims, kurios atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimui skatinti taiko įsigijimų sistemą.
Gali būti nuogąstaujama, kad tokio pasiūlymo įgyvendinimas galėtų prieštarauti 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 615
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kilmės garantijų panaikinimo pasekmės Bendras planinių rodiklių siekimas ir 
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bendros paramos schemos
Jeigu kompetentinga institucija panaikina 
ne jos pačios išduotą kilmės garantiją, tai, 
siekiant įvertinti su nacionaliniais 
planiniais rodikliais susijusių šios 
direktyvos reikalavimų vykdymą, 
lygiavertis energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių kiekis:

1. Dvi arba daugiau valstybių narių gali 
susitarti derinti savo planinius rodiklius ir 
parengti bendras paramos schemas, 
bendrai siekiant rodiklių.

(a) atimamas iš atsinaujinančių šaltinių 
energijos kiekio, į kurį atsižvelgiama 
kilmės garantijoje nurodytais energijos 
gamybos metais, kai vertinama, ar kilmės 
garantiją išdavusios kompetentingos 
institucijos valstybė narė vykdo nustatytus 
reikalavimus; ir

2. Jei dvi ar daugiau valstybių narių 
savanoriškai nusprendžia 3 straipsnyje 
nustatytų planinių rodiklių siekti kartu, 
šiai valstybių narių grupei nustatomi 
bendri rodikliai, apskaičiuojami iš joms 
nustatytų atskirų I priedo A ir B dalyse 
nurodytų tarpinių ir bendrųjų minimalių 
planinių rodiklių išvedant vidurkį, kuris 
pakoreguojamas pagal tikėtiną galutinį 
energijos suvartojimą kiekvienoje iš šios 
grupės valstybių narių per visą laikotarpį 
iki 2020 m.

(b) pridedamas prie atsinaujinančių 
šaltinių energijos kiekio, į kurį turi būti 
atsižvelgta kilmės garantijoje nurodytais 
energijos gamybos metais, kai vertinama, 
ar kilmės garantiją panaikinusios 
kompetentingos institucijos valstybė narė 
vykdo reikalavimus. 

Or. en

Pakeitimas 616
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kilmės garantijų panaikinimo pasekmės Susitarimas dėl bendrų planinių rodiklių
Jeigu kompetentinga institucija panaikina 
ne jos pačios išduotą kilmės garantiją, tai, 
siekiant įvertinti su nacionaliniais 
planiniais rodikliais susijusių šios 
direktyvos reikalavimų vykdymą, 

Dvi arba daugiau valstybių narių gali 
susitarti derinti savo planinius rodiklius ir 
parengti bendras paramos schemas, 
bendrai siekiant rodiklių.
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lygiavertis energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių kiekis:
(a) atimamas iš atsinaujinančių šaltinių 
energijos kiekio, į kurį atsižvelgiama
kilmės garantijoje nurodytais energijos 
gamybos metais, kai vertinama, ar kilmės 
garantiją išdavusios kompetentingos 
institucijos valstybė narė vykdo nustatytus 
reikalavimus; ir

Jei dvi ar daugiau valstybių narių 
savanoriškai nusprendžia 3 straipsnyje 
nustatytų planinių rodiklių siekti kartu, 
šiai valstybių narių grupei nustatomi 
bendri rodikliai, apskaičiuojami iš joms 
nustatytų atskirų I priedo A ir B dalyse 
nurodytų tarpinių ir bendrųjų minimalių 
planinių rodiklių išvedant vidurkį, kuris 
pakoreguojamas pagal tikėtiną galutinį 
energijos suvartojimą kiekvienoje iš šios 
grupės valstybių narių per visą laikotarpį 
iki 2020 m.

(b) pridedamas prie atsinaujinančių 
šaltinių energijos kiekio, į kurį turi būti 
atsižvelgta kilmės garantijoje nurodytais 
energijos gamybos metais, kai vertinama, 
ar kilmės garantiją panaikinusios 
kompetentingos institucijos valstybė narė 
vykdo reikalavimus. 

Or. en

Pagrindimas

Tai leidžia valstybėms narėms derinti savo planinius rodiklius ir bendrai jų siekti, įskaitant 
bendrų paramos schemų sukūrimą. Reikia apibrėžti, kaip turėtų būti apskaičiuojami suderinti 
planiniai rodikliai.

Pakeitimas 617
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kilmės garantijų panaikinimo pasekmės Valstybių narių projektų pasekmės

Jeigu kompetentinga institucija panaikina 
ne jos pačios išduotą kilmės garantiją, tai, 
siekiant įvertinti su nacionaliniais 
planiniais rodikliais susijusių šios 
direktyvos reikalavimų vykdymą, 

1. Per 3 mėnesius po kiekvienų metų, 
kurie įeina į 7 straipsnio 2 dalies d punkte 
nurodytą laikotarpį, pabaigos valstybė 
narė, kuri parengė pranešimą pagal 7 
straipsnį, išduoda liudijimą, kuriame:



PE409.384v01-00 72/127 AM\730537LT.doc

LT

lygiavertis energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių kiekis:
(a) atimamas iš atsinaujinančių šaltinių 
energijos kiekio, į kurį atsižvelgiama 
kilmės garantijoje nurodytais energijos 
gamybos metais, kai vertinama, ar kilmės 
garantiją išdavusios kompetentingos 
institucijos valstybė narė vykdo nustatytus 
reikalavimus; ir

(a) nurodomas bendras elektros energijos 
arba šildymo ar aušinimo, pagaminto per 
metus iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių įrenginyje, apie kurį buvo 
pranešta pagal 7 straipsnį, kiekis;  ir

(b) pridedamas prie atsinaujinančių 
šaltinių energijos kiekio, į kurį turi būti 
atsižvelgta kilmės garantijoje nurodytais 
energijos gamybos metais, kai vertinama, 
ar kilmės garantiją panaikinusios 
kompetentingos institucijos valstybė narė 
vykdo reikalavimus. 

(b) nurodomas elektros energijos arba 
šildymo ar aušinimo, pagaminto per 
metus iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių šiame įrenginyje, kiekis, kuris 
pagal pranešime nurodytas sąlygas turi 
būti priskirtas prie kitos valstybės narės 
nacionalinių planinių rodiklių.
2. Valstybė narė turi nusiųsti liudijimą 
valstybei narei, kurios naudai buvo 
parengtas pranešimas. 
3. Siekiant nustatyti, kaip vykdomi šios 
direktyvos reikalavimai dėl nacionalinių 
planinių rodiklių, elektros energijos arba 
šildymo ar aušinimo, pagaminto iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, kiekis, 
kuriam išduotas liudijimas pagal 1 dalies 
b punktą, turi būti:
(a) atimamas iš energijos, gaunamos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, kiekio, 
į kurį atsižvelgiama vertinant, ar valstybė 
narė, išduodanti liudijimą pagal 1 dalį, 
vykdo reikalavimus;  ir
(b) pridedamas prie energijos, gaunamos 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių, 
kiekio, į kurį atsižvelgiama vertinant, ar 
valstybė narė, gaunanti liudijimą pagal 2 
dalį, vykdo reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Bendri dvišaliai ir daugiašaliai valstybių narių veiksmai yra geriausias būdas užtikrinti, kad, 
nepažeidžiant esamų paramos sistemų, būtų veiksmingai pasiekti nacionaliniai energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių planiniai rodikliai.
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Pakeitimas 618
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu kompetentinga institucija panaikina 
ne jos pačios išduotą kilmės garantiją, tai,
siekiant įvertinti su nacionaliniais 
planiniais rodikliais susijusių šios 
direktyvos reikalavimų vykdymą, 
lygiavertis energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių kiekis:

Siekiant įvertinti su nacionaliniais 
planiniais rodikliais susijusių šios 
direktyvos reikalavimų vykdymą, gamybos 
metais:

(a) atimamas iš atsinaujinančių šaltinių 
energijos kiekio, į kurį atsižvelgiama 
kilmės garantijoje nurodytais energijos 
gamybos metais, kai vertinama, ar kilmės 
garantiją išdavusios kompetentingos 
institucijos valstybė narė vykdo nustatytus 
reikalavimus; ir

(a) atsinaujinančių šaltinių energijos kiekis, 
kuriam kompetentinga institucija išdavė 
perdavimo liudijimą pagal 7 straipsnį, 
atimamas iš energijos, pagamintos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių kiekio,
ir 

(b) pridedamas prie atsinaujinančių 
šaltinių energijos kiekio, į kurį turi būti 
atsižvelgta kilmės garantijoje nurodytais 
energijos gamybos metais, kai vertinama, 
ar kilmės garantiją panaikinusios 
kompetentingos institucijos valstybė narė 
vykdo reikalavimus.

(b) atsinaujinančių šaltinių energijos kiekis, 
su kuriuo susijusį perdavimo liudijimą 
kompetentinga institucija panaikino pagal 
7 straipsnį, pridedamas prie energijos, 
pagamintos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, kiekio.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamas ir paaiškinamas įvertinimas, kaip valstybė narė siekia planinių rodiklių.
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Pakeitimas 619
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Statistiniai perdavimai tarp valstybių 

narių
1. Valstybė narė, kurioje energijos, 
gaunamos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, dalis lygi arba didesnė už I 
priedo B dalyje pateiktus privalomus 
išankstinius skaičiavimus per paskutinį 
dvejų metų laikotarpį, gali susitarti dėl 
statistinio nustatyto energijos, gaunamos 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių, 
kiekio perdavimo kitai valstybei narei. 
Perduodamas kiekis turi būti:
(a) atimamas iš energijos, gaunamos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, kiekio, 
į kurį atsižvelgiama vertinant, ar valstybė 
narė vykdo 3 straipsnyje nustatytus 
reikalavimus dėl nacionalinių planinių 
rodiklių; ir
(b) pridedamas prie energijos, gaunamos 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių, 
kiekio, į kurį atsižvelgiama vertinant, ar 
kita valstybė narė vykdo 3 straipsnyje 
nustatytus reikalavimus dėl nacionalinių 
planinių rodiklių; 
2. 1 dalyje nurodyti susitarimai gali galioti 
vienerius arba daugiau metų. Apie juos 
pranešama Komisijai ne vėliau negu 
praėjus 3 mėnesiams po pirmų metų, kai 
jie įsigaliojo, pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Bendri dvišaliai ir daugiašaliai valstybių narių veiksmai yra geriausias būdas užtikrinti, kad, 
nepažeidžiant esamų paramos sistemų, būtų veiksmingai pasiekti nacionaliniai energijos iš 
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atsinaujinančių šaltinių planiniai rodikliai.

Pakeitimas 620
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad jeigu 
kompetentinga institucija panaikina 
parduodamas biokuro dalis, kurias 
nustatė ne ji pati, toks pat biokuro kiekis:
(a) būtų atimamas iš 7 straipsnyje 
nurodyto registro valstybėje narėje, kuri 
nustatė parduodamą biokuro dalį; ir
(b) būtų pridedamas prie 7 straipsnyje 
nurodyto registro valstybėje narėje, kuri 
panaikino parduodamą biokuro dalį.

Or. en

Pagrindimas

Kilmės garantijų sistema turėtų būti išplėsta ir į atskirą parduodamų dalių sistemą turėtų būti 
įtrauktas biokuras, siekiant didesnio lankstumo, kad būtų pasiekti biokuro planiniai rodikliai 
ir išvengta nereikalingo fiziško biokuro judėjimo. Siūloma sistema siesis su dabartinėmis 
valstybių narių paramos biokurui reguliavimo priemonėmis, pvz., su biokuru susijusiais 
įpareigojimais, ir remsis biokuro dalių pardavimo sistemų, kurios jau egzistuoja didžiosiose 
ES valstybėse narėse, derinimu kartu sudarydama jam sąlygas.
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Pakeitimas 621
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 2 dalyje, 
8 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 3 dalyje
atsinaujinančios energijos vienetai, 
pagaminti padidėjus įrenginio pajėgumui, 
vertinami taip, lyg jie būtų pagaminti 
atskirame įrenginyje, kuris pradėtas 
eksploatuoti tuo momentu, kai toks 
pajėgumas padidėjo. 

5 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 2 dalyje,
7 straipsnio 1 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje 
ir 9 straipsnio 2 ir 3 dalyse atsinaujinančios 
energijos vienetai, pagaminti padidėjus 
įrenginio pajėgumui arba vidutiniam 
energijos gamybos pajėgumui, vertinami 
taip, lyg jie būtų pagaminti atskirame 
įrenginyje, kuris pradėtas eksploatuoti tuo 
momentu, kai toks pajėgumas arba 
vidutinis energijos gamybos pajėgumas
padidėjo. 

Or. de

Pagrindimas

Tobulinant hidroelektrinių darbą gali būti pagerintos ne tik eksploatacinės savybės, bet ir 
vidutinis energijos gamybos pajėgumas. To pavyzdys yra nauja linija į egzistuojančią 
akumuliacinę elektrinę. Dėl šių priežasčių įmanoma papildoma energijos gamyba turėtų būti 
pripažinta direktyvoje dėl atsinaujinančių energijos šaltinių.

Pakeitimas 622
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 2 dalyje, 
8 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 3 dalyje 
atsinaujinančios energijos vienetai, 
pagaminti padidėjus įrenginio pajėgumui, 
vertinami taip, lyg jie būtų pagaminti 
atskirame įrenginyje, kuris pradėtas 
eksploatuoti tuo momentu, kai toks 
pajėgumas padidėjo.

5 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 2 dalyje, 
8 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 3 dalyje 
atsinaujinančios energijos vienetai, 
pagaminti padidėjus įrenginio pajėgumui 
arba padidėjus atsinaujinančių energijos 
šaltinių daliai bendrojo deginimo procese, 
vertinami taip, lyg jie būtų pagaminti 
atskirame įrenginyje, kuris pradėtas 
eksploatuoti tuo momentu, kai toks 
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pajėgumas padidėjo.

Or. de

Pagrindimas

Biomasės bendrasis deginimas yra veiksmingas būdas mažinti tradicinio kuro naudojimą ir 
ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą bei jos pirminę priklausomybę nuo energijos.

Pakeitimas 623
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 2 dalyje, 
8 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 3 dalyje 
atsinaujinančios energijos vienetai, 
pagaminti padidėjus įrenginio pajėgumui, 
vertinami taip, lyg jie būtų pagaminti 
atskirame įrenginyje, kuris pradėtas 
eksploatuoti tuo momentu, kai toks 
pajėgumas padidėjo.

5 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 2 dalyje, 
8 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 3 dalyje 
atsinaujinančios energijos vienetai, 
pagaminti padidėjus įrenginio energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
gamybos pajėgumui, vertinami taip, lyg jie 
būtų pagaminti atskirame įrenginyje, kuris 
pradėtas eksploatuoti tuo momentu, kai 
toks pajėgumas padidėjo.

Or. en

Pagrindimas

11 straipsnis turėtų būti pakeistas siekiant atsižvelgti į skatinimą naudoti bioenergiją kilmės 
garantijų sistemoje. Taisyklės, taikomos naujoms jėgainėms, kurios pradėtos eksploatuoti po 
direktyvos įsigaliojimo, turėtų būti taikomos bioenergijos dalies padidėjimui jėgainėje, 
kurioje naudojamas įvairus kuras, po direktyvos įsigaliojimo. Svarbu, kad direktyvoje būtų 
skatinamas didesnis bioenergijos naudojimas jau egzistuojančiose jėgainėse.
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Pakeitimas 624
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 2 dalyje, 
8 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 3 dalyje 
atsinaujinančios energijos vienetai, 
pagaminti padidėjus įrenginio pajėgumui, 
vertinami taip, lyg jie būtų pagaminti 
atskirame įrenginyje, kuris pradėtas 
eksploatuoti tuo momentu, kai toks 
pajėgumas padidėjo.

5 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 2 dalyje, 
8 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 3 dalyje 
atsinaujinančios energijos vienetai, 
pagaminti padidėjus įrenginio energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
gamybos pajėgumui, vertinami taip, lyg jie 
būtų pagaminti atskirame įrenginyje, kuris 
pradėtas eksploatuoti tuo momentu, kai 
toks pajėgumas padidėjo.

Or. en

Pakeitimas 625
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 2 dalyje, 
8 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 3 dalyje 
atsinaujinančios energijos vienetai, 
pagaminti padidėjus įrenginio pajėgumui, 
vertinami taip, lyg jie būtų pagaminti 
atskirame įrenginyje, kuris pradėtas 
eksploatuoti tuo momentu, kai toks 
pajėgumas padidėjo.

5 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 2 dalyje, 
8 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 3 dalyje 
atsinaujinančios energijos vienetai, 
pagaminti padidėjus įrenginio energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
gamybos pajėgumui, vertinami taip, lyg jie 
būtų pagaminti atskirame įrenginyje, kuris 
pradėtas eksploatuoti tuo momentu, kai 
toks pajėgumas padidėjo.

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš galimų būdų padidinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą yra kuro 
pakeitimas pereinant nuo iškastinio kuro prie biomasės. Tai turėtų būti laikoma nauju 
pajėgumu atsižvelgiant į kilmės garantijas.
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Pakeitimas 626
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Vartotojų apsauga

1. Valstybės narės, kurios energijos 
gamybai iš atsinaujinančių šaltinių taiko 
paramos schemas, reikalauja, kad 
energijai, pagamintai naudojantis šia 
parama, būtų išduodamos kilmės 
garantijos. Valstybės narės taip pat 
išaiškina, kaip šios kilmės garantijos 
pateikiamos galutiniams energijos 
vartotojams ar jų tiekėjams.
2. Valstybės narės reikalauja, kad tiekėjai, 
kurie parduoda iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių pagamintą energiją 
galutiniams vartotojams, ir praneša apie 
tai pirkėjams arba visuomenei 
nurodydami energijos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių naudą aplinkai arba 
kitokią naudą, užtikrintų, kad būtų 
papildomai disponuojama mažiausiai 
vienu trečdaliu energijos, gaunamos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių ir 
parduotos galutiniams vartotojams, kuri 
viršija I priedo A ir B dalyse nustatytus 
planinius rodiklius. Tuo tikslu valstybės 
narės įpareigoja šiuos tiekėjus kreiptis dėl 
įrenginių, kurie pradėti eksploatuoti po 
šios direktyvos įsigaliojimo, kilmės 
garantijų panaikinimo, kurios atitinka 
reikalaujamą papildomos energijos kiekį 
ir kurios buvo išduotos energijos gamybai, 
į kurią neatsižvelgiama vertinant, kaip 
valstybė narė vykdo šios direktyvos 
reikalavimus dėl nacionalinių planinių 
rodiklių. Valstybės narės sudaro tam 
sąlygas leisdamos, kad įrenginiuose 
pagaminta energija nebūtų įtraukta į 
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energijos, gaunamos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, kiekį toje valstybėje 
narėje pagal 5 straipsnį, pvz., netaikant 
jiems paramos schemų.
Valstybės narės imasi visų reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad būtų laikomasi 
šioje dalyje nustatytų reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Ekologijos ženklu pažymėta elektros energija turėtų vartotojams užtikrinti „papildomą kiekį“ 
prie ir taip egzistuojančių nacionalinių paramos schemų. Tai galima padaryti savanoriškai 
perkant perdavimo apskaitos liudijimus (PAL).

Pakeitimas 627
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

12 straipsnis turėtų būti visiškai išbrauktas, nes šių nuostatų įgyvendinimas turėtų 
neproporcingai didelį poveikį valstybės narės teisės aktams, susijusiems su regionų planais ir 
statybos kodeksu, taip pat teisinėms procedūroms, o energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
skatinimui turėtų tik minimalų poveikį. 
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Pakeitimas 628
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
leidimų, sertifikavimo ir licencijavimo 
procedūras reglamentuojančios 
nacionalinės taisyklės, taikomos jėgainėms 
elektros energijos, šilumos ir aušinimo iš 
atsinaujinančių šaltinių gamybai ir 
biomasės pavertimo biokuru ar kitais 
energijos produktais procesams, būtų 
proporcingos ir būtinos. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
leidimų, sertifikavimo ir licencijavimo 
procedūras reglamentuojančios 
nacionalinės taisyklės, taikomos jėgainėms 
ir susijusioms perdavimo ir skirstymo 
tinklų infrastruktūroms elektros energijos, 
šilumos ir aušinimo iš atsinaujinančių 
šaltinių gamybai ir biomasės pavertimo 
biokuru ar kitais energijos produktais 
procesams, būtų proporcingos ir būtinos. 

Or. en

Pagrindimas

Suinteresuotosioms šalims ypač daromas poveikis suteikiant leidimą pastatams ir statyboms ir 
perdavimo bei skirstymo infrastruktūros projektų vykdymui. Norint patenkinti stipresnių tinklų 
ir jungčių poreikį reikia supaprastinti ir patobulinti leidimų suteikimo procesą.

Pakeitimas 629
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
leidimų, sertifikavimo ir licencijavimo 
procedūras reglamentuojančios 
nacionalinės taisyklės, taikomos jėgainėms 
elektros energijos, šilumos ir aušinimo iš 
atsinaujinančių šaltinių gamybai ir 
biomasės pavertimo biokuru ar kitais 
energijos produktais procesams, būtų 
proporcingos ir būtinos. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
leidimų, sertifikavimo ir licencijavimo 
procedūras reglamentuojančios 
nacionalinės taisyklės, taikomos jėgainėms 
ir susijusiai tinklų infrastruktūrai elektros 
energijos, šilumos ir aušinimo iš 
atsinaujinančių šaltinių gamybai ir 
biomasės pavertimo biokuru ar kitais 
energijos produktais procesams, būtų 
proporcingos ir būtinos. 
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Or. sl

Pakeitimas 630
Mia De Vits, Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
leidimų, sertifikavimo ir licencijavimo 
procedūras reglamentuojančios 
nacionalinės taisyklės, taikomos jėgainėms 
elektros energijos, šilumos ir aušinimo iš 
atsinaujinančių šaltinių gamybai ir 
biomasės pavertimo biokuru ar kitais 
energijos produktais procesams, būtų 
proporcingos ir būtinos.

1. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
leidimų, sertifikavimo ir licencijavimo 
procedūras reglamentuojančios 
nacionalinės taisyklės, taikomos 
perdavimo ir skirstymo linijoms,
jėgainėms elektros energijos, šilumos ir 
aušinimo iš atsinaujinančių šaltinių 
gamybai ir biomasės pavertimo biokuru ar 
kitais energijos produktais procesams, būtų 
proporcingos ir būtinos.

Or. en

Pagrindimas

Energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių plėtra padidins stipresnių tinklų ir jungčių 
poreikį. Kad perdavimo sistemos operatoriai galėtų patenkinti šį poreikį, svarbu, kad 
institucijos pagreitintų ir pagerintų leidimų suteikimo procesą.

Pakeitimas 631
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
leidimų, sertifikavimo ir licencijavimo 
procedūras reglamentuojančios 
nacionalinės taisyklės, taikomos jėgainėms 
elektros energijos, šilumos ir aušinimo iš 
atsinaujinančių šaltinių gamybai ir 
biomasės pavertimo biokuru ar kitais 

1. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
leidimų, sertifikavimo ir licencijavimo 
procedūras reglamentuojančios 
nacionalinės taisyklės, taikomos jėgainėms 
ir susijusiai tinklų infrastruktūrai elektros 
energijos, šilumos ir aušinimo iš 
atsinaujinančių šaltinių gamybai ir 
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energijos produktais procesams, būtų 
proporcingos ir būtinos.

biomasės pavertimo biokuru ar kitais 
energijos produktais procesams, būtų 
proporcingos ir būtinos.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti, kad turėtų būti nustatyta proporcinga ir būtina tvarka, taikoma tinklams ir 
energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamybai. 

Pakeitimas 632
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės visų pirma užtikrina, kad: Valstybės narės prireikus gali užtikrinti, 
kad:

Or. en

Pagrindimas

Šiaurės Europos elektros energijos rinka paremta rinkos principais. Todėl neįmanoma 
nustatyti prioritetinę tvarką, nes viskas remiasi savanoriškomis komercinėmis sutartimis. 

Pakeitimas 633
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) būtų aiškiai apibrėžtos atitinkamos 
nacionalinių, regioninių ir vietos 
administracinių institucijų, atsakingų už 
leidimų išdavimą, sertifikavimą ir 
licencijavimą, funkcijos ir nustatyti tikslūs 
projektavimo ir statybos paraiškų 

(a) būtų aiškiai apibrėžtos atitinkamos 
nacionalinių, regioninių ir vietos 
administracinių institucijų, atsakingų už 
leidimų išdavimą, sertifikavimą ir 
licencijavimą, funkcijos, įskaitant 
teritorijų planavimą, ir nustatyti trumpi ir
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patvirtinimo terminai; tikslūs projektavimo ir statybos paraiškų 
patvirtinimo terminai ir administracinė 
institucija pareiškėjus aptarnautų „vieno 
langelio principu“;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad pareiškėjų, investuotojų ir energijos iš atsinaujinančių šaltinių projektų vykdytojų 
neapsunkintų ilgos ir sudėtingos procedūros valstybėse narėse. Administracinės procedūros, 
susijusios su leidimų suteikimais statyboms ir statiniams, įskaitant teritorijų planavimą, turėtų 
būti paspartintos ir padarytos skaidresnėmis.

Pakeitimas 634
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) leidimų išdavimą, sertifikavimą ir 
licencijavimą reglamentuojančios taisyklės 
būtų objektyvios, skaidrios bei 
nediskriminuojančios ir kad jomis būtų 
visiškai atsižvelgta į konkrečių 
atsinaujinančios energijos technologijų 
ypatybes; 

(c) leidimų išdavimą, sertifikavimą ir 
licencijavimą reglamentuojančios taisyklės 
ir jų taikymas būtų objektyvus, skaidrus, 
nediskriminuojantis, proporcingas ir 
būtinas, ir kad būtų visiškai atsižvelgta į 
konkrečių atsinaujinančios energijos 
technologijų ypatybes; taisyklės, taikomos 
taršai, pvz., 2008 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2008/1/EB dėl taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės1 (kodifikuota 
redakcija) numatytos taisyklės (TIPK 
direktyva), nėra tinkamos atsižvelgiant į 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
įrenginius, kuriuose veikimo metu 
negaminamos teršiančios atliekos, ir jos 
neturi būti taikomos tokiems įrenginiams.
___________________________
1 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.

Or. en
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Pagrindimas

Bet koks piktnaudžiavimas ar dirbtinai sukuriama našta atsinaujinančios energijos 
projektams, pvz., nepagrįstos procedūros, kaip pvz., yra su projektais, kurie kelia didelį 
pavojų sveikatai, netoleruotini. Konkretiems projektams taikomos leidimų išdavimo, 
sertifikavimo, licencijavimo procedūros turi būti objektyvios, skaidrios, nediskriminuojančios 
ir proporcingos.

Pakeitimas 635
Britta Thomsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) būtų nustatytas automatinis 
projektavimo tvirtinimas ir patenkintos 
atsinaujinančios energijos įrenginių 
paraiškos, jei per nustatytus terminus 
leidimus išduodanti institucija nepateikia 
atsakymo;

Or. en

Pakeitimas 636
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) būtų įsteigta viena bendra 
administracinė institucija, atsakinga už 
leidimų, sertifikavimo ir licencijavimo 
paraiškų atsinaujinančios energijos 
įrenginiams tvarkymą ir pagalbos teikimą 
pareiškėjams;

Or. en
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Pakeitimas 637
Nikolaos Vakalis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) būtų sukurtos aiškios gairės, 
susijusios su energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių projektų rengimu srityse, kurioms 
taikomi Bendrijos aplinkosaugą 
reglamentuojantys teisės aktai;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi ES aplinkosaugą reglamentuojantys teisės aktai (pvz., „Buveinių“ direktyva, 
„Paukščių“ direktyva) daugeliu atvejų buvo panaudoti netinkamai priešinantis kai kuriems 
dideliems energijos iš atsinaujinančių šaltinių gamybos projektams, reikia konkrečiai 
nurodyti, kad poveikio aplinkai vertinime turi būti tinkamai atsižvelgiama į galimybę vykdant 
šiuos projektus pasiekti ES privalomus tikslus klimato kaitos ir atsinaujinančios energijos 
srityse.

Pakeitimas 638
Umberto Guidoni

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) būtų nustatyti terminai, kuriems 
pasibaigus leidimai, būtini jėgainių, 
kuriose naudojami atsinaujinantys 
energijos šaltiniai, statybai ir 
eksploatavimui, būtų laikomi savaime 
išduotais, jei kompetentinga institucija 
aiškiai neatsisakė jų išduoti; 

Or. it
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Pagrindimas

Numanomo sutikimo nustatymas yra svarbus, nes tai stiprina investuojančiųjų į 
atsinaujinančius energijos šaltinius tarpusavio pasitikėjimą; būtini veiksmai neturėtų būti 
palikti valstybės narės nuožiūrai.

Pakeitimas 639
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) vartotojų, projektuotojų, architektų, 
statytojų ir įrangos bei sistemų montuotojų 
mokami administraciniai mokesčiai būtų 
skaidrūs ir atitiktų sąnaudas;

(e) vartotojų, projektuotojų, architektų, 
statytojų ir įrangos bei sistemų montuotojų 
mokami administraciniai mokesčiai būtų 
skaidrūs ir atitiktų sąnaudas ir nebūtų 
jokio paslėpto išteklių apmokestinimo;

Or. en

Pagrindimas

Kaip jau susitarta Europos Parlamente remiantis Europos Parlamento narės Mechtild Rothe 
pranešimu savo iniciatyva dėl šildymo ir aušinimo naudojant energiją iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių (2005/2122(INI).

Pakeitimas 640
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 641
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Leidimų suteikimo procedūros turi būti supaprastintos, ypač kai jos taikomos mažesnėms 
jėgainėms.

Pakeitimas 642
Nikolaos Vakalis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) būtų numatytos tinkamos reguliavimo 
priemonės ir mokesčių lengvatos, siekiant 
skatinti ekonomiškiausią energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių sistemų ir 
susijusių šildymo ir aušinimo tinklų 
panaudojimą;

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad valstybės narės vietos administracijos institucijoms pateiktų 
reglamentavimo ir mokesčių sistemą (miestų planavimas, miestų plėtros priemonės ir t. t.), 
padedančią pasirinkti ekonomiškiausius šaltinius ir tiekimo galimybes plėtojant centralizuotą 
šildymą ir aušinimą.
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Pakeitimas 643
Mia De Vits, Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės aiškiai apibrėžia visas 
technines specifikacijas, kurias turi atitikti 
atsinaujinančios energijos įrenginiai ir 
sistemos, kad jiems galima būtų pritaikyti 
paramos schemas. Jei yra nustatyti Europos 
standartai, įskaitant ekologinius ženklus, 
energijos duomenų etiketes ir kitas 
Europos standartizacijos institucijų 
nustatytas techninių normatyvų sistemas, 
tokios techninės specifikacijos turi būti 
parengtos pagal tokius standartus. Tokiose 
techninėse specifikacijose nenurodoma, 
kur įrenginiai ir sistemos turi būti 
sertifikuojami.

2. Valstybės narės aiškiai apibrėžia visas 
technines specifikacijas, kurias turi atitikti 
atsinaujinančios energijos įrenginiai ir 
sistemos, kad juos galima būtų prijungti 
prie tinklo ir jiems galima būtų pritaikyti 
paramos schemas. Jei yra nustatyti Europos 
standartai, įskaitant ekologinius ženklus, 
energijos duomenų etiketes ir kitas 
Europos standartizacijos institucijų 
nustatytas techninių normatyvų sistemas, 
tokios techninės specifikacijos turi būti 
parengtos pagal tokius standartus. Tokiose 
techninėse specifikacijose nenurodoma, 
kur įrenginiai ir sistemos turi būti 
sertifikuojami.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad perdavimo sistemos operatoriai užtikrintų energijos sistemos  saugumą ir 
atitikimą, įrenginiai, kuriuos norima prijungti prie tinklo, turi atitikti tinklo normas.

Pakeitimas 644
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės aiškiai apibrėžia visas 
technines specifikacijas, kurias turi atitikti 
atsinaujinančios energijos įrenginiai ir 
sistemos, kad jiems galima būtų pritaikyti 
paramos schemas. Jei yra nustatyti Europos 
standartai, įskaitant ekologinius ženklus, 
energijos duomenų etiketes ir kitas 

2. Valstybės narės aiškiai apibrėžia visas 
technines specifikacijas, kurias turi atitikti 
atsinaujinančios energijos įrenginiai ir 
sistemos, kad juos galima būtų prijungti 
prie tinklo ir jiems galima būtų pritaikyti 
paramos schemas. Jei yra nustatyti Europos 
standartai, įskaitant ekologinius ženklus, 
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Europos standartizacijos institucijų 
nustatytas techninių normatyvų sistemas, 
tokios techninės specifikacijos turi būti 
parengtos pagal tokius standartus. Tokiose 
techninėse specifikacijose nenurodoma, 
kur įrenginiai ir sistemos turi būti 
sertifikuojami.

energijos duomenų etiketes ir kitas 
Europos standartizacijos institucijų 
nustatytas techninių normatyvų sistemas, 
tokios techninės specifikacijos turi būti 
parengtos pagal tokius standartus. Tokiose
techninėse specifikacijose nenurodoma, 
kur įrenginiai ir sistemos turi būti 
sertifikuojami.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad perdavimo sistemos operatoriai užtikrintų tinklo saugumą ir atitikimą, energijos 
iš atsinaujinančių šaltinių gamybos sistemos įrenginiai turi atitikti tinklo normas.

Pakeitimas 645
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
regioninės administracinės institucijos, 
planuodamos, projektuodamos, statydamos 
ir atnaujindamos pramoninius ar 
gyvenamuosius rajonus, apsvarstytų
galimybę diegti įrenginius ir sistemas, 
skirtas šildymo, aušinimo ir elektros 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
naudojimui, taip pat centralizuotam 
šildymui ir aušinimui.

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
regioninės administracinės institucijos, 
planuodamos, projektuodamos, statydamos 
ir atnaujindamos pramoninius ar 
gyvenamuosius rajonus, užtikrintų 
galimybę diegti įrenginius ir sistemas, 
kurios leistų geriausiai derinti energiją iš 
atsinaujinančių šaltinių ir didelio našumo 
technologijas, skirtas šildymo, aušinimo ir 
elektros energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių naudojimui, taip pat centralizuotam 
šildymui ir aušinimui.

Or. en

Pagrindimas

Politika turėtų būti apibrėžta nustatant įpareigojimus siekti rezultatų, o ne priemones. Todėl 
reikalingas geriausias atsinaujinančių energijos šaltinių ir didelio našumo technologijų 
derinimas, o ne vienos ar kitos galimybės pasirinkimas. Be to, tam tikros statybos atveju gali 
neegzistuoti galimybė vietoje gauti atsinaujinančių energijos šaltinių. Energijos 
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veiksmingumas yra svarbus siekiant 2020 m. tikslų. Tai svarbu statyboms, nes jos teikia 
svarbias energijos veiksmingumo galimybes. 

Pakeitimas 646
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
regioninės administracinės institucijos, 
planuodamos, projektuodamos, statydamos 
ir atnaujindamos pramoninius ar 
gyvenamuosius rajonus, apsvarstytų
galimybę diegti įrenginius ir sistemas, 
skirtas šildymo, aušinimo ir elektros 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
naudojimui, taip pat centralizuotam 
šildymui ir aušinimui.

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
regioninės administracinės institucijos, 
planuodamos, projektuodamos, statydamos 
ir atnaujindamos pramoninius ar 
gyvenamuosius rajonus, užtikrintų
galimybę diegti įrenginius ir sistemas, 
kurios leistų geriausiai derinti energiją iš 
atsinaujinančių šaltinių ir didelio našumo 
technologijas, skirtas šildymo, aušinimo ir 
elektros energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių naudojimui, taip pat centralizuotam 
šildymui ir aušinimui.

Or. en

Pagrindimas

Politika turėtų būti apibrėžta nustatant įpareigojimus siekti rezultatų, o ne priemones. Todėl 
reikalingas geriausias atsinaujinančių energijos šaltinių ir didelio našumo technologijų 
derinimas, o ne vienos ar kitos galimybės pasirinkimas. Be to, tam tikros statybos atveju gali 
neegzistuoti galimybė vietoje gauti atsinaujinančių energijos šaltinių. Energijos 
veiksmingumas yra svarbus siekiant 2020 m. tikslų. Tai svarbu statyboms, nes jos teikia 
svarbias energijos veiksmingumo galimybes. 

Pakeitimas 647
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja, kad 3. Valstybės narės reikalauja, kad 
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regioninės administracinės institucijos, 
planuodamos, projektuodamos, statydamos 
ir atnaujindamos pramoninius ar 
gyvenamuosius rajonus, apsvarstytų 
galimybę diegti įrenginius ir sistemas, 
skirtas šildymo, aušinimo ir elektros 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
naudojimui, taip pat centralizuotam 
šildymui ir aušinimui.

regioninės administracinės institucijos, 
planuodamos, projektuodamos, statydamos 
ir atnaujindamos pramoninius ar 
gyvenamuosius rajonus, apsvarstytų 
galimybę diegti kogeneracija paremtus
įrenginius ir sistemas, skirtas šildymo, 
aušinimo ir elektros energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių naudojimui, taip 
pat centralizuotam šildymui ir aušinimui.

Or. fr

Pagrindimas

Biomasės ištekliai yra riboti. Todėl valstybės narės turi skatinti jų naudojimą pažangiose 
jėgainėse. Kogeneracinių jėgainių veiksmingumas yra aukštas, nuo 75 proc. iki 90 proc., 
priklausomai nuo taikymo. Elektros energijos gamyba iš biomasės varžoma dėl nedidelės 
energijos gavybos. Todėl valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos schemomis nebūtų 
skatinama gaminti tik elektros energiją, jei tai reikštų menkų išteklių švaistymą.

Pakeitimas 648
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
regioninės administracinės institucijos, 
planuodamos, projektuodamos, statydamos 
ir atnaujindamos pramoninius ar 
gyvenamuosius rajonus, apsvarstytų
galimybę diegti įrenginius ir sistemas, 
skirtas šildymo, aušinimo ir elektros 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
naudojimui, taip pat centralizuotam 
šildymui ir aušinimui.

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
regioninės administracinės institucijos, 
planuodamos, projektuodamos, statydamos 
ir atnaujindamos pramoninius ar 
gyvenamuosius rajonus, užtikrintų
galimybę diegti įrenginius ir sistemas, 
skirtas šildymo, aušinimo ir elektros 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
naudojimui, taip pat centralizuotam 
šildymui ir aušinimui.

Valstybės narės ypač turi skatinti vietos ir 
regionines administracines institucijas 
įtraukti šildymo ir aušinimo iš 
atsinaujinančių šaltinių naudojimą į 
miestų, kurių gyventojų skaičius didesnis 
negu 50 000, infrastruktūros planavimą.
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Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamentas savo rezoliucijoje dėl šildymo ir aušinimo (2006 m. vasario 14 d.) 
pažymėjo, kad elektros energijos gamybos procesuose arba pramoniniuose gamybos 
procesuose išskiriamos šilumos ir savaiminio aušinimo naudojimu prisidedama prie 
įprastinių energijos rūšių poreikio mažinimo, ir kad valstybės narės turėtų nustatyti šių 
išteklių naudojimo galimybes. 

Pakeitimas 649
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Bet kokia finansinė parama, skirta 
infrastruktūros, viešų ir pramonės pastatų 
arba būstų statybai, rekonstrukcijai ir 
atnaujinimui, turėtų būti susieta su 
skatinimu taupyti energiją ir (arba) 
naudoti energiją iš atsinaujinančių 
šaltinių.

Or. en

Pagrindimas

Bet kokia finansinė parama turi atitikti tvarumo kriterijus.

Pakeitimas 650
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės savo statybos 
reglamentuose ir kodeksuose turi 
reikalauti, kad naujuose ar atnaujintuose 

Išbraukta.
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pastatuose būtų naudojama ne mažesnis 
nei nustatytas energijos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių kiekis. Visos išimtys, 
pagal kurias leidžiama nukrypti nuo tokio 
reikalavimo, turi būti skaidrios ir 
pagrįstos kriterijais, susijusiais su:
(a) pasyvios, žemos ar nulinės energijos 
pastatais; arba
(b) galimybės gauti atsinaujinančių 
energijos šaltinių vietos apribojimais.

Or. cs

Pagrindimas

4 ir 5 dalys neatitinka loginės teksto struktūros, formuluotė pernelyg nurodanti ir jų taikymas 
netgi gali pakenkti direktyvos įgyvendinimui, susijusiam su pastatų energiniu naudingumu.

Pakeitimas 651
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės savo statybos 
reglamentuose ir kodeksuose turi 
reikalauti, kad naujuose ar atnaujintuose 
pastatuose būtų naudojama ne mažesnis 
nei nustatytas energijos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių kiekis. Visos išimtys, 
pagal kurias leidžiama nukrypti nuo tokio 
reikalavimo, turi būti skaidrios ir 
pagrįstos kriterijais, susijusiais su:

Išbraukta.

(a) pasyvios, žemos ar nulinės energijos 
pastatais; arba
(b) galimybės gauti atsinaujinančių 
energijos šaltinių vietos apribojimais. 

Or. en
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Pagrindimas

Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į planinius rodiklius, turi pati priimti sprendimą, 
kokių priemonių reikia imtis. Kiekvienoje valstybėje narėje egzistuoja skirtingos galimybės ir 
sąlygos, kuriomis galima veikti.

Pakeitimas 652
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės savo statybos 
reglamentuose ir kodeksuose turi 
reikalauti, kad naujuose ar atnaujintuose 
pastatuose būtų naudojama ne mažesnis 
nei nustatytas energijos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių kiekis. Visos išimtys, 
pagal kurias leidžiama nukrypti nuo tokio 
reikalavimo, turi būti skaidrios ir 
pagrįstos kriterijais, susijusiais su:

4. Valstybės narės savo statybos 
reglamentuose ir kodeksuose turi nustatyti 
minimalius energijos naudojimo 
veiksmingumo standartus, paremtus 
pirminiu energijos sunaudojimu, kurie 
būtų taikomi naujuose ar atnaujintuose 
pastatuose, sudarydamos sąlygas 
geriausiam atsinaujinančių energijos 
šaltinių ir didelio našumo technologijų 
derinimui.

(a) pasyvios, žemos ar nulinės energijos 
pastatais; arba
(b) galimybės gauti atsinaujinančių 
energijos šaltinių vietos apribojimais. 

Or. en

Pagrindimas

Politika turėtų būti apibrėžta nustatant įpareigojimus siekti rezultatų, o ne priemones. Todėl 
reikalingas geriausias atsinaujinančių energijos šaltinių ir didelio našumo technologijų 
derinimas, o ne vienos ar kitos galimybės pasirinkimas. Be to, tam tikros statybos atveju gali 
neegzistuoti galimybė vietoje gauti atsinaujinančių energijos šaltinių. Energijos 
veiksmingumas yra svarbus siekiant 2020 m. tikslų. Tai svarbu statyboms, nes jos teikia 
svarbias energijos naudojimo veiksmingumo galimybes. 
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Pakeitimas 653
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės savo statybos 
reglamentuose ir kodeksuose turi 
reikalauti, kad naujuose ar atnaujintuose 
pastatuose būtų naudojama ne mažesnis nei 
nustatytas energijos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių kiekis. Visos išimtys, 
pagal kurias leidžiama nukrypti nuo tokio 
reikalavimo, turi būti skaidrios ir 
pagrįstos kriterijais, susijusiais su:

4. Valstybės narės savo statybos 
reglamentuose ir kodeksuose turi 
reikalauti, kad visuose naujuose ar 
atnaujintuose pastatuose, kuriems 
reikalingas šildymas ir aušinimas, būtų 
naudojama ne mažesnis nei nustatytas 
energijos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių kiekis.

(a) pasyvios, žemos ar nulinės energijos 
pastatais; arba
(b) galimybės gauti atsinaujinančių 
energijos šaltinių vietos apribojimais.

Or. en

Pagrindimas

Ši naujų ir atnaujintų pastatų apibrėžtis atitinka Europos Parlamento 2007/2106 pranešimą 
savo iniciatyva dėl veiksmingo energijos naudojimo veiksmų plano.  (a) ir (b) turi būti 
išbraukti, nes:

– (a) nėra būtina numatyti išimtį pasyvios ar nulinės energijos pastatams, kuriuose pagal 
apibrėžtį naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai

– (b) kai kurie atsinaujinantys energijos šaltiniai (pvz., saulės energija) prieinami visur. 

Pakeitimas 654
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės savo statybos 
reglamentuose ir kodeksuose turi 
reikalauti, kad naujuose ar atnaujintuose

4. Valstybės narės savo statybos 
reglamentuose ir kodeksuose turi 
reikalauti, kad naujuose pastatuose 
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pastatuose būtų naudojama ne mažesnis nei 
nustatytas energijos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių kiekis. Visos išimtys, 
pagal kurias leidžiama nukrypti nuo tokio 
reikalavimo, turi būti skaidrios ir pagrįstos 
kriterijais, susijusiais su:

šildymui ir aušinimui būtų naudojama ne 
mažesnis nei nustatytas energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių kiekis. 
Valstybės narės turi imtis tinkamų 
priemonių, kad būtų užtikrinta, jog 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
naudojimo kiekis taip pat būtų didinamas 
egzistuojančiuose pastatuose. Visos 
išimtys, pagal kurias leidžiama nukrypti 
nuo tokio reikalavimo, turi būti skaidrios ir 
pagrįstos kriterijais, susijusiais su:

Or. de

Pagrindimas

Neekonomiška įrengti energijos iš atsinaujinančių šaltinių įrenginius pastatuose, kurie jau 
buvo atnaujinti. Todėl valstybės narės turėtų galėti pasirinkti tinkamas priemones.

Pakeitimas 655
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės savo statybos 
reglamentuose ir kodeksuose turi 
reikalauti, kad naujuose ar atnaujintuose 
pastatuose būtų naudojama ne mažesnis 
nei nustatytas energijos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių kiekis. Visos išimtys, 
pagal kurias leidžiama nukrypti nuo tokio 
reikalavimo, turi būti skaidrios ir pagrįstos 
kriterijais, susijusiais su:

4. Valstybės narės savo statybos 
reglamentuose ir kodeksuose turi skatinti, 
kad naujuose ar atnaujintuose pastatuose 
būtų naudojamos šildymo ir aušinimo
energijos, gaunamos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, sistemos ir prietaisai. 
Visos išimtys, pagal kurias leidžiama 
nukrypti nuo tokio reikalavimo, turi būti 
skaidrios ir pagrįstos kriterijais, susijusiais 
su:

Or. de

Pagrindimas

Tai geriausias būdas derinti atsinaujinančius energijos šaltinius ir energijos naudojimo 
veiksmingumą. Kadangi atsinaujinančių energijos šaltinių taip pat yra nedaug, jie turėtų būti, 
kai įmanoma, naudojami tik mišriose šilumą ir elektros energiją (MŠE) gaminančiose 
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jėgainėse. Šildymo tinklai yra naudinga sistema, kurią naudojant šilumą iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių galima perduoti vartotojui. Didelės šildymo jėgainės, dažnai įrengtos 
centralizuoto šildymo tinkluose, yra daug veiksmingesnės negu mažos jėgainės. Centralizuoto 
šildymo plėtra ir MŠE bei atsinaujinantys energijos šaltiniai turėtų papildyti vienas kitą, o ne 
būti supriešinti.

Pakeitimas 656
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės savo statybos 
reglamentuose ir kodeksuose turi 
reikalauti, kad naujuose ar atnaujintuose
pastatuose būtų naudojama ne mažesnis nei 
nustatytas energijos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių kiekis. Visos išimtys, 
pagal kurias leidžiama nukrypti nuo tokio 
reikalavimo, turi būti skaidrios ir pagrįstos 
kriterijais, susijusiais su:

4. Valstybės narės savo statybos 
reglamentuose ir kodeksuose turi 
reikalauti, kad naujuose pastatuose būtų 
naudojama ne mažesnis nei nustatytas 
energijos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių kiekis. Visos išimtys, pagal kurias 
leidžiama nukrypti nuo tokio reikalavimo, 
turi būti skaidrios ir pagrįstos kriterijais, 
susijusiais su:

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas atnaujinti egzistuojančius pastatus gali tapti sunkia finansine našta 
savininkams arba nuomininkams. Tai taip pat gali paskatinti neoptimalias investicijas, t. y. 
investicijas į ekonomiškai nenaudingas technologijas.

Pakeitimas 657
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės savo statybos 
reglamentuose ir kodeksuose turi 
reikalauti, kad naujuose ar atnaujintuose 
pastatuose būtų naudojama ne mažesnis nei 

4. Valstybės narės savo statybos 
reglamentuose ir kodeksuose turi 
reikalauti, kad naujuose ir atnaujintuose 
pastatuose būtų naudojama ne mažesnis nei 
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nustatytas energijos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių kiekis. Visos išimtys, 
pagal kurias leidžiama nukrypti nuo tokio 
reikalavimo, turi būti skaidrios ir pagrįstos 
kriterijais, susijusiais su: 

nustatytas energijos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių kiekis arba 
sunaudojamas maksimalus energijos 
vienam kvadratiniam metrui kiekis. Visos 
išimtys, pagal kurias leidžiama nukrypti 
nuo tokio reikalavimo, turi būti skaidrios ir 
pagrįstos kriterijais, susijusiais su:

Or. en

Pagrindimas

Galutinis šios direktyvos ir viso Klimato kaitos ir energetikos srities dokumentų paketo tikslas 
– sumažinti energijos iš neatsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą, bet nebūtinai įvesti atsinaujinančių energijos šaltinių kvotas.
Maksimalaus energijos sunaudojimo vienam kvadratiniam pastato metrui įvedimas yra 
technologiškai neutralus ir leidžia geriausiai suderinti energijos naudojimo veiksmingumą, 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių ir šildymo bei aušinimo klausimų sprendimus. Tai taip 
pat turėtų būti taikoma atnaujintiems pastatams nepažeidžiant kultūrinio ir architektūrinio 
paveldo apsaugos.

Pakeitimas 658
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės savo statybos 
reglamentuose ir kodeksuose turi 
reikalauti, kad naujuose ar atnaujintuose 
pastatuose būtų naudojama ne mažesnis nei 
nustatytas energijos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių kiekis. Visos išimtys, 
pagal kurias leidžiama nukrypti nuo tokio 
reikalavimo, turi būti skaidrios ir pagrįstos 
kriterijais, susijusiais su:

4. Valstybės narės savo statybos 
reglamentuose ir kodeksuose turi 
reikalauti, kad naujuose ir atnaujintuose 
pastatuose būtų naudojama ne mažesnis nei 
nustatytas energijos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių kiekis. Visos išimtys, 
pagal kurias leidžiama nukrypti nuo tokio 
reikalavimo, turi būti skaidrios ir pagrįstos 
kriterijais, susijusiais su:

Or. en

Pagrindimas

Statybų sektorius yra didžiausias Europos energijos sunaudojimo sektorius, kuriame 
sunaudojama daugiau nei 40 proc. Europos energijos. Atsižvelgiant į augančią energijos 
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paklausą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo naudojant iškastinį kurą poveikį, 
naujuose ir atnaujintuose pastatuose turi būti reikalaujama naudoti energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių.  

Pakeitimas 659
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės savo statybos 
reglamentuose ir kodeksuose turi 
reikalauti, kad naujuose ar atnaujintuose 
pastatuose būtų naudojama ne mažesnis nei 
nustatytas energijos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių kiekis. Visos išimtys, 
pagal kurias leidžiama nukrypti nuo tokio 
reikalavimo, turi būti skaidrios ir pagrįstos 
kriterijais, susijusiais su:

4. Valstybės narės savo statybos 
reglamentuose ir kodeksuose turi 
reikalauti, kad naujuose ir atnaujintuose 
pastatuose būtų naudojama ne mažesnis nei 
nustatytas energijos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių kiekis. Visos išimtys, 
pagal kurias leidžiama nukrypti nuo tokio 
reikalavimo, turi būti skaidrios ir pagrįstos 
kriterijais, susijusiais su:

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi reikalauti, kad naujuose ir atnaujintuose pastatuose būtų naudojama ne 
mažesnis nei nustatytas energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių kiekis. Išimtis, paremta 
galimybės gauti atsinaujinančių energijos šaltinių vietos apribojimais, yra per daug 
neapibrėžta ir sukeltų grėsmę bendram įpareigojimui pastatuose naudoti atsinaujinančius 
energijos šaltinius.

Pakeitimas 660
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės savo statybos 
reglamentuose ir kodeksuose turi 
reikalauti, kad naujuose ar atnaujintuose
pastatuose būtų naudojama ne mažesnis nei 

4. Valstybės narės savo statybos 
reglamentuose ir kodeksuose turi 
reikalauti, kad naujuose pastatuose būtų 
naudojama ne mažesnis nei nustatytas 
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nustatytas energijos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių kiekis. Visos išimtys, 
pagal kurias leidžiama nukrypti nuo tokio 
reikalavimo, turi būti skaidrios ir pagrįstos 
kriterijais, susijusiais su:

energijos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių kiekis. Visos išimtys, pagal kurias 
leidžiama nukrypti nuo tokio reikalavimo, 
turi būti skaidrios ir pagrįstos kriterijais, 
susijusiais su:

Or. de

Pagrindimas

Atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas atnaujintuose pastatuose reiškia 
neproporcingai dideles išlaidas savininkui. Jau pačiu atnaujinimu pasiekiama esminio 
energijos taupymo. Be to, daugumoje valstybių narių esama istorinių pastatų, kurie saugomi 
pagal teisės aktus, o tai nesuderinama su privalomu atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimu.

Pakeitimas 661
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) pasyvios, žemos ar nulinės energijos 
pastatais, įskaitant namus, kurie sujungti 
su centralizuoto šildymo ir aušinimo 
tinklais, kurie atitinka aplinkosaugos 
subsidijų gairių kriterijus; arba 

Or. de

Pagrindimas

Atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas atnaujintuose pastatuose reiškia 
neproporcingai dideles išlaidas savininkui. Jau pačiu atnaujinimu pasiekiama esminio 
energijos taupymo. Be to, daugumoje valstybių narių esama istorinių pastatų, kurie saugomi 
pagal teisės aktus, o tai nesuderinama su privalomu atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimu.
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Pakeitimas 662
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) pasyvios, žemos ar nulinės energijos 
pastatais, įskaitant namus, kurie sujungti 
su centralizuoto šildymo ir aušinimo 
tinklais, kurie atitinka aplinkosaugos 
subsidijų gairių kriterijus; arba

Or. de

Pagrindimas

Tai geriausias būdas derinti atsinaujinančius energijos šaltinius ir energijos naudojimo 
veiksmingumą. Kadangi atsinaujinančių energijos šaltinių taip pat yra nedaug, jie turėtų būti, 
kai įmanoma, naudojami tik mišriose šilumą ir elektros energiją (MŠE) gaminančiose 
jėgainėse. Šildymo tinklai yra naudinga sistema, kurią naudojant šilumą iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių galima perduoti vartotojui. Didelės šildymo jėgainės, dažnai įrengtos 
centralizuoto šildymo tinkluose, yra daug veiksmingesnės negu mažos jėgainės. Centralizuoto 
šildymo plėtra ir MŠE bei atsinaujinantys energijos šaltiniai turėtų papildyti vienas kitą, o ne 
būti supriešinti.

Pakeitimas 663
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) pasyvios, žemos ar nulinės energijos 
pastatais, įskaitant namus, kurie sujungti 
su centralizuoto šildymo ir aušinimo 
tinklais, kurie atitinka aplinkosaugos 
subsidijų gairių kriterijus; arba

Or. de
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Pagrindimas

Reikėtų išsaugoti reikalavimą naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius naudojant šilumą 
iš mišrių šilumą ir elektros energiją gaminančių jėgainių.

Pakeitimas 664
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) pasyvios, žemos ar nulinės energijos 
pastatais, įskaitant namus, kurie sujungti 
su centralizuoto šildymo ir aušinimo 
tinklais, kurie atitinka aplinkosaugos 
subsidijų gairių kriterijus; arba

Or. de

Pagrindimas

Sujungiant su centralizuoto šildymo ir aušinimo tinklais, kuriuose naudojama mišri šilumos ir 
elektros energijos  gamyba ir išskiriama šiluma, pastatai gali būti paversti pasyvios, žemos ar 
nulinės energijos pastatais. Taip išvengiama interesų konflikto tarp energijos naudojimo 
veiksmingumo ir atsinaujinančių energijos šaltinių.

Pakeitimas 665
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) nulinės energijos pastatais;

Or. en
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Pagrindimas

Pasyvios ir žemos energijos namai yra izoliuoti ir juose neturi būti naudojami atsinaujinantys 
energijos šaltiniai, todėl jie neturi būti laikomi įpareigojimo naudoti energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių išimtimi. 

Pakeitimas 666
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) atnaujintais pastatais, kurių 
energijos poreikis atnaujinimo metu yra 
bent 30 proc. žemesnis negu taikomas 
energinio naudingumo standartas 
panašiems naujiems pastatams;

Or. en

Pakeitimas 667
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) galimybės gauti atsinaujinančių 
energijos šaltinių vietos apribojimais. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vietos apribojimai egzistuoja bet kuriuo atveju, pvz., saulės, vėjo ir pan. intensyvumas yra 
skirtingas, todėl tai neturi būti paminėta kaip išimtis.
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Pakeitimas 668
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) galimybės gauti atsinaujinančių 
energijos šaltinių vietos apribojimais.

(b) įrodytu bet kokių atsinaujinančių 
energijos šaltinių nebuvimu.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi reikalauti, kad naujuose ir atnaujintuose pastatuose būtų naudojama ne 
mažesnis nei nustatytas energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių kiekis. Išimtis, paremta 
galimybės gauti atsinaujinančių energijos šaltinių vietos apribojimais, yra per daug 
neapibrėžta ir sukeltų grėsmę bendram įpareigojimui pastatuose naudoti atsinaujinančius 
energijos šaltinius.

Pakeitimas 669
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) didelio našumo mišrių šilumą ir 
elektros energiją gaminančių jėgainių 
naudojimu.

Or. de

Pagrindimas

Pastatams tiekiant šilumą iš mišrių šilumą ir elektros energiją gaminančių jėgainių 
mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas, taupomi energijos ištekliai, 
mažinama priklausomybė nuo importo ir siekiama ES klimato ir energetikos politikos tikslų.
Pastatams, kurie šilumą gauna iš mišrių šilumą ir elektros energiją gaminančių jėgainių, turi 
būti netaikomas reikalavimas naudoti energiją iš atsinaujinančių šaltinių. Dėl aukšto mišrių 
šilumą ir elektros energiją gaminančių jėgainių našumo išsaugomas didelis pirminės 
energijos kiekis ir mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių teršiančių dujų išmetimas. 
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Pakeitimas 670
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) kultūriniu ir architektūriniu paveldu.

Or. en

Pagrindimas

Galutinis šios direktyvos ir viso Klimato kaitos ir energetikos srities dokumentų paketo tikslas 
– sumažinti energijos iš neatsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą, bet nebūtinai įvesti atsinaujinančių energijos šaltinių kvotas.
Maksimalaus energijos sunaudojimo vienam kvadratiniam pastato metrui įvedimas yra 
technologiškai neutralus ir leidžia geriausiai suderinti energijos naudojimo veiksmingumą, 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių ir šildymo bei aušinimo klausimų sprendimus. Tai taip 
pat turėtų būti taikoma atnaujintiems pastatams nepažeidžiant kultūrinio ir architektūrinio 
paveldo apsaugos.

Pakeitimas 671
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) vyraujančiu mišrios šilumos ir 
elektros energijos naudojimu tiesiogiai 
arba naudojant centralizuotą šildymą.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas atnaujinti egzistuojančius pastatus gali tapti sunkia finansine našta 
savininkams arba nuomininkams. Tai taip pat gali paskatinti neoptimalias investicijas, t. y. 
investicijas į ekonomiškai nenaudingas technologijas.
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Pakeitimas 672
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) energijos, pagamintos vienoje arba 
keliose kogeneracinėse jėgainėse, 
naudojimu. 

Or. fr

Pagrindimas

Biomasės ištekliai yra riboti. Todėl valstybės narės turi skatinti jų naudojimą aukšto našumo 
jėgainėse. Kogeneracinių jėgainių našumas yra aukštas, nuo 75 proc. iki 90 proc., 
priklausomai nuo taikymo. Elektros energijos gamyba iš biomasės varžoma dėl nedidelės 
energijos gavybos. Todėl valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos schemomis nebūtų 
skatinama gaminti tik elektros energiją, jei tai reikštų menkų išteklių švaistymą.

Pakeitimas 673
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) šilumos gavimu iš vietos arba 
centralizuoto šildymo tinklų, jei šiluma 
daugiausiai pagaminta aukšto našumo 
mišriose šilumą ir elektros energiją 
gaminančiose jėgainėse. 

Or. de

Pagrindimas

Pastatams tiekiant šilumą iš mišrių šilumą ir elektros energiją gaminančių jėgainių 
mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas, taupomi energijos ištekliai, 
mažinama priklausomybė nuo importo ir siekiama ES klimato ir energetikos politikos tikslų. 
Pastatams, kurie šilumą gauna iš mišrių šilumą ir elektros energiją gaminančių jėgainių, turi 
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būti netaikomas reikalavimas naudoti energiją iš atsinaujinančių šaltinių. Dėl aukšto mišrių 
šilumą ir elektros energiją gaminančių jėgainių našumo išsaugomas didelis pirminės 
energijos kiekis ir mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių teršiančių dujų išmetimas. 

Pakeitimas 674
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Nuo 2010 m. valstybės narės turi 
skatinti perteklinės energijos modelius 
viešiesiems ir privatiems pastatams. 
Valstybės narės turi užtikrinti, kad 
privatūs nauji pastatai ir nauji viešųjų 
įstaigų pastatai nacionaliniu, regioniniu 
ir vietos lygmenimis atitiktų perteklinės 
energijos būstuose standartus nuo 
2015 m. Valstybės narės 2014 m. turi 
pateikti schemą, įskaitant detales, kaip 
viešųjų pastatų stogus trečiosios šalys 
galėtų panaudoti energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių gamybai.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės atsakingos už programas ir planus, kuriais skatinamas energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių naudojimas pastatuose ir taip pat turėtų būti sudaromos sąlygos 
trečiųjų šalių investicijoms į energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

Pakeitimas 675
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės iniciatyviai skatina 
nuo 2012 m. administracinius pastatus ir 
privačius būstus statyti taikant perteklinės 
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energijos gamybos technologijas, o nuo 
2020 m. šias technologijas padaryti 
privalomas. Valstybės narės reikalauja, 
kad, siekiant parodyti pavyzdį, pirmiausia 
būtų rekonstruoti jų pačių pastatai ir 
nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios 
institucijų arba viešieji pastatai – kad 
juose būtų naudojama atsinaujinanti 
energija , o nuo 2012 m. juose būtų 
įdiegtos perteklinės energijos gamybos 
technologijos.
Visų valdžios institucijų ar mišrių 
privačių ir viešųjų pastatų stogai 
perduodami trečiųjų asmenų žinion, kad 
jie investuotų į atsinaujinančios energijos 
gamybos sistemų įrengimą.

Or. en

Pagrindimas

Iniciatyvus valstybių narių perteklinės energijos gamybos technologijų naudojimo 
administracinių ir privačių pastatų statyboje skatinimas yra svarbus. Vis dėlto naujų diskusijų 
Prancūzijoje, susijusių su „Grenelle“, patirtis rodo, kad pranešėjo siūlomi terminai yra labai 
ambicingi ir tikslai vargu ar bus pasiekti. Todėl reikia įvesti labiau realistiškus ir 
įgyvendinamus terminus.

Pakeitimas 676
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Atnaujintų pastatų, kurių bendras 
naudingų patalpų plotas yra mažesnis 
negu 200 m2, atveju valstybės narės 
numato finansines paskatas arba 
mokesčių lengvatas. Šios priemonės turi 
būti pastovios ir ilgalaikės.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad mažų pastatų savininkai galėtų įgyvendinti energijos naudojimo 
veiksmingumo ir energijos iš atsinaujinančių šaltinių reikalavimus, valstybės narės turėtų 
teikti finansines paskatas.

Pakeitimas 677
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės nustato gaires 
projektuotojams, inžinieriams ir 
architektams, kad planuodami, 
projektuodami, statydami ir atnaujindami 
pramoninius ar gyvenamuosius rajonus 
jie galėtų tinkamai atsižvelgti į iš atliekų 
gaunamos energijos iš visų energijos 
šaltinių naudojimą centralizuotam 
šildymui bei aušinimui (ir kvartalų 
šildymui ir aušinimui).

Or. en

Pakeitimas 678
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Europos lygmeniu, jei tokie yra nustatyti.
Valstybės narės skatina naudoti biomasės 
konversijos technologijas, kurių 
konversijos efektyvumas yra bent 85 % 
buitinėms bei komercinėms reikmėms ir 
bent 70 % pramoninėms reikmėms.
Valstybės narės skatina naudoti 
šiluminius siurblius, kurie atitinka 
Sprendimu 2007/742/EB nustatytus 
minimalius ekologinio ženklinimo 
reikalavimus.
Valstybės narės skatina naudoti saulės 
energijos įrenginius ir sistemas, kurių 
konversijos efektyvumas yra bent 35%.
Pagal šią straipsnio dalį vertindamos 
sistemų bei įrenginių konversijos 
efektyvumą ir sąnaudų bei produkcijos 
santykį, valstybės narės taiko Bendrijos 
procedūras, arba, jei tokių nėra, 
tarptautines procedūras, jei tokios 
procedūros nustatytos.

Or. cs

Pagrindimas

4 ir 5 dalys neatitinka loginės teksto struktūros, formuluotė pernelyg nurodanti ir jų taikymas 
netgi gali pakenkti direktyvos įgyvendinimui, susijusiam su pastatų energiniu naudingumu.

Pakeitimas 679
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Remdamosi savo statybos reglamentais 
ir kodeksais, valstybės narės turi skatinti 
naudoti atsinaujinančios energijos 
šildymo bei aušinimo sistemas ir 
įrenginius, smarkiai sumažinančius 
energijos vartojimą. Siekdamos 
populiarinti tokias sistemas ir įrenginius, 

Išbraukta.
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valstybės narės taiko energijos, ekologinių 
ženklų ar kitus atitinkamus sertifikatus ar 
standartus, nustatytus nacionaliniu ar 
Europos lygmeniu, jei tokie yra nustatyti.
Valstybės narės skatina naudoti biomasės 
konversijos technologijas, kurių 
konversijos efektyvumas yra bent 85% 
buitinėms bei komercinėms reikmėms ir 
bent 70% pramoninėms reikmėms.
Valstybės narės skatina naudoti 
šiluminius siurblius, kurie atitinka 
Sprendimu 2007/742/EB nustatytus 
minimalius ekologinio ženklinimo 
reikalavimus. 
Valstybės narės skatina naudoti saulės 
energijos įrenginius ir sistemas, kurių 
konversijos efektyvumas yra bent 35%. 
Pagal šią straipsnio dalį vertindamos 
sistemų bei įrenginių konversijos 
efektyvumą ir sąnaudų bei produkcijos 
santykį, valstybės narės taiko Bendrijos 
procedūras, arba, jei tokių nėra, 
tarptautines procedūras, jei tokios 
procedūros nustatytos.

Or. en

Pagrindimas

Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į privalomus planinius rodiklius, turi pati priimti 
sprendimą, kokių priemonių reikia imtis. Kiekvienoje valstybėje narėje egzistuoja skirtingos 
galimybės ir sąlygos, kuriomis galima veikti.

Pakeitimas 680
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Remdamosi savo statybos reglamentais 
ir kodeksais, valstybės narės turi skatinti 
naudoti atsinaujinančios energijos šildymo 

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

bei aušinimo sistemas ir įrenginius,
leidžiančius geriausiai derinti 
atsinaujinančius energijos šaltinius ir 
didelio našumo technologijas, todėl 
smarkiai sumažinančius energijos 
vartojimą. Siekdamos populiarinti tokias 
sistemas ir įrenginius, valstybės narės taiko 
energijos, ekologinių ženklų ar kitus 
atitinkamus sertifikatus ar standartus, 
nustatytus nacionaliniu ar Europos 
lygmeniu, jei tokie yra nustatyti.

Or. en

Pagrindimas

Politika turėtų būti apibrėžta nustatant įpareigojimus siekti rezultatų, o ne priemones. Todėl 
reikalingas geriausias atsinaujinančių energijos šaltinių ir didelio našumo technologijų 
derinimas, o ne vienos ar kitos galimybės pasirinkimas. Be to, tam tikros statybos atveju gali 
neegzistuoti galimybė vietoje gauti atsinaujinančių energijos šaltinių. Energijos 
veiksmingumas yra svarbus siekiant 2020 m. tikslų. Tai svarbu statyboms, nes jos teikia 
svarbias energijos naudojimo veiksmingumo galimybes. 

Pakeitimas 681
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Remdamosi savo statybos reglamentais 
ir kodeksais, valstybės narės turi skatinti 
naudoti atsinaujinančios energijos šildymo 
bei aušinimo sistemas ir įrenginius, 
leidžiančius geriausiai derinti 
atsinaujinančius energijos šaltinius ir 
didelio našumo technologijas, todėl
smarkiai sumažinančius energijos 
vartojimą. Siekdamos populiarinti tokias 
sistemas ir įrenginius, valstybės narės taiko 
energijos, ekologinių ženklų ar kitus 
atitinkamus sertifikatus ar standartus, 
nustatytus nacionaliniu ar Europos 
lygmeniu, jei tokie yra nustatyti.
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Or. en

Pagrindimas

Politika turėtų būti apibrėžta nustatant įpareigojimus siekti rezultatų, o ne priemones. Todėl 
reikalingas geriausias atsinaujinančių energijos šaltinių ir didelio našumo technologijų 
derinimas, o ne vienos ar kitos galimybės pasirinkimas. Be to, tam tikros statybos atveju gali 
neegzistuoti galimybė vietoje gauti atsinaujinančių energijos šaltinių. Energijos 
veiksmingumas yra svarbus siekiant 2020 m. tikslų. Tai svarbu statyboms, nes jos teikia 
svarbias energijos naudojimo veiksmingumo galimybes. 

Pakeitimas 682
Britta Thomsen, Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Savo paramos energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimo šildymui ir aušinimui 
schemose valstybės narės turi 
diferencijuoti skatindamos
atsinaujinančios energijos šildymo bei 
aušinimo sistemas ir įrenginius, smarkiai 
sumažinančius energijos vartojimą. 
Siekdamos populiarinti tokias sistemas ir 
įrenginius, valstybės narės taiko energijos, 
ekologinių ženklų ar kitus atitinkamus 
sertifikatus ar standartus, nustatytus 
nacionaliniu ar Europos lygmeniu, jei tokie 
yra nustatyti.

Or. en

Pagrindimas

Šildymas ir aušinimas iš atsinaujinančių energijos šaltinių yra pagrindinis sektorius siekiant 
planinių rodiklių, parama gali būti teikiama ne tik reglamentavimu. Turėtų būti atsižvelgiama 
į skirtingas galimybes prieiti prie energijos šaltinių. 
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Pakeitimas 683
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Tarp prieinamų šildymo ir aušinimo iš atsinaujinančių energijos šaltinių technologijų saulės 
šiluminė energija yra pati naudingiausia atsižvelgiant į tiekimo pastatams techninį pajėgumą, 
išlaidų panaudojimo efektyvumą,  didžiausio elektros poreikio sumažinimą ir bendresne 
prasme atsižvelgiant į energijos tiekimo saugumo didinimą, klimato kaitos švelninimą ir 
vietos užimtumo skatinimą. Vis dėlto jos įvedimui į rinką dideliu mastu reikalinga stipri 
politinė parama, ypač aušinimo sektoriuje.

Pakeitimas 684
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Remdamosi savo statybos reglamentais
ir kodeksais, valstybės narės turi skatinti 
naudoti atsinaujinančios energijos šildymo 
bei aušinimo sistemas ir įrenginius, 
smarkiai sumažinančius energijos 
vartojimą. Siekdamos populiarinti tokias 

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

pastatų šildymo ir aušinimo sistemomis ir 
prietaisais. Siekdamos populiarinti tokias 
sistemas ir įrenginius, valstybės narės taiko 
energijos, ekologinių ženklų ar kitus 
atitinkamus sertifikatus ar standartus, 
nustatytus nacionaliniu ar Europos 
lygmeniu, jei tokie yra nustatyti.

Or. de

Pagrindimas

Šildymo ir aušinimo sistemas ir prietaisus turėtų būti skatinama naudoti tik jei jų naudojimas 
padeda smarkiai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Taip neatsitinka, jei 
pastate jau yra veiksminga ir klimatą tausojanti šildymo tiekimo, paremto mišria šilumos ir 
elektros energijos gamyba, sistema. Skatinant atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą 
šildymo rinkoje neturėtų būti leidžiama išstumti kitų klimatą tausojančių technologijų, kurias 
verta remti.

Pakeitimas 685
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Prasminga konkrečiai nurodyti pirminį vartojimą, nes tai vienintelis būdas įtraukti 
veiksmingumo arba efektyvumo didinimą. Energiją galima taupyti tik mažinant pirminį 
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energijos vartojimą.

Pakeitimas 686
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės skatina naudoti biomasės 
konversijos technologijas, kurių 
konversijos efektyvumas yra bent 85% 
buitinėms bei komercinėms reikmėms ir 
bent 70% pramoninėms reikmėms.

Valstybės narės skatina naudoti biomasės 
konversijos technologijas, kurių 
konversijos efektyvumas yra bent 85% 
buitinėms bei komercinėms reikmėms ir 
bent 70% pramoninėms reikmėms. Be to, 
jos užtikrina, kad paramos schemomis 
nebūtų skatinamas biomasės naudojimas 
vien tik elektros energijos gamybai.

Or. fr

Pagrindimas

Biomasės ištekliai yra riboti. Todėl valstybės narės turi skatinti jų naudojimą pažangiose 
jėgainėse. Kogeneracinių jėgainių našumas yra aukštas, nuo 75 proc. iki 90 proc., 
priklausomai nuo taikymo. Elektros energijos gamyba iš biomasės varžoma dėl nedidelės 
energijos gavybos. Todėl valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos schemomis nebūtų 
skatinama gaminti tik elektros energiją, jei tai reikštų menkų išteklių švaistymą.

Pakeitimas 687
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės skatina naudoti biomasės 
konversijos technologijas, kurių 
konversijos efektyvumas yra bent 85% 
buitinėms bei komercinėms reikmėms ir 
bent 70% pramoninėms reikmėms.

Valstybės narės turėtų apsvarstyti
biomasės konversijos technologijų, kurių 
konversijos efektyvumas yra bent 85% 
buitinėms bei komercinėms reikmėms ir 
bent 70% pramoninėms reikmėms, 
naudojimą.
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Or. it

Pagrindimas

Numeravimas yra būtinas siekiant straipsniui suteikti aiškią teisinę struktūrą ir išvengti 
nesusipratimų, susijusių su atskirų dalių teisine hierarchija.

Pakeitimas 688
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės skatina naudoti 
šiluminius siurblius, kurie atitinka 
Sprendimu 2007/742/EB nustatytus 
minimalius ekologinio ženklinimo 
reikalavimus. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šilumos siurbliai naudoja didelį elektros energijos, kuri gali būti pagaminta žemo 
veiksmingumo įrenginiuose naudojant neatsinaujinančius energijos šaltinius, kiekį, todėl jie 
negali būti priskirti prie atsinaujinančių energijos šaltinių.

Pakeitimas 689
Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės skatina naudoti šiluminius 
siurblius, kurie atitinka Sprendimu 
2007/742/EB nustatytus minimalius 
ekologinio ženklinimo reikalavimus.

Valstybės narės skatina naudoti šiluminius 
siurblius, kuriuose išgaunamas didesnis 
atsinaujinančios energijos kiekis negu 
panaudota pirminė energija. Tai turi būti 
apskaičiuojama nustatant atsinaujinimo 
koeficientą (AK).
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Kokybės koeficiento ir atsinaujinimo 
koeficiento vertes turi nustatyti 
nepriklausomas institutas vykdydamas 
Komisijos nustatytą bendrą testavimo 
procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Visos rinkoje esančios atsinaujinančios energijos technologijos naudoja kitus šaltinius, o ne 
atsinaujinančios energijos šaltinius. Todėl reikia įvertinti tinkamiausias atsinaujinančios 
energijos technologijas. Atsižvelgiant į klimato sąlygų skirtumus nėra vieno tobulo 
sprendimo. Šiluminių siurblių neįtraukimas į direktyvą reikštų, kad ignoruojama ES kaip 
visumos klimato įvairovė.

Visi šiluminiai siurbliai, kuriuose pagaminama daugiau atsinaujinančios energijos negu 
sunaudojama pirminės energijos, turi būti laikomi atsinaujinančiais. Tai galėtų būti 
apskaičiuojama nustatant atsinaujinimo koeficientą (AK).

    E atsinaujinantys energijos šaltiniai

AK =      - 1 > 0  

           E kiti šaltiniai

Pakeitimas 690
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės skatina naudoti šiluminius 
siurblius, kurie atitinka Sprendimu 
2007/742/EB nustatytus minimalius 
ekologinio ženklinimo reikalavimus.

Valstybės narės skatina naudoti šiluminius 
siurblius, kurie pasiekia aukštą našumą, 
visų pirma atitinka Sprendimu 
2007/742/EB nustatytus minimalius 
ekologinio ženklinimo reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas atitinka būtinybę derinti aukšto našumo technologijas ir atsinaujinančius 
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energijos šaltinius bet kokios rūšies (geoterminiuose arba aeroterminiuose) šiluminiuose 
siurbliuose.

Pakeitimas 691
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės skatina naudoti šiluminius 
siurblius, kurie atitinka Sprendimu 
2007/742/EB nustatytus minimalius 
ekologinio ženklinimo reikalavimus.

Valstybės narės skatina naudoti šiluminius 
siurblius, kurie pasiekia aukštą našumą, 
visų pirma atitinka Sprendimu 
2007/742/EB nustatytus minimalius 
ekologinio ženklinimo reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas atitinka būtinybę derinti aukšto našumo technologijas ir atsinaujinančius 
energijos šaltinius bet kokios rūšies (geoterminiuose arba aeroterminiuose) šiluminiuose 
siurbliuose.

Pakeitimas 692
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės skatina naudoti šiluminius 
siurblius, kurie atitinka Sprendimu 
2007/742/EB nustatytus minimalius 
ekologinio ženklinimo reikalavimus. 

Valstybės narės skatina naudoti tik tuos
šiluminius siurblius, kurie atitinka 
Sprendimu 2007/742/EB nustatytus 
minimalius ekologinio ženklinimo 
reikalavimus, ir šiluminių siurblių 
sistemas, kurios pagal metinius veikimo 
rodiklius atitinka specialius 
veiksmingumo kriterijus. Atsižvelgiant į 
šilumos gamybą metinis veikimo rodiklis 
turi būti bent 3.5.

Or. de
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Pagrindimas

Metinis veikimo rodiklis parodo, kiek elektros energijos paversta šilumos energija. Šis 
papildomas veiksmingumo reikalavimas atitinka dabartinius valstybių narių teisės aktus ir 
paaiškina, kad į vertinimą be duomenų apie gamintojus turi būti įtraukti ir tikrieji duomenys 
apie šiluminių siurblių sistemų eksploataciją.

Pakeitimas 693
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies 5 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės skatina diegti biokuro 
perdirbimo įrenginius, kad perteklinę 
šilumą būtų galima naudoti 
veiksmingumo didinimui.

Or. de

Pagrindimas

Perteklinę šilumą, gautą biokuro gamybos proceso metu, galima panaudoti. Todėl valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad šios gamybos jėgainės būtų įrengtos netoli centralizuoto šildymo 
tinklų, kad perteklinę energiją veiksmingai būtų galima panaudoti šildymui arba aušinimui.

Pakeitimas 694
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Turi būti užtikrintos galimybės 
nesunkiai gauti valstybės ir privatų 
finansavimą, taip pat prieiga prie 
Bendrijai svarbių atsinaujinančios 
energijos projektų.
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Siekdamos sudaryti geresnes finansavimo 
sąlygas siekiant 20 proc. planinio rodiklio, 
Komisija ir valstybės narės iki 2009 m. 
gruodžio 31 d. pateikia analizę ir planą, 
visų pirma skirtą:
– geriau panaudoti struktūrinius fondus ir 
pagrindų programas, skirtas 
atsinaujinančiai energijai;
– geriau ir daugiau panaudoti Europos 
investicijų banko ir kitų viešųjų 
finansinių institucijų skiriamų lėšų; ir
– sudaryti geresnes sąlygas pasinaudoti 
rizikos kapitalu, ypač išnagrinėjant 
galimybes sukurti investicijų į 
atsinaujinančią energiją Europos 
Sąjungoje rizikos pasidalijimo 
mechanizmą, panašų į Pasaulinio 
efektyvaus energijos naudojimo ir 
atsinaujinančių energijos šaltinių fondo 
iniciatyvą, skirtą investicijoms į 
atsinaujinančią energiją ir energijos 
efektyvumą trečiosiose šalyse.
Komisija visų pirma išnagrinėja, kaip šias 
naujas finansavimo galimybes galima 
būtų panaudoti europinės svarbos 
atsinaujinančios energijos projektams 
skatinti: 
– skatinant bendruomenes ir miestus 
naudoti tik atsinaujinančią energiją arba 
daugiausia atsinaujinančią energiją pagal 
„Merų konferencijos“ iniciatyvą;
– skatinant kurti reikalingą tinklo 
infrastruktūrą, kad būtų išnaudotos 
Šiaurės ir Baltijos jūrų vėjo ir vandens 
energijos galimybės;
– skatinant Šiaurės ir Rytų ES 
centralizuotam šildymui ir aušinimui 
naudoti biomasę, kartu vykdant didelio 
masto esamų pastatų renovacijos 
programą;
– skatinant tiesti jungtis su Viduržemio 
jūros regiono šalimis, kad būtų 
išnaudotos didžiulės Viduržemio jūros 
regiono ir kitų kaimyninių šalių vėjo ir 
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saulės šiluminės elektros energijos 
gamybos galimybės.

Or. en

Pagrindimas

Identiškas C. Turmeso 90 pakeitimui, išskyrus pagrindų programų įtraukimą į finansavimą.

Pakeitimas 695
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Turi būti užtikrintos galimybės 
nesunkiai gauti valstybės ir privatų 
finansavimą, taip pat prieiga prie 
europinės svarbos atsinaujinančios 
energijos projektų.
Siekdamos sudaryti geresnes finansavimo 
sąlygas siekiant 20 proc. planinio rodiklio, 
Komisija ir valstybės narės iki 2009 m. 
gruodžio 31 d. pateikia analizę ir planą, 
visų pirma skirtą:
– geriau panaudoti struktūrinius fondus ir 
pagrindų programas, skirtas 
atsinaujinančiai energijai;
– geriau ir daugiau panaudoti Europos 
investicijų banko ir kitų viešųjų 
finansinių institucijų skiriamų lėšų; ir
– sudaryti geresnes sąlygas pasinaudoti 
rizikos kapitalu, ypač išnagrinėjant 
galimybes sukurti investicijų į 
atsinaujinančią energiją Europos 
Sąjungoje rizikos pasidalijimo 
mechanizmą, panašų į Pasaulinio 
efektyvaus energijos naudojimo ir 
atsinaujinančių energijos šaltinių fondo 
iniciatyvą, skirtą investicijoms į 
atsinaujinančią energiją ir energijos 
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efektyvumą trečiosiose šalyse.
Komisija visų pirma išnagrinėja, kaip šias 
naujas finansavimo galimybes galima 
būtų panaudoti europinės svarbos 
atsinaujinančios energijos projektams 
skatinti:
– skatinant bendruomenes ir miestus 
naudoti tik atsinaujinančią energiją arba 
daugiausia atsinaujinančią energiją pagal 
„Merų konferencijos“ iniciatyvą;
– skatinant kurti reikalingą tinklo 
infrastruktūrą, kad būtų išnaudotos 
įvairių Europos Sąjungos jūros plotų jūrų 
vėjo ir vandens energijos galimybės;
– skatinant Šiaurės ir Rytų ES 
centralizuotam šildymui ir aušinimui 
naudoti biomasę, kartu vykdant didelio 
masto esamų pastatų renovacijos 
programą;
– skatinant tiesti jungtis su Viduržemio 
jūros regiono šalimis, kad būtų 
išnaudotos didžiulės Viduržemio jūros 
regiono ir kitų kaimyninių šalių vėjo ir 
saulės šiluminės elektros energijos 
gamybos galimybės.

Or. en

Pagrindimas

Papildant pranešėjo pakeitimą turėtų būti pažymėta, kad direktyvoje dėl atsinaujinančių 
energijos šaltinių turėtų būti pateikta aiški nuoroda į pagrindų programas, siekiant skatinti 
mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, susijusią su antrosios kartos biokuru. Be to, 
daugelis ES jūros plotų, ne tik Šiaurės ir Baltijos jūros, turi dideles jūros vėjo ir vandens 
energijos galimybes ir neturėtų būti diskriminuojamos. 
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Pakeitimas 696
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Komisija ir valstybės narės iki 2009 m. 
gruodžio 31 d. turi pateikti tyrimą ir 
planą, skirtus suderintam Bendrijos ir 
valstybių narių finansavimo ir kitų 
paramos priemonių skyrimui energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių ir 
veiksmingo energijos panaudojimo 
technologijų mokslinių tyrimų centrams; 
parama visų pirma skiriama centrams, 
kurie vykdydami taikomuosius ir 
naujoviškus laimėjimų tyrimus 
bendradarbiauja su universitetais ir 
įmonėmis (ypač mažomis ir vidutinio 
dydžio įmonėmis);  vykdant 
technologinius tyrimus ypač didelis 
dėmesys turi būti skiriamas 
decentralizuoto pobūdžio gamybai ir 
gamybai Bendrijoje; tokiais tyrimais turi 
būti siekiama iki minimumo sumažinti 
naudojimo konfliktus, pvz., plotų 
naudojimo kuro ir maisto gamybai 
konfliktą;  šie centrai taip pat bus skirti 
plačiosios visuomenės informuotumo apie 
energiją iš atsinaujinančių šaltinių ir visų 
pirma apie energijos taupymo priemones 
skatinimui.

Or. en

Pagrindimas

Mokslinių tyrimų centrai yra gyvybiškai svarbūs Europos energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
technologijos ateičiai, todėl Komisija ir valstybės narės juos turėtų remti derindamos savo 
veiksmus. 
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Pakeitimas 697
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c. Valstybės narės turi imtis finansinių ir 
kitų paramos priemonių, kad būtų 
užtikrinta, jog kuo daugiau žemės ūkio 
valdų gamintų energiją kaip energijos 
šaltinius naudodamos, pvz., anaerobinį 
perdirbimą, fotovoltinius saulės 
elementus, medienos kurą ir antrosios 
kartos biokurą; be to, kompetentinga 
institucija turi užtikrinti, kad tiekiant 
tokią energiją būtų sudarytos sąlygos 
nediskriminacinei prieigai prie elektros ir 
dujų tinklų; vis dėlto turi būti iki 
minimumo sumažinti naudojimo 
konfliktai, pvz., medienos naudojimo 
kurui ir statyboms konfliktas, o energija 
turi būti gaminama naudojant 
nemaistines organines medžiagas.

Or. en

Pagrindimas

Kaimo žemės valdos yra potencialus tvarios atsinaujinančios energijos šaltinis ir valdžios 
institucijos turėtų jas visapusiškai remti.

Pakeitimas 698
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5d. Valstybės narės turi persvarstyti savo 
viešųjų pirkimų politiką, siekdamos 
skatinti energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių naudojimą ir veiksmingo 
energijos naudojimo technologijų 
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taikymą. viešosios įstaigos turi skatinti 
nemaistinių organinių medžiagų kuro 
naudojimą savo kelių transporto parke ir 
imtis kitų priemonių, atitinkančių naują 
direktyvą dėl skatinimo naudoti įteisintą 
teršalų kiekį išmetančias ir efektyviai 
energiją vartojančias kelių transporto 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Viešosios įstaigos užima svarbią poziciją, susijusią su įtaka anglies dioksido išmetimui.

Pakeitimas 699
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5e. Vertinant energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių plėtojimo srityse, numatytose 
pagal ES aplinkosaugą 
reglamentuojančius teisės aktus, ypač 
Buveinių direktyvą (Direktyva 
92/43/EEB), poveikį valstybės narės 
atsižvelgia į teigiamą šių procesų poveikį 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
gamybai Europos Sąjungoje ir jų įnašą 
siekiant šioje direktyvoje nustatytų tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Ištyrus energijos iš atsinaujinančių šaltinių schemų poveikį aplinkai reikia išsamiai 
apsvarstyti kovą su klimato pokyčiais. 
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