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Pakeitimas 700
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie paramos priemones būtų 
prieinama šildymo, aušinimo ir elektros 
įrenginių bei transporto priemonių, kuriose 
gali būti naudojamas grynasis biokuras 
arba kuras, kuriame biokuro dalis yra 
didelė, vartotojams, statytojams, 
montuotojams, architektams ir tiekėjams. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie paramos priemones ir 
specialios paslaugos, skirtos 
pažeidžiamiems vartotojams, būtų 
prieinamos šildymo, aušinimo ir elektros 
įrenginių bei transporto priemonių, kuriose 
gali būti naudojamas grynasis biokuras 
arba kuras, kuriame biokuro dalis yra 
didelė, vartotojams, statytojams, 
montuotojams, architektams, socialinio 
būsto įmonėms ir tiekėjams.

Or. en

Pakeitimas 701
David Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie paramos priemones būtų 
prieinama šildymo, aušinimo ir elektros 
įrenginių bei transporto priemonių, kuriose 
gali būti naudojamas grynasis biokuras 
arba kuras, kuriame biokuro dalis yra 
didelė, vartotojams, statytojams,
montuotojams, architektams ir tiekėjams. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie paramos priemones būtų 
prieinama šildymo, aušinimo ir elektros 
įrenginių bei transporto priemonių, kuriose 
gali būti naudojamas grynasis biokuras 
arba kuras, kuriame biokuro dalis yra 
didelė, vartotojams, sprendimų vietos ir 
regionų lygmeniu priėmėjams, 
statytojams, montuotojams, architektams ir 
tiekėjams.

Or. en



PE409.428v01-00 4/133 AM\731121LT.doc

LT

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad vietos ir regionų valdžios institucijos turi įgaliojimus rengti planus, ir į 
tai, kad joms priklauso pastatai bei transporto priemonių parkai, jas taip pat reikėtų 
informuoti apie papildomas priemones. Jos galėtų teikti šią informaciją pagrindiniams 
veikėjams vietos ir regionų lygmeniu.

Pakeitimas 702
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie paramos priemones būtų 
prieinama šildymo, aušinimo ir elektros 
įrenginių bei transporto priemonių, kuriose 
gali būti naudojamas grynasis biokuras 
arba kuras, kuriame biokuro dalis yra 
didelė, vartotojams, statytojams, 
montuotojams, architektams ir tiekėjams. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie paramos priemones būtų 
platinama šildymo, aušinimo ir elektros 
įrenginių bei transporto priemonių, kuriose 
gali būti naudojamas grynasis biokuras 
arba kuras, kuriame biokuro dalis yra 
didelė, vartotojams, statytojams, 
montuotojams, architektams ir tiekėjams. 

Or. en

Pagrindimas

Informacija apie paramos priemones turėtų būti ne tik prieinama, bet ir aktyviai platinama 
vartotojams, statytojams, architektams ir įrangos tiekėjams siekiant, kad plačioji visuomenė 
kuo daugiau žinotų apie atsinaujinančius energijos šaltinius.

Pakeitimas 703
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad įrenginių 
ar sistemos tiekėjas arba nacionalinės 
kompetentingos institucijos teiktų 
informaciją apie įrenginių ir sistemų, 

2. Valstybės narės užtikrina, kad įrenginių 
ar sistemos tiekėjas arba nacionalinės 
kompetentingos institucijos teiktų 
informaciją apie įrenginių ir sistemų, 
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kuriose naudojama šildymo, aušinimo ir 
elektros energija iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, teikiamą naudą, 
sąnaudas ir energijos veiksmingumą. 

kuriose naudojama šildymo, aušinimo ir 
elektros energija iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, ir apie hibridinių 
sistemų, kuriose naudojama įprastinė 
energija ir atsinaujinantys energijos 
šaltiniai, teikiamą naudą, sąnaudas ir 
energijos veiksmingumą. 

Or. en

Pagrindimas

Hibridinės atsinaujinančių šaltinių ir įprastinės energijos sistemos gali būti ekonominiu ir 
aplinkos apsaugos požiūriu optimalus būdas siekiant pradėti naudoti atsinaujinančius 
šaltinius šildymo, aušinimo ir elektros energijos sektoriuose. Vartotojai turėtų gauti 
atitinkamos informacijos, kad galėtų priimti informuotus sprendimus dėl to, kaip sumažinti 
energijos vartojimą, susijusių klimato kaitą sukeliančių dujų išmetimą ir natūralių išteklių 
naudojimą.

Pakeitimas 704
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad įrenginių 
ar sistemos tiekėjas arba nacionalinės 
kompetentingos institucijos teiktų 
informaciją apie įrenginių ir sistemų, 
kuriose naudojama šildymo, aušinimo ir 
elektros energija iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, teikiamą naudą, 
sąnaudas ir energijos veiksmingumą. 

2. Valstybės narės užtikrina, kad įrenginių 
ar sistemos tiekėjas arba nacionalinės 
kompetentingos institucijos teiktų 
informaciją apie įrenginių ir sistemų, 
kuriose naudojama šildymo, aušinimo ir 
elektros energija iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, ir apie hibridinių 
sistemų, kuriose naudojama įprastinė 
energija ir atsinaujinantys energijos 
šaltiniai, teikiamą naudą, sąnaudas ir 
energijos naudojimo veiksmingumą.

Or. en

Pagrindimas

Hibridinės atsinaujinančių šaltinių ir įprastinės energijos sistemos gali būti ekonominiu ir 
aplinkos apsaugos požiūriu optimalus būdas siekiant pradėti naudoti atsinaujinančius 
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šaltinius šildymo, aušinimo ir elektros energijos sektoriuose. Vartotojai turėtų gauti 
atitinkamos informacijos, kad galėtų priimti informuotus sprendimus dėl to, kaip sumažinti 
energijos vartojimą, susijusių klimato kaitą sukeliančių dujų išmetimą ir natūralių išteklių 
naudojimą.

Pakeitimas 705
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad įrenginių 
ar sistemos tiekėjas arba nacionalinės 
kompetentingos institucijos teiktų 
informaciją apie įrenginių ir sistemų, 
kuriose naudojama šildymo, aušinimo ir 
elektros energija iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, teikiamą naudą, 
sąnaudas ir energijos veiksmingumą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad įrenginių 
ar sistemos tiekėjas ir nacionalinės 
kompetentingos institucijos teiktų 
informaciją apie įrenginių ir sistemų, 
kuriose naudojama šildymo, aušinimo ir 
elektros energija iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, teikiamą naudą, 
sąnaudas ir energijos panaudojimo 
veiksmingumą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad į rinką greičiau patektų energija iš atsinaujinančių šaltinių, labai svarbu, kad 
visuomenė apie juos žinotų kuo daugiau.

Pakeitimas 706
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Jei energija iš atsinaujinančių šaltinių naudojama mažu mastu, negalima reikalauti, kad 
įrangos montuotojai būtų sertifikuojami. Tai jiems užkrautų nepagrįstą administracinę naštą.

Pakeitimas 707
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės sukuria nedidelių 
biomasės katilų ir krosnių, saulės 
fotoelektros ir saulės energijos sistemų bei 
šiluminių siurblių montuotojų 
sertifikavimo sistemas. Tos sistemos 
grindžiamos IV priede nustatytais 
kriterijais. Vadovaudamasi šiais kriterijais, 
kiekviena valstybė narė pripažįsta kitos 
valstybės narės išduotą sertifikatą.

3. Valstybės narės užtikrina, kad nedideli 
biomasės katilai ir krosnys, saulės 
fotoelektros ir saulės energijos sistemos 
bei paviršinės geoterminės sistemos ir 
šiluminiai siurbliai būtų laikomi 
atitinkantys pastatų reikalavimus, 
keliamus naudojant vieną iš minėtųjų 
technologijų, ir būtų laikomi tinkami 
naudoti taikant kitas paramos schemas tik 
tuo atveju, jei montavimą atlieka 
sertifikuoti montuotojai. Šiuo tikslu 
valstybės narės parengia nedidelių 
biomasės katilų ir krosnių, saulės 
fotoelektros ir saulės energijos sistemų, 
taip pat paviršinių geoterminių sistemų bei 
šiluminių siurblių montuotojų 
sertifikavimo sistemas. Valstybės narės 
parengia šių montuotojų mokymų 
akreditavimo sistemą. Sertifikavimo ir 
akreditavimo sistemos grindžiamos IV 
priede nustatytais kriterijais. 
Vadovaudamasi šiais kriterijais, kiekviena 
valstybė narė pripažįsta kitos valstybės 
narės išduotą sertifikatą. Kai esama kitų 
kokybės sistemų, kurias taikant gaunami 
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panašūs rezultatai, kaip ir taikant šiame 
straipsnyje aprašytą montuotojų 
sertifikavimą, valstybės narės ne ilgesniu 
kaip trejų metų pereinamuoju laikotarpiu 
gali pripažinti jas kaip montuotojo 
sertifikavimo alternatyvą. Pagal 21 
straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą, IV priedą galima keisti 
atsižvelgiant į techninę pažangą ir rinkos 
pokyčius.

Or. en

Pakeitimas 708
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės sukuria nedidelių 
biomasės katilų ir krosnių, saulės 
fotoelektros ir saulės energijos sistemų bei 
šiluminių siurblių montuotojų 
sertifikavimo sistemas. Tos sistemos 
grindžiamos IV priede nustatytais 
kriterijais. Vadovaudamasi šiais kriterijais, 
kiekviena valstybė narė pripažįsta kitos 
valstybės narės išduotą sertifikatą.

3. Valstybės narės užtikrina, kad nedidelių 
biomasės katilų ir krosnių, saulės 
fotoelektros ir saulės energijos sistemų, 
paviršinių geoterminių sistemų bei 
šiluminių siurblių montuotojų 
sertifikavimo sistemos būtų rengiamos 
konsultuojantis su atitinkamais 
suinteresuotais subjektais. Sertifikavimo
sistemos grindžiamos IV priede nustatytais 
kriterijais, kurie prireikus gali būti 
keičiami pagal 21 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą.
Vadovaudamasi šiais kriterijais, kiekviena 
valstybė narė pripažįsta kitoje valstybėje 
narėje įgytą sertifikatą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad būtų perduota techninė patirtis, atitinkami suinteresuoti subjektai turėtų aktyviai 
dalyvauti sertifikavimo procedūroje. Be to, siekiant aiškumo, IV priedą siūloma padalyti į dvi 
dalis (IVa priede – sertifikavimo klausimai, o IVb priede – akreditavimo klausimai).
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Pakeitimas 709
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės sukuria nedidelių 
biomasės katilų ir krosnių, saulės 
fotoelektros ir saulės energijos sistemų bei 
šiluminių siurblių montuotojų 
sertifikavimo sistemas. Tos sistemos 
grindžiamos IV priede nustatytais 
kriterijais. Vadovaudamasi šiais kriterijais, 
kiekviena valstybė narė pripažįsta kitos 
valstybės narės išduotą sertifikatą. 

3. Valstybės narės sukuria nedidelių katilų 
ir krosnių, kurių kuras yra biomasė arba 
skystųjų bioproduktų mišiniai, saulės 
fotoelektros ir saulės energijos sistemų bei 
šiluminių siurblių montuotojų 
sertifikavimo sistemas. Tos sistemos 
grindžiamos IV priede nustatytais 
kriterijais ir privalo atitikti standartus, 
lygiaverčius šiuo metu nustatytiems 
įprastinės energijos šildymo ir aušinimo 
sistemų ir technologijų montuotojams.
Valstybės narės turėtų skatinti, kad 
nacionalinės ir regioninės institucijos bei 
esamos pripažintos mokymo įstaigos 
derintų mokymo patirtį, švietimo ir 
sertifikavimo sistemas, susijusias su 
įprastiniu šildymu ir šildymu naudojant 
atsinaujinančius šaltinius.
Vadovaudamasi šiais kriterijais, kiekviena 
valstybė narė pripažįsta kitos valstybės 
narės išduotą sertifikatą. 

Or. en

Pagrindimas

Skystųjų bioproduktų mišinių naudojimas yra ekonominiu ir aplinkos apsaugos požiūriu 
veiksmingas būdas siekiant pradėti naudoti atsinaujinančius šaltinius šildymo sistemose.
Šildymo ir aušinimo sistemas, naudojančias energiją iš atsinaujinančių šaltinių, privalo 
montuoti asmenys, turintys tokią pat kompetenciją, kaip ir asmenys, montuojantys įprastinės 
energijos sistemas. Naujas IV priede nurodytas mokymo sistemas būtų naudinga kurti 
pritaikant plačiai valstybių narių lygmeniu naudojamas įprastinės energijos sistemų 
montuotojų mokymo sistemas.
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Pakeitimas 710
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės sukuria nedidelių 
biomasės katilų ir krosnių, saulės 
fotoelektros ir saulės energijos sistemų bei 
šiluminių siurblių montuotojų 
sertifikavimo sistemas. Tos sistemos 
grindžiamos IV priede nustatytais 
kriterijais. Vadovaudamasi šiais kriterijais, 
kiekviena valstybė narė pripažįsta kitos 
valstybės narės išduotą sertifikatą.

3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
parengtos nedidelių biomasės katilų ir 
krosnių, saulės fotoelektros ir saulės 
energijos sistemų bei šiluminių siurblių 
montuotojų sertifikavimo ar lygiavertės 
kvalifikacijos suteikimo sistemos. 
Vadovaudamasi šiais kriterijais, kiekviena 
valstybė narė pripažįsta kitos valstybės 
narės išduotą sertifikatą; tai nepažeidžia 
Direktyvos 2005/36/EB reikalavimų.

Or. de

Pagrindimas

Kai kurios valstybės narės turi veiksmingas mokymo sistemas, kurių standartai kur kas 
aukštesni už Europos standartus. Dažniausiai kvalifikacijai įgyti reikalaujama, kad mokymas 
truktų nuo trejų iki trejų su puse metų, o aukštesnio lygio kvalifikacijai – nuo penkerių iki 
šešerių metų. Būtinų žinių ir įgūdžių gaunama įsigijus daug šiuo metu esamų kvalifikaciją 
suteikiančių profesijų.

Pakeitimas 711
Werner Langen, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės sukuria nedidelių 
biomasės katilų ir krosnių, saulės 
fotoelektros ir saulės energijos sistemų bei 
šiluminių siurblių montuotojų 
sertifikavimo sistemas. Tos sistemos 
grindžiamos IV priede nustatytais 
kriterijais. Vadovaudamasi šiais kriterijais, 
kiekviena valstybė narė pripažįsta kitos 

3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
parengtos nedidelių biomasės katilų ir 
krosnių, saulės fotoelektros ir saulės 
energijos sistemų bei šiluminių siurblių 
montuotojų sertifikavimo ar lygiavertės 
kvalifikacijos suteikimo sistemos. 
Sertifikavimo sistemos grindžiamos IV 
priede nustatytais kriterijais. 
Vadovaudamasi šiais kriterijais, kiekviena 
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valstybės narės išduotą sertifikatą. valstybė narė pripažįsta kitos valstybės 
narės išduotą sertifikatą. Tai nepažeidžia 
Direktyvos 2005/36/EB reikalavimų.

Or. de

Pagrindimas

Kai kurios valstybės narės turi veiksmingas mokymo sistemas, kurių standartai kur kas 
aukštesni už Europos standartus. Dažniausiai kvalifikacijai įgyti reikalaujama, kad mokymas 
truktų nuo trejų iki trejų su puse metų, o aukštesnio lygio kvalifikacijai – nuo penkerių iki 
šešerių metų. Būtinų žinių ir įgūdžių gaunama įsigijus daug šiuo metu esamų kvalifikaciją 
suteikiančių profesijų.

Pakeitimas 712
Herbert Reul, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės sukuria nedidelių 
biomasės katilų ir krosnių, saulės 
fotoelektros ir saulės energijos sistemų bei 
šiluminių siurblių montuotojų 
sertifikavimo sistemas. Tos sistemos 
grindžiamos IV priede nustatytais 
kriterijais. Vadovaudamasi šiais kriterijais, 
kiekviena valstybė narė pripažįsta kitos 
valstybės narės išduotą sertifikatą.

3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
parengtos nedidelių biomasės katilų ir 
krosnių, saulės fotoelektros ir saulės 
energijos sistemų bei šiluminių siurblių 
montuotojų sertifikavimo ar lygiavertės 
kvalifikacijos suteikimo sistemos. 
Sertifikavimo sistemos grindžiamos IV 
priede nustatytais kriterijais. 
Vadovaudamasi šiais kriterijais, kiekviena 
valstybė narė pripažįsta kitos valstybės 
narės išduotą sertifikatą; tai nepažeidžia 
Direktyvos 2005/36/EB reikalavimų.

Or. de

Pagrindimas

Kai kurios valstybės narės turi veiksmingas mokymo sistemas, pagal kurias reikalaujama 
trejų metų mokymo; Vokietijoje magistro kvalifikacija suteikiama po penkerių ar šešerių metų 
mokymo. Būtinų žinių ir įgūdžių gaunama įsigijus daug šiuo metu esamų kvalifikaciją 
suteikiančių profesijų. Nebūtina reikalauti papildomo sertifikavimo.

Direktyvoje 2005/36/EB išsamiai ir galutinai nustatomos reglamentuojamų profesijų 
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profesinės kvalifikacijos pripažinimo nuostatos.

Pakeitimas 713
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės sukuria nedidelių 
biomasės katilų ir krosnių, saulės 
fotoelektros ir saulės energijos sistemų bei 
šiluminių siurblių montuotojų 
sertifikavimo sistemas. Tos sistemos 
grindžiamos IV priede nustatytais 
kriterijais. Vadovaudamasi šiais kriterijais, 
kiekviena valstybė narė pripažįsta kitos 
valstybės narės išduotą sertifikatą.

3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
parengtos nedidelių biomasės katilų ir 
krosnių, saulės fotoelektros ir saulės 
energijos sistemų bei šiluminių siurblių 
montuotojų sertifikavimo ar lygiavertės 
kvalifikacijos suteikimo sistemos. 
Sertifikavimo sistemos grindžiamos IV 
priede nustatytais kriterijais. 
Vadovaudamasi šiais kriterijais, kiekviena 
valstybė narė pripažįsta kitos valstybės 
narės išduotą sertifikatą; tai nepažeidžia 
Direktyvos 2005/36/EB reikalavimų.

Or. de

Pagrindimas

Kai kurios valstybės narės turi veiksmingas mokymo sistemas, kurių standartai kur kas 
aukštesni už Europos standartus. Dažniausiai kvalifikacijai įgyti reikalaujama, kad mokymas 
truktų nuo trejų iki trejų su puse metų, o aukštesnio lygio kvalifikacijai – nuo penkerių iki 
šešerių metų. Būtinų žinių ir įgūdžių gaunama įsigijus daug šiuo metu esamų kvalifikaciją
suteikiančių profesijų.

Pakeitimas 714
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės sukuria nedidelių 
biomasės katilų ir krosnių, saulės 
fotoelektros ir saulės energijos sistemų bei 

3. Valstybės narės prisideda, kad būtų 
parengtos nedidelių biomasės katilų ir 
krosnių, saulės fotoelektros ir saulės 
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šiluminių siurblių montuotojų 
sertifikavimo sistemas. Tos sistemos 
grindžiamos IV priede nustatytais 
kriterijais. Vadovaudamasi šiais kriterijais, 
kiekviena valstybė narė pripažįsta kitos 
valstybės narės išduotą sertifikatą.

energijos sistemų bei šiluminių siurblių 
montuotojų sertifikavimo arba lygiavertės 
kvalifikacijos suteikimo sistemos. Tos 
sistemos arba lygiavertės kvalifikacijos 
suteikimo sistemos gali būti rengiamos 
atsižvelgiant į IV priede nustatytus 
kriterijus. Vadovaudamasi šiais kriterijais, 
kiekviena valstybė narė pripažįsta kitos 
valstybės narės išduotą sertifikatą.

Or. cs

Pagrindimas

Pavienėse valstybėse narėse jau taikomos įvairios katilų ir panašios įrangos montuotojų 
sertifikavimo ir mokymo sistemos. Kadangi profesinė kvalifikacija abipusiai pripažįstama, 
nebūtina centralizuoti reikalavimus. Valstybės narės siekia įgyvendinti teisiškai 
įpareigojančius reikalavimus, taigi jų nereikėtų apsunkinti papildomais privalomais 
reikalavimais. Priešingai, joms reikėtų suteikti tam tikro lankstumo, kad jos galėtų įgyvendinti 
savo planines užduotis.

Pakeitimas 715
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės sukuria nedidelių 
biomasės katilų ir krosnių, saulės 
fotoelektros ir saulės energijos sistemų bei 
šiluminių siurblių montuotojų 
sertifikavimo sistemas. Tos sistemos 
grindžiamos IV priede nustatytais 
kriterijais. Vadovaudamasi šiais kriterijais, 
kiekviena valstybė narė pripažįsta kitos 
valstybės narės išduotą sertifikatą.

3. Valstybės narės sukuria nedidelių 
biomasės katilų ir krosnių, saulės 
fotoelektros ir saulės energijos sistemų bei 
šiluminių siurblių montuotojų, taip pat 
horizontalių ir vertikalių šilumos 
kolektorių (pvz. gręžimo ir statybos 
įmonės) sertifikavimo sistemas. Tos 
sistemos grindžiamos IV priede nustatytais 
kriterijais. Vadovaudamasi šiais kriterijais, 
kiekviena valstybė narė pripažįsta kitos 
valstybės narės išduotą sertifikatą.

Or. en
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Pagrindimas

Šilumos šaltinis sudaro svarbią šiluminio siurblio sistemos dalį. Sistemos planavimo ir 
montavimo kokybė labai svarbi siekiant efektyvumo. Kadangi montuojant šilumos kolektorių 
reikia turėti specialių žinių ir šį darbą dažnai atlieka specialus personalas, pvz., montuojant 
vertikalius kolektorius – gręžinių įmonės darbuotojai, montuojant horizontalius kolektorius –
statybos įmonės darbuotojai, taigi reikėtų įrašyti ir juos.

Pakeitimas 716
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės sukuria nedidelių 
biomasės katilų ir krosnių, saulės 
fotoelektros ir saulės energijos sistemų bei 
šiluminių siurblių montuotojų 
sertifikavimo sistemas. Tos sistemos 
grindžiamos IV priede nustatytais 
kriterijais. Vadovaudamasi šiais kriterijais, 
kiekviena valstybė narė pripažįsta kitos 
valstybės narės išduotą sertifikatą.

3. Valstybės narės sukuria nedidelių 
biomasės katilų ir krosnių, saulės 
fotoelektros ir saulės energijos sistemų bei 
šiluminių siurblių montuotojų, taip pat 
horizontalių ir vertikalių šilumos 
kolektorių (pvz. gręžimo ir statybos 
įmonės) sertifikavimo sistemas. Tos 
sistemos grindžiamos IV priede nustatytais 
kriterijais. Vadovaudamasi šiais kriterijais, 
kiekviena valstybė narė pripažįsta kitos 
valstybės narės išduotą sertifikatą.

Or. en

Pagrindimas

Šilumos šaltinis sudaro svarbią šiluminio siurblio sistemos dalį. Sistemos planavimo ir 
montavimo kokybė labai svarbi siekiant efektyvumo. Kadangi montuojant šilumos kolektorių 
reikia turėti specialių žinių ir šį darbą dažnai atlieka specialus personalas, pvz., montuojant 
vertikalius kolektorius – gręžinių įmonės darbuotojai, montuojant horizontalius kolektorius –
statybos įmonės darbuotojai, taigi reikėtų įrašyti ir juos.
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Pakeitimas 717
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės sukuria nedidelių 
biomasės katilų ir krosnių, saulės 
fotoelektros ir saulės energijos sistemų bei 
šiluminių siurblių montuotojų 
sertifikavimo sistemas. Tos sistemos 
grindžiamos IV priede nustatytais 
kriterijais. Vadovaudamasi šiais kriterijais, 
kiekviena valstybė narė pripažįsta kitos 
valstybės narės išduotą sertifikatą.

3. Valstybės narės, pasikonsultavusios su 
atitinkamais suinteresuotais subjektais, 
iki 2014 m. gruodžio 31 d. sukuria 
nedidelių biomasės katilų ir krosnių, saulės 
fotoelektros ir saulės energijos sistemų bei 
šiluminių siurblių montuotojų 
sertifikavimo sistemas. Tos sistemos 
grindžiamos IV priede nustatytais 
kriterijais. Vadovaudamasi šiais kriterijais, 
kiekviena valstybė narė pripažįsta kitos 
valstybės narės išduotą sertifikatą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant perduoti techninę patirtį, svarbu, kad atitinkami suinteresuoti subjektai aktyviai 
dalyvautų rengiant akreditavimo ir sertifikavimo sistemas. Sertifikavimo sistemoms parengti 
reikėtų skirti pakankamai laiko, kadangi daugelyje valstybių narių jos yra vis dar pradiniame 
rengimo etape.

Pakeitimas 718
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės sukuria nedidelių 
biomasės katilų ir krosnių, saulės 
fotoelektros ir saulės energijos sistemų bei
šiluminių siurblių montuotojų 
sertifikavimo sistemas. Tos sistemos 
grindžiamos IV priede nustatytais 
kriterijais. Vadovaudamasi šiais kriterijais, 
kiekviena valstybė narė pripažįsta kitos 

3. Valstybės narės sukuria nedidelių 
biomasės katilų ir krosnių, saulės 
fotoelektros ir saulės energijos sistemų, 
taip pat ir šiluminių siurblių bei 
geoterminių sistemų montuotojų 
sertifikavimo sistemas. Tos sistemos 
grindžiamos IV priede nustatytais 
kriterijais. Vadovaudamasi šiais kriterijais, 
kiekviena valstybė narė pripažįsta kitos 
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valstybės narės išduotą sertifikatą. valstybės narės išduotą sertifikatą.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Komisijos siūlymą, šiluminiai siurbliai neturėtų būti išskirti.

Pakeitimas 719
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės sukuria nedidelių 
biomasės katilų ir krosnių, saulės 
fotoelektros ir saulės energijos sistemų bei 
šiluminių siurblių montuotojų 
sertifikavimo sistemas. Tos sistemos 
grindžiamos IV priede nustatytais 
kriterijais. Vadovaudamasi šiais kriterijais, 
kiekviena valstybė narė pripažįsta kitos 
valstybės narės išduotą sertifikatą.

3. Valstybės narės sukuria nedidelių 
biomasės katilų ir krosnių, centralizuotam 
šildymui naudojamos šilumos mainų 
įrangos, saulės fotoelektros ir saulės 
energijos sistemų bei šiluminių siurblių 
montuotojų sertifikavimo sistemas. Tos 
sistemos grindžiamos IV priede nustatytais 
kriterijais. Vadovaudamasi šiais kriterijais, 
kiekviena valstybė narė pripažįsta kitos 
valstybės narės išduotą sertifikatą.

Or. de

Pagrindimas

Reikia imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad centralizuotam šildymui naudojamų šilumos 
mainų įrenginių montuotojai būtų kvalifikuoti atlikti šį darbą, ypač valstybėse narėse, kuriose 
palyginti neseniai pradėtos naudoti centralizuoto šildymo įmonės. Taigi į sąrašą reikėtų 
įtraukti šią šilumos mainų įrangą.



AM\731121LT.doc 17/133 PE409.428v01-00

LT

Pakeitimas 720
Paul Rübig

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki (1 metai po šios direktyvos įsigaliojimo 
datos), atsižvelgiant į valstybių narių 
pateiktą informaciją ir pasikonsultavus su 
atitinkamais sektoriais, pagal 21 
straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą 
nustatomi minimalūs mokymo programų 
ir įmonių bei atitinkamų darbuotojų, 
vykdančių nedidelių biomasės katilų ir 
krosnių, saulės fotoelektros ir saulės 
energijos sistemų, šiluminių siurblių ir 
horizontalių ir vertikalių šilumos 
kolektorių montavimą, techninę priežiūrą 
ir aptarnavimą, sertifikavimo reikalavimai 
ir abipusio pripažinimo sąlygos, tinkamai 
atsižvelgiant į esamas sertifikavimo 
sistemas, kurios jau taikomos šiems 
gaminiams ir įrangai.

Or. en

Pagrindimas

Šilumos šaltinis sudaro svarbią šiluminio siurblio sistemos dalį. Sistemos planavimo ir 
montavimo kokybė labai svarbi siekiant efektyvumo. Kadangi montuojant šilumos kolektorių 
reikia turėti specialių žinių ir šį darbą dažnai atlieka specialus personalas, pvz., montuojant 
vertikalius kolektorius – gręžinių įmonės darbuotojai, montuojant horizontalius kolektorius –
statybos įmonės darbuotojai, taigi reikėtų įrašyti ir juos.

Pakeitimas 721
Jan Březina

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki (1 metai po šios direktyvos įsigaliojimo 
datos), atsižvelgiant į valstybių narių 
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pateiktą informaciją ir pasikonsultavus su 
atitinkamais sektoriais, pagal 21 
straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą 
nustatomi minimalūs mokymo programų 
ir įmonių bei atitinkamų darbuotojų, 
vykdančių nedidelių biomasės katilų ir 
krosnių, saulės fotoelektros ir saulės 
energijos sistemų, šiluminių siurblių ir 
horizontalių ir vertikalių šilumos 
kolektorių montavimą, techninę priežiūrą 
ir aptarnavimą, sertifikavimo reikalavimai 
ir abipusio pripažinimo sąlygos, tinkamai 
atsižvelgiant į esamas sertifikavimo 
sistemas, kurios jau taikomos šiems 
gaminiams ir įrangai.

Or. en

Pagrindimas

Šis požiūris atitinka Reglamento 303/2008 nuostatas. Siekiant užtikrinti abipusį pripažinimą, 
tikslinga tokį pat požiūrį taikyti kitų tipų įrangai ir sistemoms. Siekiant užtikrinti rentabilias 
programas rengiant įrangos arba sistemų, nurodytų šioje direktyvoje, sertifikavimo sistemas 
turi būti atsižvelgiama į esamas sertifikavimo sistemas, numatytas šio tipo įrangai ir 
sistemoms pagal kitus Europos įstatymus. Siūloma numatyti tam tikrą laiką, reikalingą 
parengti sertifikavimo sistemai, pagal kurią būtų įgyvendinti IV priede išvardyti reikalavimai.

Pakeitimas 722
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalies 1b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki (dveji metai po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos) valstybės narės, 
atsižvelgdamos į 3 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus minimalius reikalavimus, 
parengia arba pritaiko savo mokymo ir 
sertifikavimo reikalavimus. Valstybės 
narės informuoja Komisiją apie savo 
sertifikavimo programas. Valstybės narės 
pripažįsta kitoje valstybėje narėje išduotus 
sertifikatus ir dėl priežasties, kad 
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sertifikatas buvo išduotas kitoje valstybėje 
narėje, nevaržo laisvės teikti paslaugas ar 
įsisteigimo laisvės.

Or. en

Pagrindimas

Šilumos šaltinis sudaro svarbią šiluminio siurblio sistemos dalį. Sistemos planavimo ir 
montavimo kokybė labai svarbi siekiant efektyvumo. Kadangi montuojant šilumos kolektorių 
reikia turėti specialių žinių ir šį darbą dažnai atlieka specialus personalas, pvz., montuojant 
vertikalius kolektorius – gręžinių įmonės darbuotojai, montuojant horizontalius kolektorius –
statybos įmonės darbuotojai, taigi reikėtų įrašyti ir juos.

Pakeitimas 723
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalies 1b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki (dveji metai po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos) valstybės narės, 
atsižvelgdamos į 3 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus minimalius reikalavimus, 
parengia arba pritaiko savo mokymo ir 
sertifikavimo reikalavimus. Valstybės 
narės informuoja Komisiją apie savo 
sertifikavimo programas. Valstybės narės 
pripažįsta kitoje valstybėje narėje išduotus 
sertifikatus ir dėl priežasties, kad 
sertifikatas buvo išduotas kitoje valstybėje 
narėje, nevaržo laisvės teikti paslaugas ar 
įsisteigimo laisvės.

Or. en

Pagrindimas

Šis požiūris atitinka Reglamento 303/2008 nuostatas. Siekiant užtikrinti abipusį pripažinimą, 
tikslinga tokį pat požiūrį taikyti kitų tipų įrangai ir sistemoms. Siekiant užtikrinti rentabilias 
programas rengiant įrangos arba sistemų, nurodytų šioje direktyvoje, sertifikavimo sistemas 
turi būti atsižvelgiama į esamas sertifikavimo sistemas, numatytas šio tipo įrangai ir 
sistemoms pagal kitus Europos įstatymus. Siūloma numatyti tam tikrą laiką, reikalingą 
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parengti sertifikavimo sistemai, pagal kurią būtų įgyvendinti IV priede išvardyti reikalavimai.

Pakeitimas 724
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės parengia biomasės, 
paviršinių geoterminių sistemų, šiluminių 
siurblių, saulės fotoelektros ir saulės 
energijos sistemų montuotojų mokymo 
programų ir mokymo paslaugų teikėjų 
akreditavimo sistemą. Šios sistemos 
grindžiamos IVa priede nustatytais 
kriterijais, kurie prireikus gali būti 
keičiami pagal 21 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Sparčiai plėtojamos energijos iš atsinaujinančių šaltinių technologijos, ypač fotoelektros, ir 
tai labai prisideda prie mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos bei naujų gamybos pajėgumų 
didinimo. Taigi, siekiant suteikti galimybę prireikus pakeisti kriterijus, pvz., juos pritaikyti 
prie technikos raidos ateityje, reikėtų užtikrinti galimybę iš dalies pakeisti IVb priedą.

Pakeitimas 725
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybės narės užtikrina, kad nuo 
2015 m. tik sertifikuotų montuotojų 
atliktas montavimas bus laikomas 
atitinkantis reikalavimus, nustatytus 
pagal šios direktyvos 12 straipsnio 4 dalį.
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Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti montavimo kokybę. Vis dėlto reikia numatyti tam tikrą pereinamąjį 
laikotarpį, kurio metu būtų parengtos sertifikavimo sistemos.

Pakeitimas 726
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nustato gaires 
projektuotojams ir architektams, kad 
planuodami, projektuodami, statydami ir 
atnaujindami pramoninius ar 
gyvenamuosius rajonus jie galėtų tinkamai 
atsižvelgti į energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių naudojimą ir centralizuotą 
šildymą bei aušinimą.

4. Valstybės narės nustato gaires 
projektuotojams ir architektams, kad 
planuodami, projektuodami, statydami ir 
atnaujindami pramoninius ar 
gyvenamuosius rajonus jie galėtų tinkamai 
atsižvelgti į optimalų naudojamų 
atsinaujinančių energijos šaltinių derinimą 
ir į labai efektyvias technologijas.

Or. en

Pagrindimas

Veiklos kryptis reikėtų nustatyti numatant įpareigojimus siekti rezultatų, o ne numatant 
priemones. Taigi reikia optimaliai derinti naudojamus atsinaujinančios energijos šaltinius ir 
labai efektyvias technologijas, o ne rinktis vieną arba kitą. Be to, gali būti, kad ne visiems 
pastatams prieinama energija iš vietinių atsinaujinančių šaltinių. Siekiant įgyvendinti 
planines 2020 m. užduotis būtina efektyviai naudoti energiją. Itin svarbu efektyviai naudoti 
energiją pastatuose, nes būtent čia yra svarbi efektyvaus energijos naudojimo galimybė.
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Pakeitimas 727
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nustato gaires 
projektuotojams ir architektams, kad 
planuodami, projektuodami, statydami ir 
atnaujindami pramoninius ar 
gyvenamuosius rajonus jie galėtų tinkamai 
atsižvelgti į energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių naudojimą ir centralizuotą 
šildymą bei aušinimą.

4. Valstybės narės nustato gaires 
projektuotojams ir architektams, kad 
planuodami, projektuodami, statydami ir 
atnaujindami pramoninius ar 
gyvenamuosius rajonus jie galėtų tinkamai 
atsižvelgti į optimalų naudojamų 
atsinaujinančių energijos šaltinių derinimą 
ir į labai efektyvias technologijas.

Or. en

Pagrindimas

Veiklos kryptis reikėtų nustatyti numatant įpareigojimus siekti rezultatų, o ne numatant 
priemones. Taigi reikia optimaliai derinti naudojamus atsinaujinančios energijos šaltinius ir 
labai efektyvias technologijas, o ne rinktis vieną arba kitą. Be to, gali būti, kad ne visiems 
pastatams prieinama energija iš vietinių atsinaujinančių šaltinių. Siekiant įgyvendinti 
planines 2020 m. užduotis būtina efektyviai naudoti energiją. Itin svarbu efektyviai naudoti 
energiją pastatuose, nes būtent čia yra svarbi efektyvaus energijos naudojimo galimybė.

Pakeitimas 728
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nustato gaires 
projektuotojams ir architektams, kad 
planuodami, projektuodami, statydami ir 
atnaujindami pramoninius ar 
gyvenamuosius rajonus jie galėtų tinkamai 
atsižvelgti į energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių naudojimą ir centralizuotą šildymą 
bei aušinimą. 

4. Valstybės narės nustato gaires 
projektuotojams, architektams ir socialinio 
būsto įmonėms, kad planuodami, 
projektuodami, statydami ir atnaujindami 
pramoninius ir gyvenamuosius rajonus jie 
galėtų tinkamai atsižvelgti į energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių naudojimą ir 
centralizuotą šildymą bei aušinimą. 
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Or. en

Pakeitimas 729
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nustato gaires 
projektuotojams ir architektams, kad 
planuodami, projektuodami, statydami ir 
atnaujindami pramoninius ar 
gyvenamuosius rajonus jie galėtų tinkamai 
atsižvelgti į energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių naudojimą ir centralizuotą šildymą 
bei aušinimą.

4. Valstybės narės gali nustatyti gaires 
projektuotojams ir architektams, kad 
planuodami, projektuodami, statydami ir 
atnaujindami pramoninius ar 
gyvenamuosius rajonus jie galėtų tinkamai 
atsižvelgti į energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių naudojimą ir centralizuotą šildymą 
bei aušinimą.

Or. cs

Pagrindimas

Valstybės narės siekia įgyvendinti teisiškai įpareigojančius reikalavimus, taigi jų nereikėtų 
apsunkinti papildomais privalomais reikalavimais. Priešingai, joms reikėtų suteikti tam tikro 
lankstumo, kad jos galėtų įgyvendinti savo planines užduotis.

Pakeitimas 730
David Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės kartu su vietos ir 
regionų valdžios institucijomis užtikrina, 
kad piliečiai būtų tinkamai informuoti 
apie energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
plėtros ir naudojimo privalumus ir 
praktinius aspektus.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant, kad piliečiai suprastų ir aktyviai pritartų, kad reikia daugiau naudoti šios rūšies 
energijos, būtina juos gerai informuoti. Reikėtų skatinti valdžios institucijas visais lygmenimis 
dalyvauti šiame procese.

Pakeitimas 731
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieiga prie elektros tinklo Prieiga prie elektros tinklo, dujų vamzdynų 
ir centralizuoto šildymo bei aušinimo 
tinklų ir jų eksploatavimas

Or. en

Pagrindimas

Reikalinga galimybė naudotis visos atsinaujinančios energijos, ne tik elektros, infrastruktūra.

Pakeitimas 732
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieiga prie elektros tinklo Prieiga prie elektros tinklo ir sistemos 
plėtra

Or. de

Pagrindimas

Kadangi nepakanka vien tik išplėsti tinklą, reikia vadovautis kompleksiniu požiūriu, pvz., 
sukaupti pakankamai iš vėjo energijos pagamintos elektros energijos, kurios gamybos 
apimtys kintamos. Taigi būtina gerinti viso tinklo valdymą.



AM\731121LT.doc 25/133 PE409.428v01-00

LT

Pakeitimas 733
Mia De Vits, Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieiga prie elektros tinklo Prieiga prie elektros tinklo ir sistemos 
plėtra

Or. en

Pagrindimas

Siekiant integruoti energiją iš atsinaujinančių šaltinių reikės ne tik parengti prieigą prie 
tinklo, bet plėtoti visą tinklą ir apskritai visą sistemą.

Pakeitimas 734
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų veiksmų, 
kad sukurtų tinklo infrastruktūrą, 
siekdamos sudaryti sąlygas tolesnei 
elektros energijos gamybos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, įskaitant 
jungtis tarp valstybių narių, plėtrai.

1. Valstybės narės ir kompetentingos 
valdžios institucijos laiku ir 
atsižvelgdamos į 1A ir 1B prieduose 
nustatytus planinius rodiklius imasi 
būtinų veiksmų, kad sukurtų perdavimo ir 
skirstomojo tinklo infrastruktūrą, 
saugyklas ir tinkamas tinklo valdymo 
priemones, siekdamos sudaryti sąlygas 
tolesnei elektros energijos gamybos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, įskaitant 
jungtis tarp valstybių narių ir su 
trečiosiomis šalimis, plėtrai. Savo 
nacionaliniuose veiksmų planuose jos 
įvertins, kiek reikia išplėsti ir (arba) 
sustiprinti esamą infrastruktūrą siekiant 
sudaryti sąlygas naudoti energiją iš 
atsinaujinančių šaltinių tokiu mastu, kad 
būtų įgyvendintas 2020 m. nacionalinis 
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planinis rodiklis. Be to, jos imsis reikiamų 
priemonių, kad suteiktų galimybę 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
gamintojams, atsižvelgiant į pagrįstus 
prašymus, prisijungti prie paskirstymo 
sistemos.

Or. en

Pagrindimas

Papildomos saugyklos ir IT įrenginių naudojimas siekiant tobulinti tinklo valdymo sistemas 
prisidės prie to, kad daugiau energijos būtų gaminama iš atsinaujinančių šaltinių.

Pakeitimas 735
Mia De Vits, Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų veiksmų, 
kad sukurtų tinklo infrastruktūrą, 
siekdamos sudaryti sąlygas tolesnei 
elektros energijos gamybos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, įskaitant 
jungtis tarp valstybių narių, plėtrai.

1. Valstybės narės imasi būtinų veiksmų, 
kad sukurtų šio tinklo infrastruktūrą ir 
energetikos sistemą, kurios užtikrintų 
saugų energetikos sistemos darbą,
siekdamos sudaryti sąlygas tolesnei 
elektros energijos gamybos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, įskaitant 
jungtis tarp valstybių narių, plėtrai.
Atsižvelgiant į šią plėtrą, reikėtų 
paspartinti leidimų suteikimo procedūrą, 
taikomą tinklo infrastruktūrai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant integruoti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių reikia plėtoti ne tik 
tinklą, bet ir visą sistemą, nes procesas bus sudėtingesnis ir pažangesnis. Dėl sparčiai 
plėtojamos elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamybos reikia sparčiai 
plėtoti tinklą ir susijusias leidimų suteikimo procedūras.
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Pakeitimas 736
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų veiksmų, 
kad sukurtų tinklo infrastruktūrą, 
siekdamos sudaryti sąlygas tolesnei 
elektros energijos gamybos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, įskaitant 
jungtis tarp valstybių narių, plėtrai.

1. Valstybės narės imasi būtinų veiksmų, 
kad sukurtų tinklo infrastruktūrą, 
siekdamos sudaryti sąlygas tolesnei 
elektros energijos gamybos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, įskaitant 
jungtis tarp valstybių narių ir sistemų 
gerinimą, plėtrai. Valstybės narės imasi 
atitinkamų priemonių, kad būtų 
paspartintos leidimų suteikimo 
procedūros ir kad tinklo plėtra būtų 
koordinuojama su leidimų montuoti 
įrangą, skirtą elektrai iš atsinaujinančių 
šaltinių gaminti, suteikimo procedūromis.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi nepakanka vien tik išplėsti tinklą, reikia vadovautis kompleksiniu požiūriu, pvz., 
sukaupti pakankamai iš vėjo energijos pagamintos elektros energijos, kurios gamybos 
apimtys kinta. Taigi būtina gerinti viso tinklo valdymą.

Pakeitimas 737
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų veiksmų, 
kad sukurtų tinklo infrastruktūrą, 
siekdamos sudaryti sąlygas tolesnei 
elektros energijos gamybos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, įskaitant 
jungtis tarp valstybių narių, plėtrai.

1. Valstybės narės imasi visų būtinų 
veiksmų, kad sukurtų tinklo infrastruktūrą, 
siekdamos sudaryti sąlygas tolesnei 
elektros energijos gamybos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, ir bent 
jau pasiektų atsinaujinančios energijos 
veiksmų planuose numatytus tikslus,
įskaitant jungtis tarp valstybių narių, 
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plėtrai.

Or. en

Pakeitimas 738
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų veiksmų, 
kad sukurtų tinklo infrastruktūrą, 
siekdamos sudaryti sąlygas tolesnei 
elektros energijos gamybos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, įskaitant 
jungtis tarp valstybių narių, plėtrai. 

1. Valstybės narės imasi būtinų veiksmų, 
kad sukurtų tinklo infrastruktūrą, 
siekdamos sudaryti sąlygas tolesnei 
elektros energijos gamybos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, įskaitant 
vadinamuosius sumanaus paskirstymo 
tinklus ir jungtis tarp valstybių narių, 
plėtrai.

Or. fr

Pagrindimas

Iš atsinaujinančių šaltinių gaminamos energijos tinklo prieigos sunkumų patiriama naudojant 
visą decentralizuotą įrangą. Šia įranga savoms reikmėms tenkinti gaminama elektra 
pramoninėse vietovėse arba visuomeniniuose (ligoninėse ir kt.), komerciniuose ar 
gyvenamuosiuose pastatuose. Vėliausiai priimti tinklų sujungimo srities teisės aktai privalo 
būti taip pat naudingi taikant kogeneracijos įrangą, kaip ir decentralizuotą įrangą, ir jie 
privalo daryti poveikį procedūroms ir susijusioms išlaidoms.

Pakeitimas 739
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų veiksmų, 
kad sukurtų tinklo infrastruktūrą, 
siekdamos sudaryti sąlygas tolesnei 
elektros energijos gamybos iš 

1. Valstybės narės imasi būtinų veiksmų, 
kad sukurtų tinklo infrastruktūrą, 
siekdamos sudaryti sąlygas tolesnei 
elektros energijos ir biometano dujų 
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atsinaujinančių energijos šaltinių, įskaitant 
jungtis tarp valstybių narių, plėtrai.

gamybos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, įskaitant jungtis tarp valstybių 
narių, plėtrai.

Or. en

Pagrindimas

Biometano gamintojams būtina patikima prieiga prie tinklo.

Pakeitimas 740
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų veiksmų, 
kad sukurtų tinklo infrastruktūrą, 
siekdamos sudaryti sąlygas tolesnei 
elektros energijos gamybos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, įskaitant 
jungtis tarp valstybių narių, plėtrai.

1. Valstybės narės imasi visų būtinų 
veiksmų, kad sukurtų tinklo infrastruktūrą, 
siekdamos sudaryti sąlygas tolesnei 
elektros energijos gamybos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, įskaitant 
jungtis tarp valstybių narių, plėtrai.

Or. en

Pakeitimas 741
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Svarstant pajėgumų dydį ir jų keitimą, 
reikėtų apsvarstyti tarpinio saugojimo 
technologijų, skirtų galios poreikiams 
piko metu tenkinti, kūrimą ir naudojimą. 
Tokių technologijų kūrimas turėtų būti 
remiamas pagal specialų Europos 
pažangių energijos saugojimo 
technologijų planą.
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Or. en

Pagrindimas

Esant energijos iš atsinaujinančių šaltinių gamybos ir energijos paklausos neatitikimui būtina 
turėti efektyvius tarpinio energijos saugojimo pajėgumus. Tokius pajėgumus galima įgyti 
naudojant didelio masto kombinuotos energijos gamybos ir saugojimo sistemas, kurios 
naudoja, pvz., elektrocheminius energijos saugojimo vienetus, t. y. baterijas.

Pakeitimas 742
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nepakenkdamos tinklo patikimumui ir 
saugumui ir kiek galima nepažeidžiant 
nacionalinių elektros energijos sistemų 
saugumo:
a) valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad perdavimo ir skirstymo sistemų 
operatoriai savo teritorijoje užtikrintų
prioritetinę jungtį, elektros energijos, 
pagamintos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, perdavimą ir skirstymą ir 
užtikrintų, kad atsakingi sistemos 
operatoriai optimizuotų, sustiprintų ir 
išplėstų tinklą, atsižvelgdami į pagrįstą 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
gamintojo prašymą suteikti prioritetinę 
jungtį, prieigą, iš atsinaujinančių šaltinių 
pagamintos elektros energijos perdavimą, 
paskirstymą ir persiuntimą.
b) valstybės narės taip pat gali nustatyti 
pirmenybę elektros energijos, pagamintos 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių, 
gamintojams naudotis elektros tinklų 
sistema; 

c) tvarkydami reikalus, susijusius su 
gamybos įrenginiais, perdavimo sistemos 
operatoriai pirmenybę teikia gamybos 
įrenginiams, naudojantiems 
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atsinaujinančios energijos šaltinius;

d) valstybės narės užtikrina, kad atsakingi 
sistemos operatoriai imasi visų tinkamų 
su tinklo ir rinkos veikla susijusių 
priemonių, skirtų kuo labiau sumažinti iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
gaminamos elektros energijos 
nuostoliams;
valstybės narės užtikrina, kad atsakingi 
sistemos operatoriai viešai ir laiku 
pateiktų informaciją šiais klausimais ir 
apie priemones, kurių imtasi.

Or. en

Pakeitimas 743
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad perdavimo ir skirstymo sistemų 
operatoriai savo teritorijoje užtikrintų
pirmenybinį elektros energijos, pagamintos 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių, 
perdavimą ir skirstymą. Be to, valstybės 
narės ir kompetentingos reguliavimo 
institucijos gali suteikti elektros energijos, 
gaminamos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, gamintojams pirmenybę naudotis 
perdavimo ir skirstymo tinklų sistema. 
Tvarkydami reikalus, susijusius su 
gamybos įrenginiais, tinklo sistemos 
operatoriai ir energijos mainų vykdytojai, 
kiek galima nepažeidžiant nacionalinės
elektros energijos sistemos patikimumo bei 
saugumo ir pagal veiklos taisykles, kurias 
turi patvirtinti kompetentinga institucija,
pirmenybę teikia gamybos įrenginiams, 
naudojantiems atsinaujinančios energijos 
šaltinius. Šio principo nesilaikyti galima 
tik tada, jei kiltų pavojus nacionalinės 
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elektros energijos sistemos saugumui. Jei 
pažeidžiamas prioritetinio persiuntimo 
principas, įrodinėjimo pareiga tenka 
atitinkamam tinklo operatoriui arba 
energijos mainų vykdytojui; kartu turi 
būti taikoma kompensavimo 
atsinaujinančios energijos gamintojams, 
nukentėjusiems atsižvelgiant į kiekvienos 
valstybės narės parengtus energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių plėtros planus, 
tvarka. Tinklo operatorius ir (arba) 
energijos mainų operatorius internete 
turėtų skelbti informaciją šiais klausimais 
ir priemones, kurių imtasi.

Or. en

Pagrindimas

Būtina pabrėžti nacionalinių reguliavimo institucijų vaidmenį nustatant tinklo taisykles. Kai 
nesuteikiama prioritetinė prieiga, įrodinėjimo pareiga tenka perdavimo sistemos 
operatoriams arba energijos mainų vykdytojui; apie tai turi būti skaidriai ir viešai 
informuojama.

Pakeitimas 744
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nepakenkdamos tinklo patikimumui ir 
saugumui, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad perdavimo ir skirstymo 
sistemų operatoriai savo teritorijoje 
užtikrintų elektros energijos, pagamintos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių ir 
naudojant mišrią šilumos bei elektros 
energiją, perdavimą ir skirstymą. 
Operatoriai valdo elektros energijos 
patekimą į tinklą tokiu būdu, kad būtų 
suteikta prieigos pirmenybė, jei tai nekelia 
pavojaus regiono, nacionalinėms ar 
tarpregioninėms elektros energijos 
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leidžia nacionalinė elektros energijos 
sistema, pirmenybę teikia gamybos 
įrenginiams, naudojantiems 
atsinaujinančios energijos šaltinius.

sistemų tiekimo saugumui.

Or. de

Pagrindimas

Būtina užtikrinti patikimą tiekimą. Be to, ES skatina naudoti mišrią šilumą ir elektros 
energiją. Jei šioms sistemoms nebus suteikta prieigos prie tinklo pirmenybės, tam tikromis 
aplinkybėmis jos išsieikvotų ir todėl taip pat sumažėtų šilumos gamyba.

Pakeitimas 745
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nepakenkdamos tinklo patikimumui ir 
saugumui bei tiekimo saugumui, valstybės 
narės imasi būtinų priemonių, kad 
perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai 
savo teritorijoje užtikrintų elektros 
energijos, pagamintos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, perdavimą ir skirstymą. 
Jos taip pat gali nustatyti pirmenybę 
elektros energijos, pagamintos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių ir iš 
mišrios šilumos ir elektros energijos,
gamintojams naudotis elektros tinklų 
sistema. Prieigos prie tinklo pirmenybė, 
suteikiama elektros energijai, pagamintai 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių, 
netaikoma elektros energijai, pagamintai 
naudojant mišrią šilumos ir elektros 
energiją. Jei kyla pavojus, kad nebus 
patenkintos naudingos šilumos poreikis, 
valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijai, gaminamai naudojant mišrią 
šilumos ir elektros energiją, būtų teikiama 
tokia pat pirmenybė. Tvarkydamos 
reikalus, susijusius su gamybos įrenginiais, 
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perdavimo sistemos operatoriai, kiek 
galima nepažeidžiant nacionalinės elektros 
energijos sistemos saugumo, pirmenybę 
teikia gamybos įrenginiams, naudojantiems 
atsinaujinančios energijos šaltinius ir 
(arba) naudojantiems mišrią šilumos ir 
elektros energiją. 

Or. de

Pagrindimas

Dėl priežasties, kad iš atsinaujinančių šaltinių gaminamai elektros energijai teikiama 
pirmenybė, vėjuotose vietovėse ne kartą susidarė tokia padėtis, kai dideliems vėjo energiją 
naudojant pagamintos elektros energijos kiekiams patekus į tinklą, teko stabdyti mišrios 
šilumos ir elektros energijos jėgaines ir jos negalėjo toliau tiekti šilumos. Siekiant išvengti 
minėtos rizikos, būtina neteikti prieigos prie tinklo pirmenybės energijai iš atsinaujinančių 
šaltinių, palyginti su energija, gaminama naudojant mišrią šilumos ir elektros energiją.

Pakeitimas 746
Mia De Vits, Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nepakenkdamos tinklo patikimumui ir 
saugumui, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad perdavimo ir skirstymo 
sistemų operatoriai savo teritorijoje 
užtikrintų elektros energijos, pagamintos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, 
perdavimą ir skirstymą. Jos taip pat gali 
nustatyti pirmenybę elektros energijos, 
pagamintos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, gamintojams prisijungti prie 
elektros tinklo sistemos. Valstybės narės 
gali nuspręsti, kad perdavimo sistemos 
operatoriai, kiek galima nepažeidžiant
nacionalinės elektros energijos sistemos 
saugumo, persiuntimo pirmenybę su rinka 
pagrįstos pusiausvyros atsakomybe teikia 
gamybos įrenginiams, naudojantiems 
atsinaujinančios energijos šaltinius.
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Or. en

Pagrindimas

Nevaržoma pirmenybė elektros energijai iš atsinaujinančių energijos šaltinių prieštarauja 
direktyvai dėl energetikos vidaus rinkos, pagal kurią reikalaujama taikyti nediskriminuojamas 
procedūras visiems rinkos veikėjams. Elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių 
jėgainėms turi tekti visa atsakomybė už pusiausvyrą, nes tai atitinka atviros energetikos 
rinkos nuostatas.

Pakeitimas 747
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nepakenkdamos tinklo patikimumui ir 
saugumui, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad perdavimo ir skirstymo 
sistemų operatoriai savo teritorijoje 
užtikrintų elektros energijos, pagamintos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, 
perdavimą ir skirstymą. Jos taip pat gali 
nustatyti pirmenybę elektros energijos, 
gaminamos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių arba iš kitų CO2 neišskiriančių 
energijos šaltinių, gamintojams naudotis 
elektros tinklų sistema. Tvarkydamos 
reikalus, susijusius su gamybos įrenginiais, 
perdavimo sistemos operatoriai, kiek 
galima nepažeidžiant nacionalinės elektros 
energijos sistemos saugumo, pirmenybę 
gali teikti gamybos įrenginiams, 
naudojantiems atsinaujinančios energijos 
šaltinius.

Or. en

Pagrindimas

Nors būtina užtikrinti, kad iš atsinaujinančių šaltinių gaminama energija turėtų teisingą 
prieigą prie tinklo, privaloma šios rūšies energijos prieigos arba persiuntimo pirmenybė 
nesuderinama su teisingu elektros energijos rinkos funkcionavimu. Taigi svarbu neįpareigoti 
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suteikti prieigos arba persiuntimo pirmenybę.

Pakeitimas 748
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Iš atsinaujinančių šaltinių gaminamos energijos tinklo prieigos sunkumų patiriama naudojant 
visą decentralizuotą įrangą. Šia įranga gaminama elektra savoms reikmėms tenkinti 
pramoninėse vietovėse arba visuomeniniuose (ligoninėse ir kt.), komerciniuose ar 
gyvenamuosiuose pastatuose. Vėliausiai priimti tinklų sujungimo srities teisės aktai privalo 
būti vienodai naudingi taikant kogeneracijos įrangą, kaip ir decentralizuotą įrangą, o jų 
indėlis turi daryti poveikį procedūroms ir susijusioms išlaidoms.
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Pakeitimas 749
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti prieigą prie tinklo ir lygias visų gamybos režimų, skirtų gaminti elektros 
energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių, sąlygas. Vis dėlto privalomas prieigos 
pirmenybė prieštarauja direktyvos dėl elektros energijos rinkos nuostatoms ir sutrikdytų 
elektros energijos rinkos funkcionavimą. Perdavimo sistemos operatoriai ir paskirstymo 
sistemų operatoriai privalo visiems gamintojams sudaryti vienodas sąlygas.

Pakeitimas 750
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

saugumui, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad perdavimo ir skirstymo 
sistemų operatoriai savo teritorijoje 
užtikrintų elektros energijos, pagamintos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, 
prisijungimo, prieigos prie tinklo, 
perdavimo ir skirstymo pirmenybę. Jos taip 
pat gali nustatyti pirmenybę elektros 
energijos, pagamintos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, gamintojams naudotis 
elektros tinklų sistema. Tvarkydami 
reikalus, susijusius su gamybos įrenginiais, 
perdavimo sistemos operatoriai pirmenybę 
teikia gamybos įrenginiams, naudojantiems 
atsinaujinančios energijos šaltinius.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu elektros energijos rinkoje diskriminuojama energija, gaminama iš atsinaujinančių 
šaltinių. Energijos iš atsinaujinančių šaltinių gamintojams nepriimtina delsa, su kuria jie 
susiduria. Vien tik Škotijoje perdavimo jungčių ieškoma maždaug 11 000 MW, numatytiems 
pagal gamybos iš atsinaujinančių šaltinių projektus. Jei energijai, gaminamai iš 
atsinaujinančių šaltinių, nebus suteikta fizinių jungčių pirmenybė, gali būti, kad nepavyks 
įgyvendinti planinę 20 proc. užduotį.

Pakeitimas 751
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepakenkdamos tinklo patikimumui ir 
saugumui, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad perdavimo ir skirstymo 
sistemų operatoriai savo teritorijoje 
garantuotų elektros energijos, pagamintos 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių, 
perdavimą ir skirstymą. Jos taip pat gali
nustatyti pirmenybę elektros energijos, 
pagamintos iš atsinaujinančių energijos 

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

iš atsinaujinančių energijos šaltinių, 
gamintojams naudotis elektros tinklų 
sistema. Tvarkydamos reikalus, susijusius 
su gamybos įrenginiais, perdavimo 
sistemos operatoriai, kiek galima 
nepažeidžiant nacionalinės elektros 
energijos sistemos saugumo, pirmenybę 
teikia gamybos įrenginiams, naudojantiems 
atsinaujinančios energijos šaltinius.

Or. en

Pagrindimas

Teikiant pirmenybę reikėtų atsižvelgti į tinklo patikimumą ir saugumą. Įgyvendinant 
pirmenybinės prieigos ir persiuntimo nuostatas, būtina atsižvelgti į sistemos patikimumą ir 
saugumą bei tiekimo saugumą, kadangi energijos, gaminamos iš atsinaujinančių šaltinių, 
kintama gamybos apimtis daro įtakos tinklo pusiausvyrai. Sprendžiant dėl pirmenybinės 
prieigos prie tinklo suteikimo energijai, gaminamai iš atsinaujinančių šaltinių, reikėtų 
atsižvelgti į tai, ar investicijos rentabilios ir ar konkurencija vyksta sąžiningai.

Pakeitimas 752
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nepakenkdamos tinklo patikimumui ir 
saugumui, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad perdavimo ir skirstymo 
sistemų operatoriai savo teritorijoje 
užtikrintų elektros energijos, pagamintos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, fizines 
jungtis per dvejus metus nuo taikymo 
datos, prieigą, perdavimą ir skirstymą. 
Valstybės narės taip pat gali nustatyti 
pirmenybę elektros energijos, gaminamos 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių, 
gamintojams naudotis elektros tinklų 
sistema. Tvarkydamos reikalus, susijusius 
su gamybos įrenginiais, perdavimo 
sistemos operatoriai, kiek galima 
nepažeidžiant nacionalinės elektros 
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atsinaujinančios energijos šaltinius. energijos sistemos saugumo, pirmenybę 
teikia gamybos įrenginiams, naudojantiems 
atsinaujinančios energijos šaltinius.

Or. en

Pagrindimas

Geresnės ir laiku užtikrintos fizinės jungtys labai palengvins energijai iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių patekti į rinką.

Pakeitimas 753
Alejo Vidal-Quadras Roca

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nepakenkdamos tinklo patikimumui ir 
saugumui, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad perdavimo ir skirstymo 
sistemų operatoriai savo teritorijoje 
užtikrintų elektros energijos, pagamintos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, 
perdavimą ir skirstymą. Jos taip pat gali 
nustatyti pirmenybę elektros energijos, 
gaminamos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, gamintojams naudotis elektros 
tinklų sistema, jei tenkinami tiekimo 
saugumo ir kiti veiklos reikalavimai.
Tvarkydamos reikalus, susijusius su 
gamybos įrenginiais, perdavimo sistemos 
operatoriai, kiek galima nepažeidžiant
nacionalinės elektros energijos sistemos
saugumo, pirmenybę teikia gamybos 
įrenginiams, naudojantiems 
atsinaujinančios energijos šaltinius.

Or. en



AM\731121LT.doc 41/133 PE409.428v01-00

LT

Pakeitimas 754
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nepakenkdamos tinklo patikimumui ir 
saugumui, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad perdavimo ir skirstymo 
sistemų operatoriai per pagrįstą laiką po 
to, kai prireikia šių pajėgumų, savo 
teritorijoje užtikrintų elektros energijos, 
pagamintos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, perdavimą ir skirstymą. Jos taip 
pat gali nustatyti pirmenybę elektros 
energijos, pagamintos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, gamintojams naudotis 
elektros tinklų sistema. Tvarkydamos 
reikalus, susijusius su gamybos įrenginiais, 
perdavimo sistemos operatoriai, kiek 
galima nepažeidžiant nacionalinės elektros 
energijos sistemos saugumo, pirmenybę 
teikia gamybos įrenginiams, naudojantiems 
atsinaujinančios energijos šaltinius.

Or. en

Pagrindimas

Perdavimo sistemos operatoriams arba paskirstymo sistemų operatoriams siūlomi suteikti 
įgaliojimai paskirstyti arba suteikti pirmenybę tam tikroms jėgainėms būtų pateisinami tik tuo 
atveju, jei būtų taikoma tiekimo tarifais pagrįsta paramos sistema. Kol tokios paramos 
sistemos valstybėse narėse neprivalomos, šie reguliavimai akivaizdžiai trikdytų rinkos 
veikimą, taigi juos reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 755
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

saugumui, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad perdavimo ir skirstymo 
sistemų operatoriai savo teritorijoje 
užtikrintų elektros energijos, pagamintos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, 
perdavimą ir skirstymą. Jos taip pat gali 
nustatyti pirmenybę elektros energijos, 
pagamintos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, gamintojams naudotis elektros 
tinklų sistema. Tvarkydamos reikalus, 
susijusius su gamybos įrenginiais, 
perdavimo sistemos operatoriai, kiek 
galima nepažeidžiant nacionalinės elektros 
energijos sistemos saugumo, pirmenybę 
teikia gamybos įrenginiams, naudojantiems 
atsinaujinančios energijos šaltinius. 

Or. xm

Pagrindimas

Šiaurės šalių elektros rinkoje visa prieiga prie tinklo suteikiama komercinių susitarimų 
pagrindu. Jei rinkos dalyvis parduoda elektros energiją elektros energijos rinkoje, jam 
garantuojama prieiga prie tinklo. Taigi, jei rinka bus kuriama pagal šiaurės šalių pavyzdį, 
nereikės suteikti pirmenybinę prieigą prie tinklo.

Pakeitimas 756
Mia De Vits, Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai 
sudarytų ir paskelbtų standartines taisykles, 
reglamentuojančias sąnaudų padengimą ir 
pasidalijimą atliekant techninius 
pertvarkymus (pavyzdžiui, jungimą į tinklą 
ir tinklo įtampos padidinimą), kurie yra 
reikalingi, kad nauji gamintojai, tiekiantys 
iš atsinaujinančios energijos šaltinių 
pagamintą elektros energiją, galėtų būti 
įjungti į bendrą tinklą.

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai 
sudarytų ir paskelbtų standartines taisykles, 
reglamentuojančias sąnaudų padengimą ir 
pasidalijimą atliekant techninius 
pertvarkymus (pavyzdžiui, jungimą į tinklą 
ir tinklo įtampos padidinimą), kurie yra 
reikalingi, kad nauji gamintojai, tiekiantys 
iš atsinaujinančios energijos šaltinių 
pagamintą elektros energiją, galėtų būti 
įjungti į bendrą tinklą. Valstybės narės 



AM\731121LT.doc 43/133 PE409.428v01-00

LT

užtikrina, kad būtų atsižvelgta į kainos 
pokyčius, atsiradusius dėl šios direktyvos 
taikymo, ir perdavimo sistemos 
operatoriams bei paskirstymo sistemos 
operatoriams būtų kompensuojama 
numatant tarifus.

Or. en

Pakeitimas 757
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai 
sudarytų ir paskelbtų standartines taisykles, 
reglamentuojančias sąnaudų padengimą ir 
pasidalijimą atliekant techninius 
pertvarkymus (pavyzdžiui, jungimą į tinklą 
ir tinklo įtampos padidinimą), kurie yra 
reikalingi, kad nauji gamintojai, tiekiantys 
iš atsinaujinančios energijos šaltinių 
pagamintą elektros energiją, galėtų būti 
įjungti į bendrą tinklą.

3. Valstybės narės arba kompetentingos 
reguliavimo institucijos reikalauja, kad 
perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai 
sudarytų ir paskelbtų standartines taisykles, 
reglamentuojančias sąnaudų padengimą ir 
pasidalijimą atliekant techninius 
pertvarkymus (pavyzdžiui, jungimas į 
tinklą, tinklo įtampos padidinimas, tinklo 
darbo gerinimas ir nediskriminuojamojo 
tinklo kodų įgyvendinimo taisyklės), kurie 
yra reikalingi, kad nauji gamintojai, 
tiekiantys iš atsinaujinančios energijos 
šaltinių pagamintą elektros energiją, galėtų 
būti įjungti į bendrą tinklą. Šios taisyklės 
paskelbiamos nė vėliau kaip iki 2010 m. 
birželio 30 d.

Or. en

Pagrindimas

Kasdieninė tinklo veikla skiriasi nuo tinklo įtampos didinimo veiklos.
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Pakeitimas 758
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai 
sudarytų ir paskelbtų standartines taisykles, 
reglamentuojančias sąnaudų padengimą ir 
pasidalijimą atliekant techninius 
pertvarkymus (pavyzdžiui, jungimą į tinklą 
ir tinklo įtampos padidinimą), kurie yra 
reikalingi, kad nauji gamintojai, tiekiantys 
iš atsinaujinančios energijos šaltinių 
pagamintą elektros energiją, galėtų būti 
įjungti į bendrą tinklą.

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai 
sudarytų ir paskelbtų standartines taisykles, 
reglamentuojančias sąnaudų padengimą ir 
pasidalijimą atliekant techninius 
pertvarkymus (pavyzdžiui, jungimas į 
tinklą ir tinklo įtampos padidinimas), kurie 
yra reikalingi, kad nauji gamintojai, 
tiekiantys iš atsinaujinančios energijos 
šaltinių pagamintą elektros energiją, galėtų 
būti įjungti į bendrą tinklą arba prie 
kogeneracinės įrangos.

Or. fr

Pagrindimas

Iš atsinaujinančių šaltinių gaminamos energijos tinklo prieigos sunkumų patiriama naudojant 
visą decentralizuotą įrangą. Šia įranga savoms reikmėms tenkinti gaminama elektra 
pramoninėse vietovėse arba visuomeniniuose (ligoninėse ir kt.), komerciniuose ar 
gyvenamuosiuose pastatuose. Vėliausiai priimti tinklų sujungimo srities teisės aktai privalo 
būti taip pat naudingi taikant kogeneracijos įrangą, kaip ir decentralizuotą įrangą, ir jie 
privalo daryti poveikį procedūroms ir susijusioms išlaidoms.

Pakeitimas 759
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės reikalauja, kad 
perdavimo sistemos operatoriai ir 
paskirstymo sistemos operatoriai pateiktų 
aiškią ir išsamią informaciją apie 
perdavimo sistemas visiems naujiems 
gamintojams, kurie nori prisijungti prie 
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perdavimo ir skirstymo tinklo. Ši 
informacija turėtų apimti duomenis apie 
jau paskirstytus ir vis dar laisvus 
perdavimo pajėgumus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti didesnį teisinį tikrumą ir padidinti investuotojų pasitikėjimą, naujiems 
gamintojams būtina suteikti aktualią informaciją apie perdavimo sistemas, kurios stoka 
labiausiai trukdo plėtoti naujas energijos, gaminamos iš atsinaujinančių šaltinių, jėgaines.

Pakeitimas 760
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės arba kompetentingos 
reguliavimo institucijos reikalauja, kad 
didelio ar vidutinio voltažo tinklų 
perdavimo ir skirstymo sistemų 
operatoriai kiekvienam naujam 
gamintojui, norinčiam savo elektros 
energijos gamybos įrenginius prijungti 
prie perdavimo arba skirstymo sistemos, 
pateiktų aiškią ir išsamią informaciją apie 
perdavimo sistemas, taip pat nevaržomą 
informaciją apie jau paskirstytus ir vis dar 
laisvus perdavimo pajėgumus.

Or. it

Pagrindimas

Energijos iš atsinaujinančių šaltinių gamintojai susiduria su daug neaiškumų, įskaitant 
informacijos apie perdavimo sistemas, būtinos siekiant plačiau naudoti netaršią energijos 
gamybos įrangą, stoką.

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir padidinti investuotojų pasitikėjimą, būtina pateikti 
išsamią informaciją apie perdavimo sistemas visiems naujiems gamintojams, norintiems 
prisijungti prie perdavimo ir skirstymo tinklo.
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Pakeitimas 761
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prireikus valstybės narės gali reikalauti, 
kad perdavimo ir skirstymo sistemų 
operatoriai visiškai arba iš dalies padengtų 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytas sąnaudas. 
Valstybės narės vėliausiai iki 2011 m. 
birželio 30 d. (o vėliau – kas dveji metai) 
persvarsto ir imasi būtinų priemonių 
tobulinti sistemas ir taisykles, 
reglamentuojančias šio straipsnio 3 dalyje 
nurodytų sąnaudų padengimą, kad 
užtikrintų naujų gamintojų įtraukimą, kaip 
nurodytą toje šio straipsnio dalyje.

4. Prireikus valstybės narės gali reikalauti, 
kad perdavimo ir skirstymo sistemų 
operatoriai visiškai arba iš dalies padengtų 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytas sąnaudas. 
Be to, valstybės narės gali reikalauti, kad 
šie operatoriai padengtų visas ar dalį 
išlaidų, susijusių su energijos tiekimu 
asmenims, kurie gauna mažesnes, negu 
nustatyta nacionalinė skurdo riba, 
pajamas. Valstybės narės vėliausiai iki 
2011 m. birželio 30 d. (o vėliau – kas dveji 
metai) persvarsto ir imasi būtinų priemonių 
tobulinti sistemas ir taisykles, 
reglamentuojančias šio straipsnio 3 dalyje 
nurodytų sąnaudų padengimą, kad 
užtikrintų naujų gamintojų įtraukimą, kaip 
nurodytą toje šio straipsnio dalyje. 

Or. fr

Pagrindimas

Valstybės narės privalo turėti galimybę reikalauti, kad visi energijos gamintojai prisidėtų prie 
selektyvios politikos, pagal kurią būtų numatyta galimybė prieinama kaina tiekti energiją 
vargingiau gyvenantiems visuomenės sluoksniams.

Pakeitimas 762
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Turi būti reikalaujama, kad perdavimo ir 
skirstymo sistemų operatoriai kiekvienam 

5. Valstybės narės ir kompetentingos 
reguliavimo institucijos reikalauja, kad 
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naujam gamintojui, norinčiam savo 
elektros energijos gamybos įrenginius 
prijungti prie tinklų, pateiktų išsamią su 
įjungimu susijusių sąnaudų sąmatą. 
Elektros energijos iš atsinaujinančios 
energijos šaltinių gamintojams, norintiems 
savo įrenginius prijungti prie tinklų, 
valstybės narės gali leisti skelbti 
konkursus jungimo darbams atlikti.

perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai 
kiekvienam naujam gamintojui, norinčiam 
savo elektros energijos gamybos įrenginius 
prijungti prie tinklų, pateiktų:

a) aiškią ir išsamią su įjungimu susijusių 
sąnaudų sąmatą;
b) įjungimo į tinklą prašymų pateikimo ir 
svarstymo grafiką; 
c) dabartinio įjungimo į tinklą grafiką.
Valstybės narės arba kompetentinga 
reglamentavimo institucija parengia 
baudų taikymo tuo atveju, kai nevykdomi 
a, b ir c dalyse nustatyti reikalavimai, 
nuostatas.
Elektros energijos iš atsinaujinančios 
energijos šaltinių gamintojams, norintiems 
savo įrenginius prijungti prie tinklų, 
valstybės narės arba kompetentingos 
reguliavimo institucijos gali leisti patiems 
pasirūpinti jungimo darbais.

Or. it

Pagrindimas

Vienas iš pagrindinių sunkumų, su kuriais susiduria operatoriai, norintys įrengti energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių gamybos jėgaines, yra neaiški prašymų suteikti prieigą prie tinklo 
svarstymo darbo tvarka.

Ilgai trunkančios įjungimo į tinklą procedūros trukdo decentralizuoti elektros energijos 
gamybą iš atsinaujinančių šaltinių. Taigi būtina sugriežtinti tinklo prieigos taisykles ir 
užtikrinti, kad visos valstybės narės perkeltų į savo nacionalinę teisę galiojančius šios srities 
teisės aktus.
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Pakeitimas 763
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Turi būti reikalaujama, kad perdavimo ir 
skirstymo sistemų operatoriai kiekvienam 
naujam gamintojui, norinčiam savo 
elektros energijos gamybos įrenginius 
prijungti prie tinklų, pateiktų išsamią su 
įjungimu susijusių sąnaudų sąmatą. 
Elektros energijos iš atsinaujinančios 
energijos šaltinių gamintojams, 
norintiems savo įrenginius prijungti prie 
tinklų, valstybės narės gali leisti skelbti 
konkursus jungimo darbams atlikti.

5. Turi būti reikalaujama, kad perdavimo ir 
skirstymo sistemų operatoriai kiekvienam 
naujam gamintojui, norinčiam savo 
elektros energijos gamybos įrenginius 
prijungti prie tinklų, pateiktų:

a) aiškią ir išsamią su įjungimu susijusių 
sąnaudų sąmatą;

b) pagrįstą ir tikslų jungimo į tinklą 
prašymų pateikimo ir svarstymo grafiką;
c) pagrįstą ir tikslų veiksmingo įjungimo į 
tinklą grafiką.
Valstybės narės parengia sankcijų 
taikymo tuo atveju, kai nesilaikoma šio 
straipsnio a, b ir c dalyse nurodytų
taisyklių, nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Netikrumas, susijęs su prašymų suteikti tinklo prieigą procedūra, yra vienas iš didžiausių 
sunkumų, su kuriais susiduria operatoriai, planuojantys kurti naujas energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių jėgaines. Siekiant operatoriams užtikrinti teisinį tikrumą, 
būtina sugriežtinti jungimo į tinklą taisykles, taip pat numatyti aiškius prašymų, kuriuos 
pateikia nauji operatoriai, svarstymo grafikus.
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Pakeitimas 764
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Turi būti reikalaujama, kad perdavimo ir 
skirstymo sistemų operatoriai kiekvienam 
naujam gamintojui, norinčiam savo 
elektros energijos gamybos įrenginius 
prijungti prie tinklų, pateiktų išsamią su 
įjungimu susijusių sąnaudų sąmatą. 
Elektros energijos iš atsinaujinančios 
energijos šaltinių gamintojams, norintiems 
savo įrenginius prijungti prie tinklų, 
valstybės narės gali leisti skelbti konkursus 
jungimo darbams atlikti. 6.

5. Turi būti reikalaujama, kad perdavimo ir 
skirstymo sistemų operatoriai kiekvienam 
naujam gamintojui, norinčiam savo 
elektros energijos gamybos įrenginius 
prijungti prie tinklų, pateiktų išsamią su 
įjungimu susijusių sąnaudų sąmatą, 
įskaitant tikslius ir pagrįstus terminus, 
kurie visi kartu būtų ne ilgesni, kaip dveji 
metai. Elektros energijos iš 
atsinaujinančios energijos šaltinių 
gamintojams, norintiems savo įrenginius 
prijungti prie tinklų, valstybės narės gali 
leisti skelbti konkursus jungimo darbams 
atlikti. 6.

Or. en

Pakeitimas 765
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Turi būti reikalaujama, kad perdavimo ir 
skirstymo sistemų operatoriai kiekvienam 
naujam gamintojui, norinčiam savo 
elektros energijos gamybos įrenginius 
prijungti prie tinklų, pateiktų išsamią su 
įjungimu susijusių sąnaudų sąmatą. 
Elektros energijos iš atsinaujinančios 
energijos šaltinių gamintojams, norintiems 
savo įrenginius prijungti prie tinklų, 
valstybės narės gali leisti skelbti konkursus 
jungimo darbams atlikti. 6.

5. Turi būti reikalaujama, kad perdavimo ir 
skirstymo sistemų operatoriai kiekvienam 
naujam gamintojui, norinčiam savo 
elektros energijos gamybos įrenginius 
prijungti prie tinklų, pateiktų išsamią su 
įjungimu susijusių sąnaudų sąmatą, 
įskaitant tikslius ir pagrįstus terminus, 
kurie visi kartu būtų ne ilgesni, kaip dveji 
metai. Elektros energijos iš 
atsinaujinančios energijos šaltinių 
gamintojams, norintiems savo įrenginius 
prijungti prie tinklų, valstybės narės gali 
leisti skelbti konkursus jungimo darbams 
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atlikti. 6.

Or. en

Pagrindimas

Geresnės ir laiku užtikrintos tinkamos fizinės jungtys labai palengvins energijai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių patekti į rinką.

Pakeitimas 766
Mia De Vits, Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Turi būti reikalaujama, kad perdavimo ir
skirstymo sistemų operatoriai kiekvienam 
naujam gamintojui, norinčiam savo 
elektros energijos gamybos įrenginius 
prijungti prie tinklų, pateiktų išsamią su 
įjungimu susijusių sąnaudų sąmatą. 
Elektros energijos iš atsinaujinančios 
energijos šaltinių gamintojams, norintiems 
savo įrenginius prijungti prie tinklų, 
valstybės narės gali leisti skelbti konkursus 
jungimo darbams atlikti. 6.

5. Turi būti reikalaujama, kad perdavimo ir 
skirstymo sistemų operatoriai kiekvienam 
naujam gamintojui, norinčiam savo 
elektros energijos gamybos įrenginius 
prijungti prie tinklų, pateiktų išsamią su 
įjungimu susijusių sąnaudų sąmatą, 
pagrįstą 3 dalyje nurodytomis išlaidomis. 
Elektros energijos iš atsinaujinančios 
energijos šaltinių gamintojams, norintiems 
savo įrenginius prijungti prie tinklų, 
valstybės narės gali leisti skelbti konkursus 
jungimo darbams atlikti. 6.

Or. en

Pakeitimas 767
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Turi būti reikalaujama, kad perdavimo ir 
skirstymo sistemų operatoriai kiekvienam 
naujam gamintojui, norinčiam savo 
elektros energijos gamybos įrenginius 

5. Turi būti reikalaujama, kad perdavimo ir 
skirstymo sistemų operatoriai kiekvienam 
naujam gamintojui, norinčiam savo 
elektros energijos gamybos įrenginius 
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prijungti prie tinklų, pateiktų išsamią su 
įjungimu susijusių sąnaudų sąmatą. 
Elektros energijos iš atsinaujinančios 
energijos šaltinių gamintojams, norintiems 
savo įrenginius prijungti prie tinklų, 
valstybės narės gali leisti skelbti konkursus 
jungimo darbams atlikti. 6.

prijungti prie tinklų, pateiktų išsamią su 
įjungimu susijusių sąnaudų sąmatą. 
Elektros energijos iš atsinaujinančios 
energijos šaltinių gamintojams, norintiems 
savo įrenginius prijungti prie tinklų, 
valstybės narės gali leisti skelbti konkursus 
jungimo darbams atlikti. 6. Konkursai 
rengiami atsižvelgiant į galiojančias 
technines normas.

Or. de

Pagrindimas

Įgyvendinant šią direktyvą būtina atsižvelgti į galiojančias technines normas. Tinklo 
operatorius, laikydamasis galiojančių techninių normų, privalo visą laiką eksploatuoti tinklą, 
kuris užtikrina patikimą tiekimą. Šis reikalavimas privalo būti įvykdytas, kai jėgainės gamina 
energiją didžiausiu pajėgumu, o taip pat, kai gamintojai visiškai netiekia energijos į tinklą.
Taigi plėtojant tinklą ir numatant atitinkamo dydžio investicijas, būtina atsižvelgti į padėtį, 
kai užtikrinamas didžiausias ir mažiausias tiekimas.

Pakeitimas 768
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
sąnaudomis dalijamasi taikant 
mechanizmą, grindžiamą objektyviais, 
skaidriais ir nediskriminaciniais kriterijais, 
kuriuose atsižvelgiama į naudą, kurią 
gauna iš pradžių ir vėliau prie sistemos 
prisijungę gamintojai, taip pat perdavimo 
ir skirstymo sistemų operatoriai.

6. Šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytomis 
sąnaudomis dalijamasi taikant 
mechanizmą, grindžiamą objektyviais, 
skaidriais ir nediskriminaciniais kriterijais.

Or. de

Pagrindimas

Neleistina, kad sudarant sąmatą būtų įtraukta ateityje numatoma nauda, nes tai sukeltų 
nemaža teisinių ginčų.
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Pakeitimas 769
Mia De Vits, Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
sąnaudomis dalijamasi taikant 
mechanizmą, grindžiamą objektyviais, 
skaidriais ir nediskriminaciniais kriterijais, 
kuriuose atsižvelgiama į naudą, kurią 
gauna iš pradžių ir vėliau prie sistemos 
prisijungę gamintojai, taip pat perdavimo 
ir skirstymo sistemų operatoriai.

6. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
sąnaudomis dalijamasi taikant 
mechanizmą, grindžiamą objektyviais, 
skaidriais ir nediskriminaciniais kriterijais, 
kuriuose atsižvelgiama į naudą, susijusią 
su prijungimo išlaidomis, kurią gauna iš 
pradžių ir vėliau prie sistemos prisijungę 
gamintojai.

Or. en

Pagrindimas

Galimos naudos visai sistemai, taip pat jau įsijungusiems į tinklą gamintojams, skaičiavimas 
visada duos abejotiną rezultatą. Prieigos prašytojai tai gali skirtingai interpretuoti.

Pakeitimas 770
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių (ypač atokiuose regionuose, pvz., 
salose ir menkai apgyvendintuose 
regionuose) gamintojai nebūtų 
diskriminuojami taikant perdavimo ir 
skirstymo mokesčius.

7. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
nustato privalomą reikalavimą, kad 
elektros energijos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių gamintojai ir tokios 
energijos gamintojai atokiuose regionuose, 
pvz., salose ir menkai apgyvendintuose 
regionuose, nebūtų diskriminuojami taikant 
perdavimo ir skirstymo mokesčius;
Komisija tiria šios nuostatos pažeidimus, 
ir jei jų esama, imasi reikiamų taisomųjų 
veiksmų.
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Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės nuolat pažeidinėja šį punktą, o Komisija nevykdo savo pareigos ir 
nepriverčia jo laikytis. Šiame pakeitime pateikiama griežtesnė formuluotė siekiant visiškai 
aiškiai nurodyti kompetentingų valdžios institucijų pareigas.

Pakeitimas 771
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Prireikus valstybės narės sukuria teisinę 
bazę arba reikalauja, kad perdavimo ir 
skirstymo sistemų operatoriai užtikrintų, 
kad mokesčiai, imami už atsinaujinančios 
energijos šaltinius naudojančių jėgainių 
pagamintos elektros energijos perdavimą ir 
skirstymą, pasiteisintų tokias jėgaines 
įsijungus į tinklą. Toks sąnaudų 
efektyvumas galėtų būti užtikrintas 
tiesiogiai naudojant žemos įtampos tinklą.

8. Valstybės narės užtikrina, kad į 
mokesčius, kuriuos perdavimo ir skirstymo 
sistemų operatoriai ima už atsinaujinančios 
energijos šaltinius naudojančių jėgainių 
pagamintos elektros energijos perdavimą ir 
skirstymą, įeitų šių jėgainių įjungimo į 
tinklą išlaidos. 

Or. de

Pagrindimas

Galėtų kilti sunkumų apskaičiuoti minėtą naudą, gautą paskirsčius pagamintą energiją, 
kadangi paskirstyta energija gali sumažinti tinklo nuostolius tik tada, kai ji tiekiama tinkamu 
laiku ir tiekiamas reikiamas kiekis. Be to, dažnai sunku planuoti paslaugą, kurią teikia 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių gamintojai, o energijos tiekimas į tinklą tuo metu, kai jos 
poreikis nedidelis, dažnai gali netgi padidinti nuostolius.
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Pakeitimas 772
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Prireikus valstybės narės sukuria teisinę 
bazę arba reikalauja, kad perdavimo ir 
skirstymo sistemų operatoriai užtikrintų, 
kad mokesčiai, imami už atsinaujinančios 
energijos šaltinius naudojančių jėgainių 
pagamintos elektros energijos perdavimą ir 
skirstymą, pasiteisintų tokias jėgaines 
įsijungus į tinklą. Toks sąnaudų 
efektyvumas galėtų būti užtikrintas 
tiesiogiai naudojant žemos įtampos tinklą.

8. Valstybės narės užtikrina, kad į 
mokesčius, kuriuos perdavimo ir skirstymo 
sistemų operatoriai ima iš kogeneracinių 
jėgainių arba atsinaujinančios energijos 
šaltinius naudojančių jėgainių už 
pagamintos elektros energijos perdavimą ir 
skirstymą, įeitų apskaičiuojama nauda, 
gauta tokią jėgainę įjungus į tinklą. Toks 
sąnaudų efektyvumas galėtų būti 
užtikrintas tiesiogiai naudojant žemos 
įtampos tinklą. 

Or. fr

Pagrindimas

Iš atsinaujinančių šaltinių gaminamos energijos tinklo prieigos sunkumų patiriama naudojant 
visą decentralizuotą įrangą. Šia įranga savoms reikmėms tenkinti gaminama elektra 
pramoninėse vietovėse arba visuomeniniuose (ligoninėse ir kt.), komerciniuose ar 
gyvenamuosiuose pastatuose. Vėliausiai priimti tinklų sujungimo srities teisės aktai privalo 
būti taip pat naudingi taikant kogeneracijos įrangą, kaip ir decentralizuotą įrangą, ir jie 
privalo daryti poveikį procedūroms ir susijusioms išlaidoms.

Pakeitimas 773
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. ES Komisija ir valstybės narės 
parengs suderintą Šiaurės jūros, Airijos 
jūros, Atlanto vandenyno ir Baltijos jūrų 
vėjo ir vandens energijos panaudojimo 
skatinimo metodiką. Šiame plane bus 
nustatyta paprasta leidimų suteikimo 
tvarka, o reikalinga tinklo infrastruktūra 
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jūroje ir pakrantėje bus laikoma 
prioritetiniu Transeuropinio tinklo (TEN) 
iniciatyvos projektu.
ES Komisija ir valstybės narės parengs 
suderintą Viduržemio jūros regiono šalių, 
priklausančių ir nepriklausančių ES, vėjo 
ir saulės šiluminės elektros energijos 
panaudojimo skatinimo metodiką. 
Reikalinga tinklo infrastruktūra ir 
geresnis įvairių sistemos operatorių 
veiklos koordinavimas Europos mastu bus 
laikoma prioritetiniu Transeuropinio 
tinklo (TEN) iniciatyvos projektu.

Or. en

Pagrindimas

Parengus suderintą metodiką bus lengviau panaudoti Šiaurės ir Baltijos jūrų vėjo ir vandens 
energiją ir Viduržemio jūros regiono vėjo ir saulės šiluminę energiją; šie projektai turėtų būti 
prioritetiniai TEN iniciatyvos projektai.

Pakeitimas 774
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Komisija dvejus metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo datos vykdo 
išlaidų, kurias daug energijos 
naudojančios įmonės ir namų ūkiai gali 
turėti dėl būtinų elektros energijos 
perdavimo ir skirstymo tinklų techninių 
pakeitimų, vertinimą. 
Valstybės narės imasi atitinkamų 
priemonių, skirtų tam, kad pažeidžiami 
energijos vartotojai neturėtų padengti visų 
išlaidų, nurodytų 8a dalyje, ir kad mažėtų 
energetinis skurdas.

Or. en
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Pagrindimas

Daug energijos naudojančių įmonių ir namų ūkių išlaidos, susijusios su siūlomos direktyvos 
įgyvendinimu, taip pat ir sąskaitos už elektrą gali padidėti gana daug. Taigi svarbu, kad 
Komisija vykdytų vertinimą siekdama geriau išsiaiškinti galimas išlaidas ir kad valstybės 
narės imtųsi priemonių galimam poveikiui, kuris daromas pažeidžiamiems ir vargingesniems 
vartotojams, mažinti.

Pakeitimas 775
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Valstybės narės pagal aplinkos 
apsaugos, techninius ir ekonominius 
kriterijus, kuriuos nustatant atsižvelgiama 
į alternatyvius vietinio naudojimo būdus, 
vertina, ar būtina išplėsti esamą dujų 
tinklo infrastruktūrą siekiant sudaryti 
geresnes sąlygas panaudoti dujas, 
gaminamas iš atsinaujinančių šaltinių.

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš galimų vertės kūrimo (valorizacijos) būdų – dujų, gautų iš atsinaujinančių šaltinių, 
panaudojimas. Dėl infrastruktūros kainos ir suvaržymų, susijusių su saugumo, sveikatos arba 
techniniais aspektais, biodujų panaudojimą ir susijusią tinklo plėtrą reikėtų pagrįsti 
patikimais ir visaapimančiais vertinimais, apsvarstant vietinius būdus, kuriais galima suteikti 
vertės biodujų panaudojimui elektros energijai ar šilumai gaminti. Vertinimai turėtų apimti 
investicijas ir veiklos išlaidas, taip pat dujų gamybos iš atsinaujinančių šaltinių trukmę.
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Pakeitimas 776
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Kai atsižvelgiant į aplinkos apsaugos, 
techninius ir ekonominius kriterijus 
tikslinga panaudoti biodujas, pagamintas
iš atsinaujinančių šaltinių, nepakenkiant 
dujų tinklo patikimumui ir saugumui, 
valstybės narės užtikrina, kad dujų 
perdavimo ir skirstymo sistemos 
operatoriai savo teritorijoje užtikrintų 
dujų, pagamintų iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, perdavimą ir skirstymą, 
jei šias dujas galima techniškai ir saugiai 
paskirstyti vartotojams.
Įjungimo į tinklą išlaidas sudaro jungtis 
su prijungimo tašku, slėgio matavimo 
sistema, slėgio didinimo įrenginiai ir 
kalibruotas matavimas.
Prireikus valstybės narės gali paprašyti 
perdavimo ir skirstymo sistemos 
operatorius dalytis minėtas išlaidas.
Ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo 31 d. 
valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad būtų nustatytas šių išlaidų dalijimosi 
teisinis pagrindas ir taisyklės. Kas dveji 
metai valstybės narės peržiūri šį teisinį 
pagrindą ir taisykles ir įtraukia juos į savo 
nacionalinius veiksmų planus, kaip 
nurodyta 4 straipsnyje.
Be to, perdavimo ir skirstymo sistemų 
operatoriai suteikia pirmenybę dujų, 
pagamintų iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, gamintojams naudotis tinklo 
sistema, jei dujos tinka tai tinklo sistemai.

Or. fr



PE409.428v01-00 58/133 AM\731121LT.doc

LT

Pagrindimas

Kai tikslinga tinkle naudoti biodujas, būtina numatyti saugumo taisykles, technines sąlygas ir 
išlaidų dalijimosi taisykles. Siekiant sumažinti finansinį poveikį galutiniams vartotojams, 
šiomis taisyklėmis būtina užtikrinti, kad visų suinteresuotų subjektų veikla būtų ekonomiškai 
efektyvi. Kadangi nacionalinės paramos sistemos labai skirtingos ir kadangi visi dujų 
panaudojimo tinkle projektai labai specifiniai, tikslingiau šias taisykles rengti nacionaliniu 
lygmeniu.

Pakeitimas 777
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b. Valstybės narės pagal aplinkos 
apsaugos, techninius ir ekonominius 
kriterijus ir atsižvelgdamos į alternatyvius 
vietinio panaudojimo būdus nustato, ar 
būtina plėsti esamą dujų vamzdyno tinklą 
siekiant sudaryti geresnes sąlygas 
panaudoti dujas, gaminamas iš 
atsinaujinančių šaltinių.

Or. fr

Pagrindimas

Biodujų, pagamintų iš atsinaujinančių šaltinių, panaudojimas tinkle yra vienas iš galimų 
panaudojimo būdų. Atsižvelgiant į išlaidas, susijusias su infrastruktūra ir saugumu, 
techniniais suvaržymais ir sveikatos aspektu, biodujų panaudojimą ir dujų vamzdyno tinklo 
plėtrą būtina pagrįsti tinkamu vertinimu ir atsižvelgti į turimų biodujų vietinio panaudojimo 
būdus, pvz., elektros energijai arba šilumai gaminti. Būtina įvertinti reikiamas investicijas, 
veiklos išlaidas ir biodujų gamybos trukmę.
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Pakeitimas 778
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
patikimumo, saugumo ir visuomenės 
sveikatos kriterijus, nustato skaidrias ir 
nediskriminuojamas dujų kokybės 
taisykles, taikomas perdavimo ir skirstymo 
tinkluose naudojamoms iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintoms 
dujoms.
Be to, valstybės narės nustato 
nediskriminuojamą ir skaidrią sistemą, 
padedančią perdavimo ir skirstymo
sistemos operatoriams nustatyti 
atitinkamus kiekvieno dujų panaudojimo 
tinkle poreikio techninius reikalavimus. 
Valstybės narės galiausiai nustato 
taisykles, susijusias su įsipareigojimais 
tikrinti techninius suvaržymus, dujų 
kokybės matavimus ir, jei reikia, kvapo 
neutralizavimą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių pareiga nustatyti tikslius dujų kokybės standartus siekiant užtikrinti dujų 
tinklų patikimumą ir saugumą, taip pat patikimą, saugų ir sveikatai nekenksmingą dujų 
panaudojimą. Už šiuos klausimus negali būti atsakingi vien tik operatoriai ir (arba) 
gamintojai.

Kadangi kiekvienas dujų panaudojimo tinkle projektas yra labai specifinis techninių sąlygų 
požiūriu, valstybės narės nustato skaidrią ir nediskriminuojamą sistemą, o perdavimo ir 
skirstymo sistemos operatoriai pagal minėtą bendrą sistemą kiekvienam dujų panaudojimo 
tinkle projektui nustato konkrečias sąlygas.
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Pakeitimas 779
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8c. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
patikimumo, saugumo ir visuomenės 
sveikatos kriterijus, parengia skaidrias ir 
nediskriminuojamas dujų kokybės 
taisykles, taikomas perdavimo ir skirstymo 
tinkluose naudojamoms iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintoms 
dujoms. 
Be to, valstybės narės parengia skaidrią ir 
nediskriminuojamą sistemą, suteikiančią 
galimybę perdavimo ir skirstymo sistemos 
operatoriams nustatyti atitinkamus 
kiekvieno dujų panaudojimo tinkle 
poreikio techninius reikalavimus.
Valstybės narės nustato taisykles, 
susijusias su įsipareigojimais tikrinti 
techninius suvaržymus, dujų kokybės 
matavimus ir, jei reikia, kvapo 
neutralizavimą.

Or. fr

Pagrindimas

Valstybės narės, siekdamos užtikrinti dujų vamzdyno patikimumą ir saugumą bei užtikrinti, 
kad galutines dujų panaudojimas techniniu ir sveikatos požiūriu būtų saugus ir patikimas, 
gali nustatyti konkrečias dujų kokybės taisykles. Kadangi kiekvienas dujų panaudojimo tinkle 
projektas yra labai specifinis techninių sąlygų požiūriu, valstybės narės privalo parengti 
skaidrią ir nediskriminuojamą sistemą, o perdavimo ir skirstymo sistemos operatoriai, 
tinkamai atsižvelgdami į minėtą bendrą sistemą, kiekvienam projektui nustato konkrečias 
sąlygas.
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Pakeitimas 780
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad plėtojant infrastruktūrą būtų 
atsižvelgiama į galimybę plėtoti 
centralizuotam šildymui ir aušinimui 
reikalingos energijos gamybos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių.

Or. de

Pagrindimas

Šildymo ir aušinimo infrastruktūrai parama būtina taip pat, kaip būtina laikytis 14 straipsnio 
nuostatų.

Pakeitimas 781
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biokurui ir kitiems skystiems 
bioproduktams taikomi aplinkos tvarumo 
kriterijai

Iš biomasės gaminamos energijos
aplinkos tvarumo kriterijai

Or. en

Pagrindimas

Tik tuo atveju, jei tvarumo kriterijų reikalavimai šioje direktyvoje bus taikomi visai biomasei, 
naudojamai energijai gaminti, taip pat ir visiems pramonės sektoriams, t. y. naftos, maisto ir 
medžio pramonėms, kurioms biokuras turi įtakos, bus įgyvendinti klimato kaitos sumažinimo 
tikslai, išsaugota biologinė įvairovė ir ginamos darbuotojų socialinės teisės.
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Pakeitimas 782
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biokurui ir kitiems skystiems 
bioproduktams taikomi aplinkos tvarumo 
kriterijai

Iš biomasės gaminamai energijai taikomi
aplinkos ir socialinio tvarumo kriterijai

Or. en

Pagrindimas

Be aplinkos kriterijų, būtina nustatyti ir socialinius kriterijus. Visur ataskaitoje, kur minimas 
„biokuras ir kiti skystieji bioproduktai“, šią frazę reikia pakeisti į „iš biomasės gaminama 
energija“, kadangi biomasei turi būti taikomi tvarumo kriterijai.

Pakeitimas 783
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biokurui ir kitiems skystiems 
bioproduktams taikomi aplinkos tvarumo 
kriterijai

Biokurui ir kitiems skystiems 
bioproduktams taikomi tvarumo kriterijai

Or. en



AM\731121LT.doc 63/133 PE409.428v01-00

LT

Pakeitimas 784
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biokurui ir kitiems skystiems 
bioproduktams taikomi aplinkos tvarumo 

kriterijai

Biomasei, biokurui ir kitiems skystiems 
bioproduktams taikomi aplinkos tvarumo 

kriterijai

Or. en

Pagrindimas

Visai augalų pagrindu gaminamai energijai, kuri naudojama transporto priemonėse, turėtų 
būti taikomi vienodi aplinkos tvarumo kriterijai. Siekiant išvengti bet kokios spragos, kuri 
galėtų atsirasti dėl technologijų raidos, pvz., biomasės panaudojimas transporto priemonėms 
skirtam vandeniliui gaminti, reikėtų prie „biokuro“ ir „kitų skystų bioproduktų“ įrašyti žodį 
„biomasė“.

Pakeitimas 785
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biokurui ir kitiems skystiems 
bioproduktams taikomi aplinkos tvarumo 

kriterijai

Visai biomasei, naudojamai energijai 
gaminti, taikomi aplinkos tvarumo 

kriterijai

Or. en

Pagrindimas

Taikant galiojančius tvarumo kriterijus negalima užtikrinti biomasės tvarumo ir 
neatsižvelgiama į visus tvarumo aspektus. Šiame pakeitime pateikiami geresni tvarumo 
kriterijai. Šios mažiausios elektrai gaminti ir transportui naudojamo kuro išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo normos atitinka dabartinę biomasės panaudojimo 
ir technologijų padėtį (remiantis naujausia literatūra).
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Pakeitimas 786
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus atsižvelgiama toliau 
nurodytuose a, b ir c punktuose tik tuo 
atveju, jei jie atitinka šio straipsnio 2–5 
dalyse nurodytus kriterijus:

1. Nepaisant to, ar žaliavos auginamos 
Bendrijos teritorijoje ar už jos ribų, į iš 
biomasės, biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų gaminamą energiją
atsižvelgiama toliau išvardytuose a–c 
punktuose nurodytais tikslais tik tuo atveju, 
jei ji atitinka šio straipsnio 2–5 dalyse 
nurodytus kriterijus:

a) atitikties šios direktyvos reikalavimams, 
susijusiems su nacionaliniais planiniais 
rodikliais, vertinimas;

a) atitikties šios direktyvos reikalavimams, 
susijusiems su nacionaliniais planiniais 
rodikliais, vertinimas;

aa) transportui skirto kuro atitikties Kuro 
kokybės direktyvos reikalavimams 
vertinimas;

b) atitikties atsinaujinančios energijos 
įpareigojimams vertinimas;

b) atitikties atsinaujinančios energijos 
įpareigojimams vertinimas;

c) galimybė gauti finansinę paramą už 
biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų 
naudojimą.

c) galimybė gauti finansinę paramą už 
biomasės, biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų naudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Šios direktyvos reikalavimai privalo visiškai atitikti Kuro kokybės direktyvos reikalavimus.

Pakeitimas 787
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus atsižvelgiama toliau 

1. Į visą biomasę, naudojamą energijai 
gaminti, atsižvelgiama toliau išvardytuose
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nurodytuose a, b ir c punktuose tik tuo 
atveju, jei jie atitinka šio straipsnio 2–5 
dalyse nurodytus kriterijus:

a, b ir c punktuose nurodytais tikslais tik 
tuo atveju, jei jie atitinka šio straipsnio 2–9
dalyse nurodytus kriterijus:

a) atitikties šios direktyvos reikalavimams, 
susijusiems su nacionaliniais planiniais 
rodikliais, vertinimas;

a) atitikties šios direktyvos reikalavimams, 
susijusiems su nacionaliniais planiniais 
rodikliais, vertinimas;

b) atitikties atsinaujinančios energijos 
įpareigojimams vertinimas;

b) atitikties atsinaujinančios energijos 
įpareigojimams vertinimas;

c) galimybė gauti finansinę paramą už 
biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų
naudojimą.

c) galimybė gauti finansinę paramą už 
biomasės naudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Taikant galiojančius tvarumo kriterijus negalima užtikrinti biomasės tvarumo ir 
neatsižvelgiama į visus tvarumo aspektus. Šiame pakeitime pateikiami geresni tvarumo 
kriterijai. Šios mažiausios elektrai gaminti ir transportui naudojamo kuro išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo normos atitinka dabartinę biomasės panaudojimo 
ir technologijų padėtį (remiantis naujausia literatūra).

Pakeitimas 788
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus atsižvelgiama toliau 
nurodytuose a, b ir c punktuose tik tuo 
atveju, jei jie atitinka šio straipsnio 2–5 
dalyse nurodytus kriterijus:

1. Nepaisant to, ar žaliavos buvo 
auginamos Bendrijos teritorijoje ar už jos 
ribų, į biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus atsižvelgiama toliau 
išvardytuose a, b ir c punktuose nurodytais 
tikslais tik tuo atveju, jei jie atitinka šio 
straipsnio 2–5 dalyse nurodytus kriterijus:

Or. en
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Pakeitimas 789
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus atsižvelgiama toliau 
nurodytuose a, b ir c punktuose tik tuo 
atveju, jei jie atitinka šio straipsnio 2–5 
dalyse nurodytus kriterijus:

1. Į energiją, pagamintą iš biomasės,
atsižvelgiama toliau išvardytuose a, b ir c 
punktuose nurodytais tikslais tik tuo 
atveju, jei jie atitinka šio straipsnio 2–5 
dalyse nurodytus kriterijus:

Or. en

Pagrindimas

Tik tuo atveju, jei tvarumo kriterijų reikalavimai šioje direktyvoje bus taikomi visai biomasei, 
iš kurios gaminama energija, taip pat visiems pramonės sektoriams, t. y. naftos, maisto ir 
medžio pramonėms, kurioms biokuras turi įtakos, bus įgyvendinti klimato kaitos sumažinimo 
tikslai, išsaugota biologinė įvairovė ir ginamos darbuotojų socialinės teisės.

Pakeitimas 790
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus atsižvelgiama toliau 
nurodytuose a, b ir c punktuose tik tuo 
atveju, jei jie atitinka šio straipsnio 2–5 
dalyse nurodytus kriterijus:

1. Į biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus atsižvelgiama toliau 
išvardytuose a, b ir c punktuose nurodytais
tikslais tik tuo atveju, jei jie atitinka šio 
straipsnio 2a–5 dalyse nurodytus kriterijus:

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas, nes nustatytas naujas kriterijus.
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Pakeitimas 791
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) transportui skirto kuro atitikties Kuro 
kokybės direktyvos reikalavimams 
vertinimas;

Or. en

Pagrindimas

Transporto sektoriui skirto biokuro naudojimo taisyklės turėtų būti suderintos su Energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių direktyva ir Kuro kokybės direktyva. Taigi reikia padaryti dalinę 
nuorodą siekiant užtikrinti, kad pagal visas direktyvas būtų taikomos tos pačios taisyklės.

Pakeitimas 792
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis naudojant biokurą ir kitus 
skystuosius bioproduktus, į kurią 
atsižvelgiama 1 dalyje nustatytais tikslais, 
turi būti sumažintas bent 35%.

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis naudojant energiją, pagamintą 
iš biomasės, į kurią atsižvelgiama 1 dalyje 
nustatytais tikslais, turi būti skaičiuojamas 
remiantis 17 straipsnio 1 dalies 
nuostatomis ir turi būti sumažintas bent 
35%. 

Kai biokuras ir kiti skystieji bioproduktai 
pagaminti įrenginiuose, kurie buvo 
eksploatuojami 2008 m. sausio mėn., 
pirmoji šios straipsnio dalies pastraipa 
taikoma nuo 2013 m. balandžio 1 d.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
naudojant biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, į kuriuos atsižvelgiama 1 
dalyje nustatytais tikslais, turi būti 
sumažintas bent 50 % ir tai grindžiama 
Europos Komisijos iki 2013 m. atlikta 
peržiūra, kuri vėliau kartojama kas dveji 
metai.
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Or. en

Pagrindimas

Geriausia taikyti dviejų etapų metodą, ypač atsižvelgiant į tai, kad reikia sukurti 
sudėtingesniam biokurui ir žaliavoms tinkamą laipsnišką metodą. Šis metodas nurodytas 
Tarybos Ad Hoc darbo grupės 2008 m. balandžio 10 d. dokumente dėl biokuro tvarumo 
kriterijų.

Pakeitimas 793
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis naudojant biokurą ir kitus 
skystuosius bioproduktus, į kurią 
atsižvelgiama 1 dalyje nustatytais tikslais, 
turi būti sumažintas bent 35%.

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis naudojant energiją, gaminamą 
iš biomasės, į kurią atsižvelgiama 1 dalyje 
nustatytais tikslais, turi būti sumažintas 
bent 35 %, iki 2012 m. sausio 1 d. bent 
50 %, o iki 2017 m. sausio 1 d. bent 60%.

Kai biokuras ir kiti skystieji bioproduktai 
pagaminti įrenginiuose, kurie buvo 
eksploatuojami 2008 m. sausio mėn., 
pirmoji šios straipsnio dalies pastraipa 
taikoma nuo 2013 m. balandžio 1 d.

Kai energija iš biomasės pagaminta
įrenginiuose, kurie buvo eksploatuojami 
2008 m. sausio mėn., pirmoji šios 
straipsnio dalies pastraipa taikoma nuo 
2013 m. balandžio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Iš biomasės gaminamos energijos išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį Komisija 
siūlo sumažinti 35 %, tačiau tai pernelyg mažai, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį reikia 
sumažinti bent 60 %.
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Pakeitimas 794
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis naudojant biokurą ir kitus 
skystuosius bioproduktus, į kuriuos 
atsižvelgiama 1 dalyje nustatytais tikslais, 
turi būti sumažintas bent 35%.

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis naudojant transporto 
priemonėms biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, į kuriuos atsižvelgiama 1 
dalyje nustatytais tikslais, turi būti
apskaičiuojamas pagal 17 straipsnio 1 
dalį ir turi būti sumažintas bent 50%, 
išskyrus biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, pagamintus įrenginiuose, 
kurie buvo eksploatuojami 2008 m. sausio 
mėn., kuriems išmetamas šių dujų kiekis 
turi būti sumažintas bent 35 % iki 2013 m. 
balandžio 1 d.

Kai biokuras ir kiti skystieji bioproduktai 
pagaminti įrenginiuose, kurie buvo 
eksploatuojami 2008 m. sausio mėn., 
pirmoji šios straipsnio dalies pastraipa 
taikoma nuo 2013 m. balandžio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų naudoti tik biokurą, kuris teikia galimybę siekiant planinių rodiklių labai sumažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, ir kurio gamybai galima skirti paramą, 
tačiau trumpą pereinamąjį laikotarpį tikslinga leisti veikti esamoms biokuro jėgainėms.

Pakeitimas 795
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis naudojant biokurą ir kitus 

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis naudojant energiją, pagamintą 
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skystuosius bioproduktus, į kuriuos
atsižvelgiama 1 dalyje nustatytais tikslais, 
turi būti sumažintas bent 35%.

iš biomasės, į kurią atsižvelgiama 1 dalyje 
nustatytais tikslais, turi būti skaičiuojamas 
remiantis 17 straipsnio 1 dalies 
nuostatomis ir turi būti sumažintas bent 
50 %.

Kai biokuras ir kiti skystieji bioproduktai 
pagaminti įrenginiuose, kurie buvo 
eksploatuojami 2008 m. sausio mėn., 
pirmoji šios straipsnio dalies pastraipa 
taikoma nuo 2013 m. balandžio 1 d.

Kai iš biomasės gaunama energija
gaminama įrenginiuose, kurie buvo 
eksploatuojami 2008 m. sausio mėn., 
pirmoji šios straipsnio dalies pastraipa 
taikoma nuo 2013 m. balandžio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma 35 % šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo norma per maža. Nustačius 
tokį mažą planinį rodiklį šiuo metu dauguma rinkoje esančio biokuro bus laikoma tinkamu ir 
kils pavojus, kad gamyba taps neefektyvi, nes nedaug prisidės siekiant mažinti klimato kaitą ir 
galbūt sukels didelių netiesioginių žemės naudojimo padarinių. Be to, siūlant tik 35 % 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ribinę normą, menkinamas didelis našios biokuro 
gamybos pajėgumas atogrąžų šalyse.

Pakeitimas 796
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis naudojant biokurą ir kitus 
skystuosius bioproduktus, į kuriuos
atsižvelgiama 1 dalyje nustatytais tikslais, 
turi būti sumažintas bent 35%.

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis naudojant transporto 
priemonių kurą, pagamintą iš biomasės, į
kurią atsižvelgiama 1 dalyje nustatytais 
tikslais, turi būti skaičiuojamas remiantis 
17 straipsnio 1 dalies nuostatomis ir turi 
būti sumažintas bent 60 %.

Kai biokuras ir kiti skystieji bioproduktai 
pagaminti įrenginiuose, kurie buvo 
eksploatuojami 2008 m. sausio mėn., 
pirmoji šios straipsnio dalies pastraipa 
taikoma nuo 2013 m. balandžio 1 d.

Kai iš biomasės gaunamas transporto 
priemonių kuras, gaminamas
įrenginiuose, kurie buvo eksploatuojami 
2008 m. sausio mėn., pirmoji šios 
straipsnio dalies pastraipa taikoma nuo 
2010 m. sausio 1 d.
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Or. en

Pagrindimas

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio norma turėtų būti gana didelė siekiant užtikrinti, kad 
nedideli biomasės ištekliai būtų naudojami veiksmingai. Be to, jei nebus iš esmės pagerintas 
skaičiavimo metodas, kyla grėsmė, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo 
kiekis nebus teisingai įvertintas ir todėl bus klaidinami vartotojai ir numatoma neteisinga 
politika.

Pakeitimas 797
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis naudojant biokurą ir kitus 
skystuosius bioproduktus, į kurią 
atsižvelgiama 1 dalyje nustatytais tikslais, 
turi būti sumažintas bent 35%.

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis energijai gaminti naudojant 
visą biomasę, į kurią atsižvelgiama 1 
dalyje nustatytais tikslais, turi būti 
sumažintas bent 35 % transporto 
priemonių kuro ir 50 % elektros energijos 
gamybai.

Kai biokuras ir kiti skystieji bioproduktai
pagaminti įrenginiuose, kurie buvo 
eksploatuojami 2008 m. sausio mėn., 
pirmoji šios straipsnio dalies pastraipa
taikoma nuo 2013 m. balandžio 1 d.

Visai biomasei, iš kurios energija
gaminama įrenginiuose, kurie buvo 
eksploatuojami 2008 m. sausio mėn., 
pirmoji šios straipsnio dalies pastraipa 
taikoma nuo 2013 m. balandžio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Taikant galiojančius tvarumo kriterijus negalima užtikrinti biomasės tvarumo ir 

neatsižvelgiama į visus tvarumo aspektus.««Šiame pakeitime pateikiami geresni tvarumo 
kriterijai. Šios mažiausios elektrai gaminti ir transportui naudojamo kuro išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo normos atitinka dabartinę biomasės panaudojimo 
ir technologijų padėtį (remiantis naujausia literatūra).
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Pakeitimas 798
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis naudojant biokurą ir kitus 
skystuosius bioproduktus, į kurią 
atsižvelgiama 1 dalyje nustatytais tikslais, 
turi būti sumažintas bent 35%.

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis naudojant energiją, pagamintą 
iš biomasės, į kurią atsižvelgiama 1 dalyje 
nustatytais tikslais, turi būti skaičiuojamas 
remiantis 17 straipsnio 1 dalies 
nuostatomis ir turi būti sumažintas bent 
35%. Celiuliozės biokuro, biodujų ir 
biokuro iš augalinių arba gyvūninių 
aliejų atliekų arba nemaistinių augalų 
naudojimas turi padėti sumažinti 
išmetamų šiltnamio dujų kiekį bent 50 %.

Or. en

Pagrindimas

Jei minimali šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo norma būtų numatyta 
didesnė kaip šiuo metu numatyta 35 % norma, biokuro gamyba būtų labai varžoma. Skatinant 
biokuro naudojimą, be kitų tikslų, siekiama mažinti energetinį priklausomumą, taigi Europoje 
reikėtų skatinti žaliavų gamybą, o nustatant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
sumažinimo lygį reikėtų atsižvelgti į biokuro, pagaminto iš Europos žaliavų, galimybes 
mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Celiuliozės biokuro, biodujų ir biokuro iš 
augalinių arba gyvūninių aliejų atliekų arba nemaistinių augalų naudojimas turi padėti 
sumažinti išmetamų šiltnamio dujų kiekį, o tai padėtų dar labiau sumažinti šių dujų.

Pakeitimas 799
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis naudojant biokurą ir kitus 
skystuosius bioproduktus, į kurią
atsižvelgiama 1 dalyje nustatytais tikslais, 

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis naudojant biokurą ir kitus 
skystuosius bioproduktus, į kuriuos
atsižvelgiama 1 dalyje nustatytais tikslais, 
turi būti sumažintas bent 35%, iki 50 % iki 
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turi būti sumažintas bent 35%. 2014 m. sausio 1 d. ir iki 60 % iki 2017 m. 
sausio 1 d.

Or. en

Pakeitimas 800
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai biokuras ir kiti skystieji bioproduktai 
pagaminti įrenginiuose, kurie buvo 
eksploatuojami 2008 m. sausio mėn., 
pirmoji šios straipsnio dalies pastraipa 
taikoma nuo 2013 m. balandžio 1 d.

Nuo 2012 m. sausio 1 d. išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
naudojant biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, į kuriuos atsižvelgiama 1 
dalyje nustatytais tikslais, turi būti 
sumažintas bent 50 %.
Taikant paramos sistemas turėtų būti 
skatinama naudoti biokurą ir kitus 
skystuosius bioproduktus, padedančius 
sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį daugiau negu 
nustatytas mažiausia norma. Didesnė 
parama turėtų būti teikiama tik pateikus 
patikimą įrodymą apie mažesnius 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius, Šiuose dokumentuose turėtų 
būti pateikiamas įrodymas, kad naudojant 
atliekų produktus arba suprastėjusią žemę 
išvengta netiesioginio poveikio.

Or. en

Pagrindimas

Reikia skatinti plačiau naudoti biokurą, nes tai gali padėti sumažinti išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį. Tai galima pasiekti nustatant privalomas ribas ir taikant 
finansines paskatas. Reikėtų skatinti bioenergijos gamybą iš atliekų produktų arba 
kultivuojant suprastėjusią žemę, nes tokia gamyba padeda mažinti įtampą, kylančią dėl to, 
kad bioenergijos gamybai naudojama žemė, vanduo ir maistinės kultūros.
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Pakeitimas 801
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai biokuras ir kiti skystieji bioproduktai 
pagaminti įrenginiuose, kurie buvo 
eksploatuojami 2008 m. sausio mėn., 
pirmoji šios straipsnio dalies pastraipa 
taikoma nuo 2013 m. balandžio 1 d.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
naudojant biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, į kuriuos atsižvelgiama 1 
dalyje nustatytais tikslais, sumažinamas 
bent 50 %. Šį lygį būtina pasiekti kasmet 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos iki 
2015 m. numatant sumažinti 3 % 
daugiau.
Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažėjimas, naudojant 
biokurą ir kitus skystuosius bioproduktus, 
skaičiuojamas pagal 17 straipsnio 1 dalį.

Or. de

Pagrindimas

Būtina pasiekti geresnę CO2 pusiausvyrą, kad biokuras turėtų daugiau privalumų palyginti su 
iškastiniu kuru ir kad jį naudojant būtų labiau prisidedama prie klimato apsaugos. Pirmos 
kartos biokuro atveju vis dar esama gana daug galimybių pagerinti šią pusiausvyrą.

Pakeitimas 802
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai biokuras ir kiti skystieji bioproduktai 
pagaminti įrenginiuose, kurie buvo
eksploatuojami 2008 m. sausio mėn., 
pirmoji šios straipsnio dalies pastraipa 
taikoma nuo 2013 m. balandžio 1 d.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
naudojant biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, į kuriuos atsižvelgiama 1 
dalyje nustatytais tikslais, sumažinamas 
bent 50 %. Šį lygį būtina pasiekti kasmet 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos iki 
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2020 m. numatant sumažinti 2 % 
daugiau.
Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, naudojant biokurą ir kitus 
skystuosius bioproduktus, skaičiuojamas 
pagal 17 straipsnio 1 dalį.

Or. de

Pagrindimas

Būtina pasiekti geresnę CO2 pusiausvyrą, kad biokuras turėtų daugiau privalumų palyginti su 
iškastiniu kuru ir kad jį naudojant būtų labiau prisidedama prie klimato apsaugos. Pirmos 
kartos biokuro atveju vis dar esama gana daug galimybių pagerinti šią pusiausvyrą.

Pakeitimas 803
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai biokuras ir kiti skystieji bioproduktai
pagaminti įrenginiuose, kurie buvo 
eksploatuojami 2008 m. sausio mėn., 
pirmoji šios straipsnio dalies pastraipa 
taikoma nuo 2013 m. balandžio 1 d.

Kai iš biomasės gaunama energija
gaminama įrenginiuose, kurie buvo 
eksploatuojami 2009 m. birželio 30 d., 
pirmoji šios straipsnio dalies pastraipa 
taikoma nuo 2014 m. spalio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad biokuro jėgainės statyba paprastai trunka 18 mėnesių, pereinamąjį 
laikotarpį reikėtų taikyti visoms jėgainėms, kurios veiks iki 2009 m. birželio 30 d. Taip pat, 
pratęsus pereinamąjį laikotarpį, reikėtų numatyti vėlesnę taikymo datą – 2014 m. spalio 1 d.
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Pakeitimas 804
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies 2a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiek sumažintas išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis turi būti 
apskaičiuojama pagal 17 straipsnyje 
nurodytą metodiką.

Or. en

Pakeitimas 805
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Transporto kuru, pagamintu iš 
biomasės, į kurią atsižvelgiama 1 dalyje 
nurodytais tikslais, laikomas tik kuras 
pagamintas iš:
a) atliekų ir likučių, įskaitant biologines 
dujas,
b) pramoninių žaliavų, užaugintų 
nedirbamoje, sunykusioje arba 
nederlingoje žemėje, jei per 10 šios žemės 
naudojimo metų gaunamas teigiamas 
išmetamų anglies junginių kiekio 
balansas;
c) pramoninių žaliavų, jei jas perdirbant 
tiesiogiai arba netiesiogiai nesusidaro 
dujų dėl pasikeitusios žemės naudojimo 
paskirties.

Or. en
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Pagrindimas

Transporto kuru reikėtų laikyti tik kurą, pagamintą iš pramoninių žaliavų, jei perdirbant 
tiesiogiai arba netiesiogiai nesusidaro dujų, išmetamų pakeitus žemės naudojimo paskirtį.
Galimybė pagerinti anglies surinkimą iš sunykusios arba nederlingos žemės liks 
neįgyvendinta, jei šito nebus siekiama derinant rinką prie ES tikslų.

Pakeitimas 806
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Būtina, kad žemės naudojimas 
biokuro gamybai nesudarytų 
konkurencijos žemės naudojimui maisto 
gamybai.

Or. de

Pagrindimas

Būtina skirti daugiau dėmesio siekiant užtikrinti, kad biokuras nepablogintų apsirūpinimo 
maistu padėties.

Pakeitimas 807
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 1 
dalyje nustatytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš žaliavų, gautų iš didelės 
biologinės vertės žemės, t. y. žemės, kuriai 
2008 m. sausio mėn. ar vėliau taikytinas 
vienas iš toliau nurodytų apibūdinimų 
(nepaisant to, ar toks apibūdinimas žemei 
vis dar taikytinas):

3. Biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 1 
dalyje nustatytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš žaliavų, gautų iš:
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a) žmogaus veiklos daug nepaveiktas 
miškas, t. y. miškas, kuriame pagal 
turimus duomenis nebuvo vykdoma didelė 
žmogaus intervencija arba kuriame 
žmogaus intervencija paskutinį kartą vyko 
pakankamai seniai, todėl atsistatė natūrali 
rūšių sudėtis ir procesai;
b) gamtos apsaugos tikslais nustatytos 
vietovės, nebent pateikiama įrodymų, kad 
tokių žaliavų gamyba tiems tikslams 
nepakenkė. 

a) gamtos apsaugos tikslais pagal įstatymą 
nustatytos vietovės, nebent pateikiama 
įrodymų, kad tokių žaliavų gamyba tiems 
tikslams nepakenkė;

c) labai didelės biologinės įvairovės 
pievos, t. y. netręšiamos ir nenuniokotos 
pievos, kurios pasižymi rūšių įvairove.

b) labai didelės biologinės įvairovės 
pievos, t. y. netręšiamos ir nenuniokotos 
pievos, kurios pasižymi rūšių įvairove;

c) vietovės, kuriose neteisėtai buvo 
pakeista žemės naudojimo paskirtis arba 
buvo nuniokotos nenaudojamos 
šlapžemės ir dėl to galėtų sumažėti anglies 
atsargos dirvožemyje.

Komisija apibrėžia kriterijus ir arealus, 
kad nustatytų, kurioms pievoms taikomas 
c punktas. Tokia priemonė, skirta iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, tvirtinama taikant 21 straipsnio 
3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

15 straipsnio 3 dalyje pateikta pradinė apibrėžtis „žmogaus veiklos daug nepaveiktas 
miškas“ – netiksli, daugiausia statistikos tikslais naudojama sąvoka, suteikianti galimybę 
netiksliai interpretuoti, kurie miškai priskiriami šiai kategorijai. Kai kuriais atvejais tvariu 
būdu tvarkomi ir įprastai ekonomiškai naudojami miškai gali būti laikomi nepaveiktais 
didelės biologinės įvairovės miškais ir jiems gali būti netaikomas 10 proc. biokuro planinis 
rodiklis.
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Pakeitimas 808
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 1 
dalyje nustatytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš žaliavų, gautų iš didelės 
biologinės vertės žemės, t. y. žemės, kuriai 
2008 m. sausio mėn. ar vėliau taikytinas 
vienas iš toliau nurodytų apibūdinimų 
(nepaisant to, ar toks apibūdinimas žemei 
vis dar taikytinas):

3. Energijai, išskyrus transporto kurą, 
gaminti naudojama biomasė, į kurią 
atsižvelgiama šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytais tikslais, neturi būti pagaminta iš 
žaliavų, gautų iš didelės biologinės vertės 
žemės, nebent ji būtų gaminama iš teisėtų 
ir reglamentuotų atliekų srautų arba 
medienos likučių, atsiradusių vykdant 
teisėtus tvarkymo darbus gamtos 
apsaugos tikslais. Tai galioja žemei, 
kuriai 1990 m. ar vėliau taikytas vienas iš 
toliau nurodytų statusų (nepaisant to, ar 
toks apibūdinimas žemei vis dar 
taikytinas):

a) teritorijos, kurias itin svarbu išsaugoti;
a) žmogaus veiklos daug nepaveiktas 
miškas, t. y. miškas, kuriame pagal turimus 
duomenis nebuvo vykdoma didelė 
žmogaus intervencija arba kuriame 
žmogaus intervencija paskutinį kartą vyko 
pakankamai seniai, todėl atsistatė natūrali 
rūšių sudėtis ir procesai;

a) žmogaus veiklos daug nepaveiktas 
miškas, t. y. miškas, kuriame pagal turimus 
duomenis nebuvo vykdoma didelė 
žmogaus intervencija arba kuriame 
žmogaus intervencija paskutinį kartą vyko 
pakankamai seniai, todėl atsistatė natūrali 
rūšių sudėtis ir procesai; išskyrus atvejus, 
kai pateikiama įrodymų, kad bet kokio 
intensyvumo ir dažnumo žmogaus 
intervencija buvo ir bus tokia, kuri 
suteikia galimybę išsaugoti natūralią 
rūšių sudėtį ir procesus;

b) gamtos apsaugos tikslais nustatytos 
vietovės, nebent pateikiama įrodymų, kad 
tokių žaliavų gamyba tiems tikslams 
nepakenkė. 

b) gamtos apsaugos tikslais nustatytos 
vietovės, įskaitant vietoves, skirtas retų, 
arba nykstančių ekosistemų ar rūšių, 
pripažintų tarptautiniuose susitarimuose, 
apsaugai, nebent pateikiama įrodymų, kad 
tokių žaliavų gamyba tiems tikslams 
nepakenkė;

c) labai didelės biologinės įvairovės 
pievos, t. y. netręšiamos ir nenuniokotos
pievos, kurios pasižymi rūšių įvairove.

c) labai didelės biologinės įvairovės 
pievos, t. y. netręšiamos pievos, kuriose 
išlikusi natūrali rūšių įvairovė ir kurių 
ekologinės savybės ir procesai nepakitę.
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Komisija apibrėžia kriterijus ir arealus, kad 
nustatytų, kurioms pievoms taikomas c 
punktas. Tokia priemonė, skirta iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, tvirtinama taikant 21 straipsnio 3 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Komisija apibrėžia kriterijus ir arealus, kad 
nustatytų, kuriems plotams taikomi 
punktai nuo -a iki c. Tokia priemonė, 
skirta iš dalies pakeisti neesmines šios 
direktyvos nuostatas, tvirtinama taikant 21 
straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Transporto kurui gaminti skirtą biomasę reikėtų gaminti tik iš tokių pramoninių žaliavų, 
kurios nedaro įtakos žemės naudojimui, arba kai gali būti įrodytas geresnis anglies 
surinkimas, tačiau biomasės naudojimas kitokių rūšių energijos gamybos tikslais turi būti 
reguliuojamas siekiant išvengti neigiamo poveikio aplinkai.

Pakeitimas 809
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 1 
dalyje nustatytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš žaliavų, gautų iš didelės 
biologinės vertės žemės, t. y. žemės, kuriai 
2008 m. sausio mėn. ar vėliau taikytinas 
vienas iš toliau nurodytų apibūdinimų
(nepaisant to, ar toks apibūdinimas žemei 
vis dar taikytinas):

3. Visa energijai gaminti naudojama 
biomasė, į kurią atsižvelgiama šio 
straipsnio 1 dalyje nustatytais tikslais, 
neturi būti gaminama iš žaliavų, gautų iš 
didelės biologinės vertės žemės arba iš 
5 km spinduliu aplink ją esančios žemės, 
t. y. žemės, kuriai 2008 m. sausio mėn. ar 
vėliau taikytinas vienas iš toliau nurodytų 
statusų (nepaisant to, ar toks apibūdinimas 
žemei vis dar taikytinas):

a) žmogaus veiklos daug nepaveiktas 
miškas, t. y. miškas, kuriame pagal turimus 
duomenis nebuvo vykdoma didelė 
žmogaus intervencija arba kuriame 
žmogaus intervencija paskutinį kartą vyko 
pakankamai seniai, todėl atsistatė natūrali 
rūšių sudėtis ir procesai;

a) žmogaus veiklos daug nepaveiktas 
miškas, t. y. miškas, kuriame pagal turimus 
duomenis nebuvo vykdoma didelė 
žmogaus intervencija arba kuriame 
žmogaus intervencija paskutinį kartą vyko 
pakankamai seniai, todėl atsistatė natūrali 
rūšių sudėtis ir procesai;

b) gamtos apsaugos tikslais nustatytos 
vietovės, nebent pateikiama įrodymų, kad 
tokių žaliavų gamyba tiems tikslams 

b) gamtos apsaugos tikslais nustatytos 
vietovės, nebent pateikiama įrodymų, kad 
tokių žaliavų gamyba tiems tikslams 
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nepakenkė. nepakenkė. 
c) labai didelės biologinės įvairovės 
pievos, t. y. netręšiamos ir nenuniokotos 
pievos, kurios pasižymi rūšių įvairove.

c) labai didelės biologinės įvairovės 
pievos, t. y. netręšiamos ir nenuniokotos 
pievos, kurios pasižymi rūšių įvairove.

ca) kita žemė, kuri pripažinta didelės 
vertės biologinės įvairovės požiūriu žeme.

Komisija apibrėžia kriterijus ir arealus, kad 
nustatytų, kurioms pievoms taikomas c 
punktas. Tokia priemonė, skirta iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, tvirtinama taikant 21 straipsnio 3 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Iki 2010 m. sausio mėn. Komisija 
apibrėžia kriterijus ir arealus, kad 
nustatytų, kurioms pievoms taikomas c 
punktas. Tokia priemonė, skirta iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, tvirtinama taikant 21 straipsnio 3 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Taikant galiojančius tvarumo kriterijus negalima užtikrinti biomasės tvarumo ir 
neatsižvelgiama į visus tvarumo aspektus. Šiame pakeitime pateikiami geresni tvarumo 
kriterijai. Šios mažiausios elektrai gaminti ir transportui naudojamo kuro išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo normos atitinka dabartinę biomasės panaudojimo 
ir technologijų padėtį (remiantis naujausia literatūra).

Pakeitimas 810
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 1 
dalyje nustatytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš žaliavų, gautų iš didelės 
biologinės vertės žemės, t. y. žemės, kuriai 
2008 m. sausio mėn. ar vėliau taikytinas 
vienas iš toliau nurodytų apibūdinimų
(nepaisant to, ar toks apibūdinimas žemei 
vis dar taikytinas):

3. Biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 1 
dalyje nustatytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš žaliavų, gautų iš didelės vertės 
biologinės įvairovės požiūriu žemės, 
nebent pateikiamas įrodymas, kad žaliavų 
gamyba suderinama su šios biologinės 
įvairovės išsaugojimu arba didinimu. 
Šioje dalyje „didelės vertės biologinės 
įvairovės požiūriu žemė“ reiškia žemę, 
kuriai 2008 m. sausio mėn. ar vėliau 
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taikytinas vienas iš toliau nurodytų statusų
(nepaisant to, ar toks apibūdinimas žemei 
vis dar taikytinas):

a) žmogaus veiklos daug nepaveiktas 
miškas, t. y. miškas, kuriame pagal 
turimus duomenis nebuvo vykdoma didelė 
žmogaus intervencija arba kuriame 
žmogaus intervencija paskutinį kartą vyko 
pakankamai seniai, todėl atsistatė natūrali 
rūšių sudėtis ir procesai;

a) žmogaus veiklos daug nepaveiktas 
miškas;

b) gamtos apsaugos tikslais nustatytos 
vietovės, nebent pateikiama įrodymų, kad 
tokių žaliavų gamyba tiems tikslams 
nepakenkė.

b) i) pagal įstatymą arba atitinkamos 
kompetentingos institucijos gamtos 
apsaugos tikslais nustatytos vietovės, arba

ii) vietovės, skirtos retų, arba nykstančių 
ekosistemų ar rūšių, pripažintų 
tarptautiniuose susitarimuose, apsaugai, 
kurios turi būti pripažintos pagal 16 
straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje 
nurodytą procedūrą;

c) labai didelės biologinės įvairovės 
pievos, t. y. netręšiamos ir nenuniokotos 
pievos, kurios pasižymi rūšių įvairove.

c) labai didelės biologinės įvairovės 
pievos, t. y. netręšiamos ir nenuniokotos 
pievos, kurios pasižymi rūšių įvairove.

Or. en

Pakeitimas 811
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 1 
dalyje nustatytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš žaliavų, gautų iš didelės 
biologinės vertės žemės, t. y. žemės, kuriai 
2008 m. sausio mėn. ar vėliau taikytinas 
vienas iš toliau nurodytų apibūdinimų 
(nepaisant to, ar toks apibūdinimas žemei 
vis dar taikytinas):

3. Biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 1 
dalyje nustatytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš žaliavų, gautų iš didelės vertės
biologinės įvairovės požiūriu žemės, t. y. 
žemės, kuriai 2008 m. sausio mėn. ar 
vėliau taikytinas vienas iš toliau nurodytų 
apibūdinimų (nepaisant to, ar toks 
apibūdinimas žemei vis dar taikytinas):

a) žmogaus veiklos daug nepaveiktas a) žmogaus veiklos daug nepaveiktas 
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miškas, t. y. miškas, kuriame pagal turimus 
duomenis nebuvo vykdoma didelė 
žmogaus intervencija arba kuriame 
žmogaus intervencija paskutinį kartą vyko 
pakankamai seniai, todėl atsistatė natūrali 
rūšių sudėtis ir procesai;

miškas, t. y. miškas, kuriame pagal turimus 
duomenis nebuvo vykdoma didelė 
žmogaus intervencija arba kuriame 
žmogaus intervencija paskutinį kartą vyko 
pakankamai seniai, todėl atsistatė natūrali 
rūšių sudėtis ir procesai;

b) gamtos apsaugos tikslais nustatytos 
vietovės, nebent pateikiama įrodymų, kad 
tokių žaliavų gamyba tiems tikslams 
nepakenkė. 

b) i) pagal įstatymą arba atitinkamos 
kompetentingos institucijos gamtos 
apsaugos tikslais nustatytos vietovės, arba 

ii) vietovės, skirtos retų arba nykstančių 
ekosistemų ar rūšių, pripažintų 
tarptautiniuose susitarimuose arba 
įtrauktų į tarpvalstybinių arba 
tarptautinių nevyriausybinių organizacijų 
parengtus sąrašus, apsaugai, kurios turi 
būti pripažintos pagal 16 straipsnio 4 
dalies antroje pastraipoje nurodytą 
procedūrą; 
gamtos apsaugos tikslais nustatytos 
vietovės, nebent pateikiama įrodymų, kad 
tokių žaliavų gamyba tiems tikslams 
nepakenkė. 

c) labai didelės biologinės įvairovės 
pievos, t. y. netręšiamos ir nenuniokotos 
pievos, kurios pasižymi rūšių įvairove.

c) labai didelės biologinės įvairovės 
pievos, t. y. netręšiamos ir nenuniokotos 
pievos, kurios pasižymi rūšių įvairove.

Or. en

Pakeitimas 812
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 1 
dalyje nustatytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš žaliavų, gautų iš didelės 
biologinės vertės žemės, t. y. žemės, kuriai 
2008 m. sausio mėn. ar vėliau taikytinas 
vienas iš toliau nurodytų apibūdinimų

3. Biomasė, biokuras ir kiti skystieji 
bioproduktai, į kuriuos atsižvelgiama šio 
straipsnio 1 dalyje nustatytais tikslais, 
neturi būti pagaminti iš žaliavų, gautų iš 
didelės vertės biologinės įvairovės požiūriu
žemės, t. y. žemės, kuriai 2008 m. sausio 
mėn. ar vėliau taikytinas vienas iš toliau 
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(nepaisant to, ar toks apibūdinimas žemei 
vis dar taikytinas):

nurodytų statusų (nepaisant to, ar toks 
apibūdinimas žemei vis dar taikytinas):

-a) teritorijos, kurias itin svarbu išsaugoti;
a) žmogaus veiklos daug nepaveiktas 
miškas, t. y. miškas, kuriame pagal turimus 
duomenis nebuvo vykdoma didelė 
žmogaus intervencija arba kuriame 
žmogaus intervencija paskutinį kartą vyko 
pakankamai seniai, todėl atsistatė natūrali 
rūšių sudėtis ir procesai;

a) žmogaus veiklos daug nepaveiktas 
miškas, t. y. miškas, kuriame pagal turimus 
duomenis nebuvo vykdoma didelė 
žmogaus intervencija arba kuriame 
žmogaus intervencija paskutinį kartą vyko 
pakankamai seniai, todėl atsistatė natūrali 
rūšių sudėtis ir procesai;

b) gamtos apsaugos tikslais nustatytos 
vietovės, nebent pateikiama įrodymų, kad 
tokių žaliavų gamyba tiems tikslams
nepakenkė. 

b) gamtos apsaugos tikslais nustatytos 
vietovės, įskaitant vietoves, skirtas retų, 
arba nykstančių ekosistemų ar rūšių, 
pripažintų tarptautiniuose susitarimuose, 
apsaugai, nebent pateikiama įrodymų, kad 
tokių žaliavų gamyba nepakenkė siekti tų 
tikslų;

ba) buferinės zonos aplink gamtos 
apsaugos tikslais nustatytas vietoves ir 
migravimo keliai tarp šių vietovių;

c) labai didelės biologinės įvairovės 
pievos, t. y. netręšiamos ir nenuniokotos 
pievos, kurios pasižymi rūšių įvairove.

c) labai didelės biologinės įvairovės 
pievos, t. y. netręšiamos ir nenuniokotos 
pievos, kurios pasižymi rūšių įvairove.

Or. en

Pagrindimas

Biokuro nereikėtų gaminti buferinėse zonose ir prie migravimo iš vienos gamtos apsaugos 
tikslais nustatytos vietovės į kitą kelių, antraip nykstančių rūšių gyvūnai galėtų įstrigti 
izoliuotuose teritorijose.

Pakeitimas 813
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 1 
dalyje nustatytais tikslais, neturi būti 

3. Bioenergija, į kurią atsižvelgiama šio 
straipsnio 1 dalyje nustatytais tikslais, 
neturi būti gaminama iš žaliavų, gautų iš 
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pagaminti iš žaliavų, gautų iš didelės 
biologinės vertės žemės, t. y. žemės, kuriai 
2008 m. sausio mėn. ar vėliau taikytinas
vienas iš toliau nurodytų apibūdinimų
(nepaisant to, ar toks apibūdinimas žemei 
vis dar taikytinas):

didelės vertės biologinės įvairovės požiūriu
žemės, t. y. žemės, kuriai 2003 m. gegužės 
mėn. ar vėliau taikytinas vienas iš toliau 
nurodytų statusas (nepaisant to, ar toks 
apibūdinimas žemei vis dar taikytinas):

Or. en

Pagrindimas

Pagal Komisijos tekstą privalumų teikiama tiems, kurie rizikingai kirto miškus, kaip pastebėta 
Pietryčių Azijos šalyse, tikėdamiesi Europos rinkos augimo. Be to, ir tai kur kas blogiau, ši 
gana netolima draudimo kirsti miškus data kelia grėsmę pagal Kioto protokolo švaraus 
vystymosi priemonę nustatytai miškų kirtimo sustabdymo datai – 1990 m. 2003 m. – tai metai, 
kai ES patvirtino teisės aktais įteisintą paramą biokuro gamybai.

Pakeitimas 814
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 1 
dalyje nustatytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš žaliavų, gautų iš didelės 
biologinės vertės žemės, t. y. žemės, kuriai 
2008 m. sausio mėn. ar vėliau taikytinas 
vienas iš toliau nurodytų apibūdinimų
(nepaisant to, ar toks apibūdinimas žemei 
vis dar taikytinas):

3. Energijai gaminti naudojama biomasė, 
į kurią atsižvelgiama šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytais tikslais, neturi būti gaminama iš 
žaliavų, gautų iš didelės vertės biologinės 
įvairovės požiūriu žemės, nebent iš 
pateiktų įrodymų matyti, kad ji gaminama 
taikant tvarų valdymą ir kad gaminant ir 
gaunant tą žaliavą nepadaryta neigiamo 
poveikio biologinei įvairovei, ir (arba) iš 
pateiktų įrodymų matyti, kad po žmogaus 
intervencijos atsistatys natūrali rūšių 
sudėtis ir procesai. Tai apima žemę, kuriai 
2008 m. sausio mėn. ar vėliau taikytinas 
vienas iš toliau nurodytų statusų (nepaisant 
to, ar toks apibūdinimas žemei vis dar 
taikytinas):

Or. en
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Pagrindimas

Kaip ir visur kitur, turi būti įmanoma taikyti tvarų valdymą siekiant panaudoti ribotus kiekius 
biomasės, jei ji naudojama tvariu būdu.

Pakeitimas 815
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žmogaus veiklos daug nepaveiktas 
miškas, t. y. miškas, kuriame pagal 
turimus duomenis nebuvo vykdoma didelė 
žmogaus intervencija arba kuriame 
žmogaus intervencija paskutinį kartą vyko 
pakankamai seniai, todėl atsistatė natūrali 
rūšių sudėtis ir procesai;

a) pirmykštis miškas ir kita miškinga 
žemė: miškas ir kita miškinga žemė, 
kuriai būdinga vietinės rūšys ir kur nėra 
aiškių žmogaus veiklos ženklų ir nelabai 
sutrikdyti ekologiniai procesai;

Or. en

Pagrindimas

Žmogaus veiklos daug nepaveiktas miškas – tai netikslus terminas, kuris dažniausiai 
naudojamas statistikos tikslais. Nėra jokio vienareikšmio interpretavimo, kokie miškai 
priskiriami šiai kategorijai. Ši apibrėžtis kelia pavojų, kad kažkiek tvariu būdu tvarkomų ir 
įprastai ekonomiškai naudojamų miškų gali būti laikomi nepaveiktais didelės biologinės 
įvairovės miškais ir jiems galėtų būti netaikomas 10 proc. biokuro planinis rodiklis.

Pakeitimas 816
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žmogaus veiklos daug nepaveiktas 
miškas, t. y. miškas, kuriame pagal 
turimus duomenis nebuvo vykdoma didelė 
žmogaus intervencija arba kuriame 
žmogaus intervencija paskutinį kartą vyko 

a) miškas ir (arba) kita miškinga žemė, 
kuriai būdinga vietinės rūšys ir kur nėra 
aiškių žmogaus veiklos ženklų ir nelabai 
sutrikdyti ekologiniai procesai;
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pakankamai seniai, todėl atsistatė natūrali 
rūšių sudėtis ir procesai;

Or. en

Pakeitimas 817
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) teritorijos, kurios teikia pagrindines 
ekosistemos paslaugas kritinėse 
situacijose (pvz., vandenskyros apsauga ir 
erozijos kontrolė), kaip nustatyta 
Tūkstantmečio ekosistemos vertinime, 
kurios turi būti pripažintos pagal 16 
straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje 
nurodytą procedūrą;

Or. en

Pagrindimas

Ekosistemos paslaugos – tai privalumai, kuriuos žmonėms teikia ekosistemos. Prie jų 
priskiriamos aprūpinimo maistu, vandeniu, mediena ir pluoštu paslaugos; klimato, potvynių, 
ligų, atliekų ir vandens kokybės reguliavimo paslaugos; taip pat kultūrinės paslaugos, pvz., 
poilsio, estetinio pasigėrėjimo ir dvasinės pilnatvės teikimas; bei palaikomosios paslaugos, 
pvz., dirvožemio formavimas, fotosintezė ir maistinių medžiagų apykaitos ciklas.

Pakeitimas 818
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gamtos apsaugos tikslais nustatytos 
vietovės, nebent pateikiama įrodymų, kad 
tokių žaliavų gamyba tiems tikslams 

b) pagal įstatymą arba atitinkamos 
kompetentingos institucijos gamtos 
apsaugos tikslais nustatytos vietovės, 
nebent pateikiama įrodymų, kad tokių 
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nepakenkė. žaliavų gamyba tiems tikslams nepakenkė.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant numatyti aiškų teisinį pagrindą, pagal kurį būtų aiškiai nustatyta, kaip žemė skiriama 
gamtos apsaugos tikslams siekti, būtina kur kas aiškiau suformuluoti teisinę sistemą.

Pakeitimas 819
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) vietoves, kuriose regiono ar pasaulio 
mastu susitelkusios retos arba nykstančios
ekosistemos ar rūšys, pripažintos 
tarptautiniuose susitarimuose arba 
įtrauktos į Pasaulio gamtos apsaugos 
sąjungos (angl. IUCN) vadinamąjį 
raudonąjį sąrašą, nebent pateikiama 
įrodymų, kad tos žaliavos gamyba 
netrukdo siekti šių tikslų;

Or. de

Pagrindimas

Nustatant tvarumo kriterijus reikia atsižvelgti į tarptautinius gamtos apsaugos susitarimus ir 
normas.

Pakeitimas 820
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija apibrėžia kriterijus ir arealus, Komisija įpareigoja Europos 
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kad nustatytų, kurioms pievoms taikomas
c punktas. Tokia priemonė, skirta iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, tvirtinama taikant 21 straipsnio 
3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

standartizacijos instituciją CEN pasiūlyti 
visoje Europoje taikomus kriterijus, 
rodiklius ir metodikas, pagal kuriuos būtų 
galima nustatyti, ką apima statusas, 
kuriam taikomi a, b ir c punktai, ir kaip jį 
reikėtų nustatyti bei patikrinti.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad tie patys kriterijai, rodikliai ir metodikos būtų nuosekliai taikoma visoje ES. CEN 
suteikia tam tikrą sistemą, gali pasiūlyti tinkamą šiai užduočiai atlikti patirtį ir jau pradėjo šį 
procesą. ES teisėkūros pagrindą reikėtų suteikti pagal ES sutarties 95 straipsnį.

Pakeitimas 821
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija apibrėžia kriterijus ir arealus, 
kad nustatytų, kurioms pievoms taikomas
c punktas. Tokia priemonė, skirta iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, tvirtinama taikant 21 straipsnio 
3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

Komisija įpareigoja Europos 
standartizacijos instituciją CEN pasiūlyti 
visoje Europoje taikomus kriterijus, 
rodiklius ir metodikas, pagal kuriuos būtų 
galima nustatyti, ką apima statusas, 
kuriam taikomi a, b ir c punktai, ir kaip jį 
reikėtų nustatyti bei patikrinti.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad tie patys kriterijai, rodikliai ir metodikos būtų nuosekliai taikoma visoje ES. CEN 
suteikia tam tikrą sistemą, gali pasiūlyti tinkamą šiai užduočiai atlikti patirtį ir jau pradėjo šį 
procesą. ES teisėkūros pagrindą reikėtų suteikti pagal ES sutarties 95 straipsnį.
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Pakeitimas 822
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 1 
dalyje nurodytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš žaliavų, gautų iš žemės, 
kurioje yra didelių anglies atsargų, t. y. 
žemės, kuriai 2008 m. sausio mėn. arba 
vėliau taikytas ir jau nebetaikomas vienas 
iš toliau nurodytų apibūdinimų:

4. Žaliavos iš medienos, iš kurių 
gaminamas biokuras ir kiti skystieji 
bioproduktai, į kuriuos atsižvelgiama šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais, turi 
būti gaunamos iš miškų, kurie:

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

a) tvarkomi ir kertami pagal Ministrų 
konferencijos dėl miškų apsaugos 
Europoje nustatytus tvarios miškotvarkos 
kriterijus arba panašius kriterijus; 

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

b) tvarkomi laikantis nacionalinių miškų 
ir aplinkos teisės aktų.

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

Or. en

Pagrindimas

Ministrų konferencijos dėl miškų apsaugos Europoje (MKMAE) nustatė daug tvarios 
miškotvarkos kriterijų ir rodiklių. Šie kriterijai taip pat taikomi nacionaliniu lygmeniu ir šiuo 
metu sudaro esminę nacionalinės miškų teisės dalį daugelyje ES šalių. Be to, įvairiuose 
pasaulio regionuose nustatyti atitinkami kriterijai ir rodikliai, kurie turi būti taikomi miškuose 
gaunamoms žaliavoms už Europos ribų.
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Pakeitimas 823
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 1 
dalyje nurodytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš žaliavų, gautų iš žemės, 
kurioje yra didelių anglies atsargų, t. y. 
žemės, kuriai 2008 m. sausio mėn. arba 
vėliau taikytas ir jau nebetaikomas vienas 
iš toliau nurodytų apibūdinimų:

4. Energijai, išskyrus transporto kurą, 
gaminti naudojama biomasė, į kurią
atsižvelgiama šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytais tikslais, neturi būti pagaminti iš 
žaliavų, gautų iš žemės, kurioje yra didelių 
anglies atsargų, t. y. žemės, kuriai 1990 m.
taikytas, bet jau nebetaikomas vienas iš 
toliau nurodytų statusų:

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

a) šlapžemės, 

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

b) ištisai mišku apaugusios vietovės, t. y. 
žemė, kurioje medžių lajos danga užima 
daugiau kaip 10% didesnio nei 0,5 ha ploto 
sklypo, o medžių aukštis siekia ne mažiau 
kaip 5 metrus, arba medžiai, galintys 
pasiekti tokias ribas in situ. 

ba) savanos ir krūmynai, t. y. vietovės, 
kuriose auga ir medžiai, ir krūmai ir 
pievos, ir kuriose yra daug anglies klodų;
bb) ilgalaikė pieva, t. y. ganyklos ir ganyti 
skirtos vietos, kuriose augo žolė, kurios 
kaip ganyklos buvo naudojamos bent 20 
metų ir kuriose neauga miškas.

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

Or. en

Pagrindimas

Transporto kurui gaminti skirtą biomasę reikėtų gaminti tik iš tokių pramoninių žaliavų, 
kurios nedaro įtakos žemės naudojimui, arba kai gali būti įrodytas geresnis anglies 
surinkimas, tačiau biomasės naudojimas kitokių rūšių energijos gamybos tikslais turi būti 
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reguliuojamas siekiant išvengti neigiamo poveikio aplinkai.

Pakeitimas 824
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 1 
dalyje nurodytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš žaliavų, gautų iš žemės,
kurioje yra didelių anglies atsargų, t. y. 
žemės, kuriai 2008 m. sausio mėn. arba 
vėliau taikytas ir jau nebetaikomas vienas 
iš toliau nurodytų apibūdinimų:

4. Visa energijai gaminti naudojama 
biomasė, į kurią atsižvelgiama šio 
straipsnio 1 dalyje nustatytais tikslais, 
neturi būti gaminama iš žaliavų, gautų iš 
žemės, kurioje yra didelių anglies atsargų.

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

Nauji gamybos sektoriai nebus statomi 
vietovėse, kuriose per 10 metų negalima 
atkurti prarastą anglies dioksidą, 
sukauptą virš žemės. Nauji gamybos 
sektoriai nebus statomi vietovėse, kuriose 
yra didelė galimybė netekti žemėje, pvz., 
kai kuriose pievose, durpynuose, 
mangrovėse ir šlapžemėse, sukauptą 
anglies dioksidą.

b) ištisai mišku apaugusios vietovės, t. y. 
žemė, kurioje medžių lajos danga užima 
daugiau kaip 30% didesnio nei 1 ha ploto 
sklypo, o medžių aukštis siekia ne mažiau 
kaip 5 metrus, arba medžiai, galintys 
pasiekti tokias ribas in situ.
Šios straipsnio dalies nuostatos 
netaikomos, jei žaliavų gavimo laikotarpiu 
žemei taikytas toks pat apibūdinimas, kaip 
ir 2008 m. sausio mėn.

Or. en

Pagrindimas

Taikant galiojančius tvarumo kriterijus negalima užtikrinti biomasės tvarumo ir 
neatsižvelgiama į visus tvarumo aspektus. Šiame pakeitime pateikiami geresni tvarumo 
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kriterijai. Šios mažiausios elektrai gaminti ir transportui naudojamo kuro išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo normos atitinka dabartinę biomasės panaudojimo 
ir technologijų padėtį (remiantis naujausia literatūra).

Pakeitimas 825
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 1 
dalyje nurodytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš žaliavų, gautų iš žemės, 
kurioje yra didelių anglies atsargų, t. y. 
žemės, kuriai 2008 m. sausio mėn. arba 
vėliau taikytas ir jau nebetaikomas vienas 
iš toliau nurodytų apibūdinimų:

4. Energija, gaunama iš biomasės, į kurią
atsižvelgiama šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytais tikslais, neturi būti pagaminta iš 
žaliavų, gautų iš žemės, kurioje yra didelių 
anglies atsargų, nebent pateikiami 
įrodymai, kad ji gauta iš atliekų srautų, 
medienos atliekų ar taikant tvarų 
valdymą. Tai apima žemę, kuriai 2008 m. 
sausio mėn. taikytas, bet jau nebetaikomas 
vienas iš toliau nurodytų statusų:

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir visur kitur, turi būti įmanoma taikyti tvarų valdymą siekiant panaudoti ribotus kiekius 
biomasės, jei ji naudojama tvariu būdu.

Pakeitimas 826
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 1 
dalyje nurodytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš žaliavų, gautų iš žemės, 
kurioje yra didelių anglies atsargų, t. y. 
žemės, kuriai 2008 m. sausio mėn. arba 

4. Energija, gaunama iš biomasės, į kurią
atsižvelgiama šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytais tikslais, neturi būti gaminama
iš žaliavų, gautų iš žemės, kurioje yra 
didelių anglies atsargų, t. y. žemės, kuriai 
2005 m. lapkričio mėn. taikytas, bet jau 
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vėliau taikytas ir jau nebetaikomas vienas 
iš toliau nurodytų apibūdinimų:

nebetaikomas vienas iš toliau nurodytų 
statusų:

Or. en

Pakeitimas 827
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 1 
dalyje nurodytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš žaliavų, gautų iš žemės, 
kurioje yra didelių anglies atsargų, t. y. 
žemės, kuriai 2008 m. sausio mėn. arba 
vėliau taikytas ir jau nebetaikomas vienas 
iš toliau nurodytų apibūdinimų:

4. Biomasė, biokuras ir kiti skystieji 
bioproduktai, į kuriuos atsižvelgiama šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais, 
neturi būti pagaminti iš žaliavų, gautų iš 
žemės, kurioje yra didelių anglies atsargų, 
t. y. žemės, kuriai 2008 m. sausio mėn. 
taikytas, bet jau nebetaikomas vienas iš 
toliau nurodytų statusų:

Or. en

Pagrindimas

Visai augalų pagrindu gaminamai energijai, kuri naudojama transporto priemonėse, turėtų 
būti taikomi vienodi aplinkos tvarumo kriterijai. Siekiant išvengti bet kokios spragos, kuri 
galėtų atsirasti dėl technologijų raidos, pvz., biomasės panaudojimas transporto priemonėms 
skirtam vandeniliui gaminti, reikėtų prie „biokuro“ ir „kitų skystų bioproduktų“ įrašyti žodį 
„biomasė“.

Pakeitimas 828
Henrik Lax

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) šlapžemės, t. y. žemė, nuolat padengta 
arba permirkusi vandeniu;
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Or. en

Pagrindimas

Kartais žemė nepriskiriama šlapžemėms, bet didelę metų dalį gali būti padengta vandeniu, 
ypač jei iškrenta daug kritulių. Taigi tik nuolatinė vandens danga gali būti laikoma šlapžemės 
kriterijumi.

Pakeitimas 829
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Sunykusiuose, t. y. nusausintuose, durpynuose išlieka labai svarbios pasaulio anglies 
atsargos. Sunykusių durpynų atkūrimas leidžia šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
kiekį sumažinti labiau nei juos naudojant biomasei auginti. Kadangi dirbant žemę dažnai 
reikia dar labiau pažeminti vandens lygį, tai lemia dar didesnį sunykimą, taigi išmetama dar 
daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Pakeitimas 830
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) ištisai mišku apaugusios vietovės;
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pasiekti tokias ribas in situ.

Or. en

Pakeitimas 831
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) ištisai mišku apaugusios vietovės, t. y. 
žemė, kurioje medžių lajos danga užima 
daugiau kaip 10% didesnio nei 0,5 ha ploto 
sklypo, o medžių aukštis siekia ne mažiau 
kaip 5 metrus, arba medžiai, galintys 
pasiekti tokias ribas in situ.

Or. en

Pagrindimas

Ištisai mišku apaugusios vietovės apibrėžtis turėtų būti suderinta su tarptautiniu mastu 
pripažintomis Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) ir JT konvencijos 
dėl biologinės įvairovės apibrėžtimis, kuriose abi organizacijos mišką apibrėžia kaip žemės 
plotą, didesnį kaip 0,5 ha, kuriame medžių laja dengia daugiau kaip 10%.

Pakeitimas 832
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) savanos ir krūmynai, t. y. vietovės, 
kuriose auga įvairūs medžiai, krūmai ir 
pievos.

Or. en
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Pagrindimas

Vadinamosios tarpinės ekosistemos, kurios nepriskiriamos nei miškams, nei pievoms, sudaro 
didelę, efektyvią ir svarbią anglies atsargų dalį (pvz.: Brazilijos tropinės savanos (port. 
Cerrado ir Afrikos savanos) neįtrauktos į šią formuluotę.

Pakeitimas 833
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos bb punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) ilgalaikė pieva, t. y. ganyklos ir ganyti 
skirtos vietos, kuriose augo žolė ir jos kaip 
ganyklos buvo naudojamos bent 20 metų 
ir kuriose neauga miškas.

Or. en

Pagrindimas

Ilgalaikės pievos sudaro didelę, efektyvią ir svarbią anglies atsargų dalį ir pagal naujausius 
mokslinius tyrimus anglies praradimas pavertus pievas dirbama žeme gali neatsistatyti iki 90 
metų.

Pakeitimas 834
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos bc punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) šlapžemės, kaip nustatyta RAMSAR 
konvencijoje, kurios turi būti pripažintos 
pagal 16 straipsnio 4 dalies antroje 
pastraipoje nurodytą procedūrą;

Or. en
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Pakeitimas 835
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šios straipsnio dalies nuostatos 
netaikomos, jei žaliavų gavimo laikotarpiu 
žemei taikytas toks pat statusas, kaip ir 
2003 m. gegužės mėn.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Komisijos tekstą privalumų teikiama tiems, kurie tikėdamiesi Europos rinkos augimo 
rizikingai kirto miškus, kaip pastebėta Pietryčių Azijos šalyse. Be to, ir tai kur kas blogiau, ši 
gana netolima draudimo kirsti miškus data kelia grėsmę pagal Kioto protokolo švaraus 
vystymosi priemonę nustatytai miškų kirtimo sustabdymo datai – 1990 m. 2003 m. – tai data, 
kada ES patvirtino teisės aktais įteisintą paramą biokuro gamybai.

Pakeitimas 836
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 pastraipos 2a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įpareigoja Europos 
standartizacijos instituciją CEN parengti 
suderintus kriterijus ir specifikacijas, 
pagal kuriuos būtų galima nustatyti, ką 
apima statusai, kuriems taikomi a ir b 
punktai, ir kaip juos reikėtų nustatyti bei 
patikrinti.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad tie patys kriterijai, rodikliai ir metodikos būtų nuosekliai taikoma visoje ES. CEN 
suteikia tam tikrą sistemą, gali pasiūlyti tinkamą šiai užduočiai atlikti patirtį ir jau pradėjo šį 
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procesą. ES teisėkūros pagrindą reikėtų suteikti pagal ES sutarties 95 straipsnį.

Pakeitimas 837
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įpareigoja Europos 
standartizacijos instituciją CEN parengti 
suderintus kriterijus ir specifikacijas, 
pagal kuriuos būtų galima nustatyti, ką 
apima statusai, kuriems taikomi a ir b 
punktai, ir kaip juos reikėtų nustatyti bei 
patikrinti.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad tie patys kriterijai, rodikliai ir metodikos būtų nuosekliai taikoma visoje ES. CEN 
suteikia tam tikrą sistemą, gali pasiūlyti tinkamą šiai užduočiai atlikti patirtį ir jau pradėjo šį 
procesą. ES teisėkūros pagrindą reikėtų suteikti pagal ES sutarties 95 straipsnį.

Pakeitimas 838
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4a, b ir c dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Energijai gaminti skirtos biomasės 
gamyba neturėtų kelti grėsmės maisto 
tiekimo saugumui ir vietiniam biomasės 
naudojimui.
Savo kasmetėse ataskaitose Komisija 
analizuoja:
a) žemės naudojimo pokyčius regionuose, 
kuriuose yra biomasės gamybos vietovės,
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b) maisto produktų kainų pokyčius 
pasaulio rinkoje ir regionuose, kuriuose 
yra biomasės gamybos vietovės.
4b. Gaminant ir apdorojant biomasę, 
dirvožemis ir jo kokybė liks tokia pati arba 
pagerės:
a) nebus pažeidžiamos jokios nacionalinės 
taisyklės ir įstatymai, susiję su dirvožemio 
valdymu,
b) gaminant ir apdorojant biomasę bus 
taikoma pažangiausia patirtis siekiant 
išsaugoti arba pagerinti dirvožemį ir jo 
kokybę.
4c. Gaminant ir apdorojant biomasę, 
nebus išeikvotas grunto ir paviršinis 
vanduo ir vandens kokybė liks tokia pat 
arba pagerės:
a) nebus pažeidžiamos jokios nacionalinės
taisyklės ir įstatymai, susiję su vandens 
valdymu,
b) gaminant ir apdorojant biomasę bus 
taikoma pažangiausia patirtis siekiant 
mažiau naudoti vandens ir išsaugoti arba 
pagerinti vandens kokybę,
c) gaminant ir apdorojant biomasę nebus 
naudojamas vanduo iš neatsinaujinančių 
šaltinių.

Or. en

Pagrindimas

Taikant galiojančius tvarumo kriterijus negalima užtikrinti biomasės tvarumo ir 
neatsižvelgiama į visus tvarumo aspektus. Šiame pakeitime pateikiami geresni tvarumo 
kriterijai. Šios mažiausios elektrai gaminti ir transportui naudojamo kuro išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo normos atitinka dabartinę biomasės panaudojimo 
ir technologijų padėtį (remiantis naujausia literatūra).
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Pakeitimas 839
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Į biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus nebus atsižvelgiama šio 
straipsnio 1 dalyje nustatytais tikslais, jei 
jų gamybai suteiktos subsidijos, mokesčių 
lengvatos ar kitos valstybinės paskatos 
siekiant sumažinti jų gamybos išlaidas ir 
įgauti nesąžiningą konkurencinį 
pranašumą.

Or. en

Pakeitimas 840
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Nepaisant to, ar žaliavos buvo 
auginamos Bendrijos teritorijoje ar už jos 
ribų, į energijai gaminti skirtą biomasę 1 
dalyje nurodytais tikslais atsižvelgiama tik 
tuo atveju, jei buvo imtasi veiksmingų
priemonių siekiant užkirsti kelią:
a) vandens, įskaitant požeminį vandenį, 
taršai;
b) per dideliam vandens naudojimui 
teritorijose, kuriose trūksta vandens;
c) oro taršai;
d) grunto kokybės blogėjimui.

Or. en
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Pagrindimas

Į ataskaitas reikėtų išsamiai įvertinti didėjančio bioenergijos poreikio poveikį pasauliniam 
žemė naudojimui ir susijusių dujų išmetimą. Antraip bus neįmanoma nustatyti, ar vykdoma 
politika iš tiesų padeda mažinti išmetamą dujų kiekį.

Pakeitimas 841
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Visų pirma biokurą ir kitus 
skystuosius bioproduktus reikėtų gaminti 
iš atliekų, stengiantis didinti šiuo metu 
naudojamos žemės produktyvumą arba 
naudoti sunykusias ir nenaudojamas 
žemes, kad sumažėtų įtampa dėl žemės 
naudojimo ir netiesioginių šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimų.
Komisija apibrėžia kriterijus ir arealus, 
kad būtų galima nustatyti, kuriai žemei 
taikomas 4 punktas.

Or. en

Pagrindimas

Bioenergijos gamyba iš atliekų produktų arba kultivuojant suprastėjusią arba nenaudojamą
žemę padeda mažinti įtampą, kylančią dėl to, kad bioenergijos gamybai naudojama žemė, 
vanduo ir maistinės kultūros, ir padeda išvengti daug netiesioginių poveikių. Taigi tokią 
gamybą reikėtų skatinti.
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Pakeitimas 842
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Į energijai gaminti skirtą biomasę 1 
dalyje nurodytais tikslais neatsižvelgiama, 
nebent žaliavos, iš kurių ji gaminama, 
buvo auginamos atsižvelgiant į šiuos 
kriterijus:
a) gerbiamos vietos bendruomenių ir toje 
vietoje gimusių žmonių teisės į žemę pagal 
JT deklaraciją toje vietoje gimusių 
žmonių teisių klausimu ir kitus 
tarptautinius susitarimus, pvz.:
- teisė į žemę gali būti įrodytą ir ji nėra 
teisiškai užginčyta vietos bendruomenių, 
turinčių pagrįstų teisių;
- naudojant žemę biomasei, iš kurios 
gaminama energija, gauti nepažeidžiamos 
kitų naudotojų teisiškai įtvirtintos teisės, 
paprotinės teisės ir tradicinės teisės, 
nebent jie laisva valia ir iš anksto sutiktų 
jų atsisakyti, ir
b) procedūros, pagal kurias 
konsultuojamasi ir teikiama informacija 
vietos gyventojams ir suinteresuotoms 
grupėms per jų pačių institucijas;
c) laikomasi su darbuotojų sauga ir 
sveikata, taip pat ir minimaliu atlyginimu 
susijusių nacionalinės teisės normų;
d) laikomasi atitinkamų Tarptautinės 
darbo organizacijos konvencijų ir 
rekomendacijų;
e) su smulkiais ūkininkais sutartys 
sudaromos pagrįstai, skaidriai ir jų 
laikomasi. Būtent:
- išmokos, dėl kurių sutarta, išmokamos 
laiku, o visos sąnaudos, mokesčiai ir 
rinkliavos aiškiai pagrįstos ir dėl jų 
sutarta iš anksto;
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- žaliavų, paslaugų ir produktų kainos 
aiškiai pagrįstos;
- skolų grąžinimo planai visiškai skaidrūs 
ir taikomos pagrįstos palūkanų normos.

Or. en

Pakeitimas 843
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais 
tikslais, gamybai naudojamos Bendrijoje 
išaugintos žemės ūkio žaliavos gaunamos 
laikantis Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1782/200317 III priedo A dalies 
antraštinėje dalyje „Aplinka“ išvardytų 
nuostatų reikalavimų bei standartų ir 
pagal to reglamento 5 straipsnio 1 dalį 
apibrėžtų būtiniausių geros agrarinės ir 
aplinkosauginės būklės reikalavimų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žemės ūkio praktikos kriterijai turi atitikti ES ir už jos ribų taikomus gamybos kriterijus. Žr. 
naują 7a dalį (pranešėjo pakeitimas 33) ir ją papildantį tų pačių autorių pakeitimą.

Pakeitimas 844
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų, į 5. Biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų, į 
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kuriuos atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais
tikslais, gamybai naudojamos Bendrijoje 
išaugintos žemės ūkio žaliavos gaunamos 
laikantis Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1782/2003 III priedo A dalies 
antraštinėje dalyje „Aplinka“ išvardytų 
nuostatų reikalavimų bei standartų ir pagal 
to reglamento 5 straipsnio 1 dalį apibrėžtų 
būtiniausių geros agrarinės ir 
aplinkosauginės būklės reikalavimų.

kuriuos atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais 
tikslais, gamybai naudojamos Bendrijoje 
išaugintos žemės ūkio žaliavos gaunamos 
laikantis Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1782/2003 III priedo A dalies 
antraštinėje dalyje „Aplinka“ išvardytų 
nuostatų reikalavimų bei standartų ir pagal 
to reglamento 5 straipsnio 1 dalį apibrėžtų 
būtiniausių geros agrarinės ir 
aplinkosauginės būklės reikalavimų.

Tai mutatis mutandis taikoma žemės ūkio 
žaliavoms, auginamos ne Bendrijoje ir 
naudojamos biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų gamybai, į kurias 
atsižvelgiama šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytais tikslais.
Į žemės ūkio žaliavas, kurios 
neauginamos Bendrijoje ir naudojamos 
biokurui ir kitiems skystiesiems 
bioproduktams gaminti, turi būti 
atsižvelgiama pagal šio straipsnio 1 dalį. 
Jei šios taisyklės netaikomos, bus 
atsižvelgiama į toliau pateikiamus 
reikalavimus, susijusius su natūraliais 
pasaulio ištekliais:
a) žymiai nepadidėja išmetalų, kurie 
galėtų sukelti rūgštėjimą, eutrofikaciją 
arba ozono ardymą, arba kurie yra 
toksiški;
b) žymiai nepablogėja dirvožemio 
funkcijos arba derlingumas (pvz., 
organinių medžiagų lygio išlaikymas, 
erozijos kontrolė);
c) žymiai nepablogėja vandens kokybė ar 
vandens tiekimas;
d) žymiai nepablogėja biologinė ar 
ekosistemų įvairovė ir
e) aplinkos apsaugos požiūriu tinkamai 
naudojamos trąšos ir pesticidai.

Or. de
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Pagrindimas

Žemės ūkio žaliavoms, gaminamoms trečiosiose šalyse, siekiant užtikrinti iš jų gaminamo 
biokuro tvarumą reikia nustatyti reikalavimus, kurie atitiktų ar būtų tolygūs taikomiems 
reikalavimams. Pagal dabartinę formuluotę diskriminuojami ES gamintojai.

Pakeitimas 845
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais 
tikslais, gamybai naudojamos Bendrijoje 
išaugintos žemės ūkio žaliavos gaunamos 
laikantis Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1782/2003 III priedo A dalies 
antraštinėje dalyje „Aplinka“ išvardytų 
nuostatų reikalavimų bei standartų ir pagal 
to reglamento 5 straipsnio 1 dalį apibrėžtų 
būtiniausių geros agrarinės ir 
aplinkosauginės būklės reikalavimų.

5. Biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais 
tikslais, gamybai naudojamos Bendrijoje 
išaugintos žemės ūkio žaliavos gaunamos 
laikantis Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1782/2003 III priedo A dalies 
antraštinėje dalyje „Aplinka“ išvardytų 
nuostatų reikalavimų bei standartų ir pagal 
to reglamento 5 straipsnio 1 dalį apibrėžtų 
būtiniausių geros agrarinės ir 
aplinkosauginės būklės reikalavimų.

Ankstesnioji pastraipa mutatis mutandis
taikoma žemės ūkio žaliavoms, auginamos 
ne Bendrijoje ir naudojamos biokuro ir 
kitų skystųjų bioproduktų, į kuriuos 
atsižvelgiama šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytais tikslais, gamybai.
Į žemės ūkio žaliavas, kurios 
neauginamos Bendrijoje ir naudojamos 
biokurui ir kitiems skystiesiems 
bioproduktams gaminti, turi būti 
atsižvelgiama pagal šio straipsnio 1 dalį. 
Jei šios taisyklės netaikomos, bus 
atsižvelgiama į toliau pateikiamus 
reikalavimus, susijusius su natūraliais 
pasaulio ištekliais:
a) žymiai nepadidėja išlakų, kurios galėtų 
sukelti rūgštėjimą, eutrofikaciją arba 
ozono ardymą, arba kurios yra toksiškos;
b) žymiai nepablogėja dirvožemio 
funkcijos arba derlingumas (pvz., 
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organinių medžiagų lygio išlaikymas, 
erozijos kontrolė);
c) žymiai nepablogėja vandens kokybė ar 
vandens tiekimas;
d) žymiai nepablogėja biologinė ar 
ekosistemų įvairovė ir
e) naudojama aplinkai nekenksmingos 
trąšos ir pesticidai.

Or. de

Pagrindimas

Žemės ūkio žaliavoms, gaminamoms trečiosiose šalyse, siekiant užtikrinti iš jų gaminamo 
biokuro tvarumą reikia nustatyti reikalavimus, kurie atitiktų taikomus reikalavimus ar būtų 
jiems tolygūs. Pagal dabartinę formuluotę diskriminuojami ES gamintojai.

Pakeitimas 846
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais 
tikslais, gamybai naudojamos Bendrijoje 
išaugintos žemės ūkio žaliavos gaunamos 
laikantis Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1782/2003 III priedo A dalies 
antraštinėje dalyje „Aplinka“ išvardytų 
nuostatų reikalavimų bei standartų ir pagal 
to reglamento 5 straipsnio 1 dalį apibrėžtų 
būtiniausių geros agrarinės ir 
aplinkosauginės būklės reikalavimų.

5. Biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais 
tikslais, gamybai naudojamos žemės ūkio 
žaliavos, gaunamos laikantis Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III priedo 
A dalies antraštinėje dalyje „Aplinka“ 
išvardytų nuostatų reikalavimų bei 
standartų ir pagal to reglamento 5 
straipsnio 1 dalį apibrėžtų būtiniausių geros 
agrarinės ir aplinkosauginės būklės 
reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Visos žaliavos, nepaisant to, kur jos išaugintos, turėtų atitikti tuos pačius aplinkos apsaugos 
reikalavimus.
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Pakeitimas 847
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais 
tikslais, gamybai naudojamos Bendrijoje 
išaugintos žemės ūkio žaliavos gaunamos 
laikantis Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1782/200317 III priedo A dalies 
antraštinėje dalyje „Aplinka“ išvardytų 
nuostatų reikalavimų bei standartų ir pagal 
to reglamento 5 straipsnio 1 dalį apibrėžtų 
būtiniausių geros agrarinės ir 
aplinkosauginės būklės reikalavimų.

5. Visos energijai gaminti naudojamos 
biomasės, į kurią atsižvelgiama 1 dalyje 
nurodytais tikslais, gamybai naudojamos 
Bendrijoje išaugintos žemės ūkio žaliavos 
gaunamos laikantis Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1782/200317 III priedo A dalies 
antraštinėje dalyje „Aplinka“ išvardytų 
nuostatų reikalavimų bei standartų ir pagal 
to reglamento 5 straipsnio 1 dalį apibrėžtų 
būtiniausių geros agrarinės ir 
aplinkosauginės būklės reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Taikant galiojančius tvarumo kriterijus negalima užtikrinti biomasės tvarumo ir 
neatsižvelgiama į visus tvarumo aspektus. Šiame pakeitime pateikiami geresni tvarumo 
kriterijai. Šios mažiausios elektrai gaminti ir transportui naudojamo kuro išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo normos atitinka dabartinę biomasės panaudojimo 
ir technologijų padėtį (remiantis naujausia literatūra).

Pakeitimas 848
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5a ir b dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Į biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus 1 dalyje nurodytais tikslais 
atsižvelgiama tik tuomet, jei šalis, kurioje 
jie išauginti, ratifikavo ir faktiškai 
įgyvendino visus šiuos su aplinka 
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susijusius susitarimus ir konvencijas:
– Nykstančių rūšių laukinės faunos ir 
floros tarptautinės prekybos konvenciją,
– Biologinės įvairovės konvenciją,
– Kartaginos protokolą dėl biologinio 
saugumo,
– Jungtinių Tautų pagrindų konvencijos 
dėl klimato kaitos Kioto protokolą;
– Tarptautinės darbo organizacijos 
Konvenciją dėl minimalaus įdarbinimo 
amžiaus (Nr. 138);
– Tarptautinės darbo organizacijos 
Konvenciją dėl nepriimtino vaikų darbo 
uždraudimo ir neatidėliotinų veiksmų 
tokiam darbui panaikinti (Nr. 182);
– Tarptautinės darbo organizacijos 
Konvenciją dėl priverstinio darbo 
panaikinimo (Nr. 105);
– Tarptautinės darbo organizacijos 
Konvenciją dėl priverstinio ar privalomojo 
darbo (Nr. 29);
– Tarptautinės darbo organizacijos 
Konvenciją dėl vienodo atlyginimo vyrams 
ir moterims už lygiavertį darbą (Nr. 100);
– Tarptautinės darbo organizacijos 
Konvenciją dėl diskriminacijos darbo ir 
profesinės veiklos srityje (Nr. 111);
– Tarptautinės darbo organizacijos 
Konvenciją dėl asociacijų laisvės ir teisės 
jungtis į organizacijas gynimo (Nr. 87);
– ar šios sutartys veiksmingai 
įgyvendinamos turi būti nustatoma 
atsižvelgiant į šalių įgyvendinimo 
ataskaitas, teikiamas pagal sutarčių 
įgyvendinimo nuostatas ir ypač organų, 
įsteigtų pagal šias sutartis stebėti kaip jų 
laikomasi, rekomendacijas.
5b. Jei šalis neratifikavo 5a dalyje 
išvardytų susitarimų, tačiau nacionalinės 
valdžios institucijos arba ūkio subjektai 
Komisijai pateikia patikimą informaciją, 
įrodančią, kad toje šalyje aplinkos 
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apsaugos standartai lygiaverčiai šiuose 
susitarimuose numatytiems standartams, 
Komisija pagal 21 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą procedūrą gali nuspręsti, kad į 
biokurą ir kitus skystuosius bioproduktus, 
pagamintus toje šalyse, galima atsižvelgti 
1 dalyje nurodytais tikslais.

Or. en

Pakeitimas 849
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Į biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus 1 dalyje nurodytais tikslais 
atsižvelgiama tik tuomet, jei šalis, kurioje 
jie išauginti, ratifikavo ir veiksmingai 
įgyvendino visus šiuos su aplinkos 
apsauga susijusius susitarimus:
1. Nykstančių rūšių laukinės faunos ir 
floros tarptautinės prekybos konvenciją,
2. Biologinės įvairovės konvenciją,
3. Kartaginos protokolą dėl biologinio 
saugumo,
4. Jungtinių Tautų pagrindų konvencijos 
dėl klimato kaitos Kioto protokolą.
Ar šios sutartys veiksmingai 
įgyvendinamos turi būti nustatoma 
atsižvelgiant į šalių įgyvendinimo 
ataskaitas, teikiamas pagal sutarčių 
įgyvendinimo nuostatas ir ypač organų, 
įsteigtų pagal šias sutartis stebėti kaip jų 
laikomasi, rekomendacijas.

Or. en
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Pagrindimas

15a straipsnyje nurodytų aplinkos apsaugos kriterijų nepakanka, taigi juos reikia išplėsti.

Pakeitimas 850
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Į biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus neatsižvelgiama šio 
straipsnio 1 dalyje nustatytais tikslais, 
nebent buvo imtasi veiksmingų priemonių 
siekiant užkirsti kelią:
a) paviršiaus ir požeminio vandens 
kokybės prastėjimui dėl į juos patekusių 
teršalų ir per didelio maistinių medžiagų 
kiekio;
b) per dideliam vandens naudojimui 
teritorijose, kuriose trūksta vandens.

Or. en

Pakeitimas 851
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nepaisant to, ar žaliavos buvo 
auginamos Bendrijos teritorijoje ar už jos 
ribų, į biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus neatsižvelgiama šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais, 
nebent pagal šios direktyvos 16 straipsnį 
pateikiama toliau nurodyta informacija, 
susijusi su biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų gamyba ir gamybai 
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naudojamomis žaliavomis:
a) poveikio vertinimas siekiant nustatyti 
visas 15 straipsnio 3 dalyje nurodytas 
vietoves ir rūšis, valdymo planas, pagal 
kurį siekiama palaikyti arba sustiprinti jų 
statusą (taip pat įgyvendinti šios dalies b–f 
punktuose nurodytus tikslus), ir atitiktis 
valdymo planui;
b) patirtis, taikoma siekiant užtikrinti 
tvarų vandens naudojimą, įskaitant 
požeminio vandens išsaugojimą, ir 
išvengti vandens taršos;
c) patirtis, taikoma siekiant užtikrinti 
tvarų dirvožemio valdymą, išvengti 
erozijos ir ją kontroliuoti;
d) žemės ūkio chemikalų, kuriuos 
Pasaulio sveikatos organizacija priskiria 
1A arba 1B tipo ir 2 klasės produktams 
arba kurie išvardyti Stokholmo ir 
Roterdamo konvencijose, naudojimas ir, 
kai jie naudojami, augintojų aktyviai 
ieškomų alternatyvų paieškos mastas;
e) deginimas, naudojamas žemės plotams 
išvalyti arba atliekoms naikinti, ir jo 
mastas, atitinkantis nustatytą geros 
praktikos gairėse, kurias turi parengti 
Komisija pagal 21 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą procedūrą,
f) atitiktis toliau išvardytiems kriterijams:
i) teisė į žemę gali būti įrodyta ir nėra 
teisiškai užginčyta vietos bendruomenių, 
turinčių teisiškai įrodomų ar paprotinių 
teisių;
ii) vietiniams gyventojams 
kompensuojama už bet kokį žemės 
įsigijimą, dėl kurio susitarta, ir už teisių 
atsisakymą, kai jie laisva valia iš anksto, 
turėdami visą informaciją, sutinka jų 
atsisakyti ir sudaro susitarimus, dėl kurių 
derisi jų institucijos;
naudojant žemę auginti žaliavoms, iš 
kurių gaminamas biokuras ar kiti skystieji 
bioproduktai, nenukenčia kitų naudotojų 
teisiškai įtvirtintos teisės, paprotinės teisės 
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ir tradicinės teisės, jei jie laisva valia, iš 
anksto ir pagrįstai nesutiko jų atsisakyti;
iv) jokios žaliavos neturi būti auginamos 
žemėje, kuri šiuo tikslu paruošta 
priverstinai iškeldinus gyventojus;
v) žaliavų, iš kurių gaminamas biokuras, 
kiti skystieji bioproduktai, gamybai neturi 
būti naudojamas priverstinis darbas ar jis 
skatinamas, įskaitant vergišką darbą už 
skolą (kaip apibrėžta 29 ir 105 TDO 
konvencijose):
1) įmonė, siekdama sulaikyti darbuotojus, 
nepasilieka jokios jų atlyginimo ar pelno 
dalies, nuosavybės arba dokumentų;
2) įmonė, siekdama sulaikyti darbuotojus, 
privalo susilaikyti nuo bet kokių fizinių 
arba psichologinių priemonių;
3) darbuotojai turi teisę išeiti iš darbo, kai 
apie tai praneša darbdaviui prieš tam 
tikrą laiką;
4) negalima reikalauti, kad pagal sutartis 
dirbančių darbuotojų sutuoktiniai ir 
vaikai dirbtų šioje įmonėje;
vi) neįdarbinami jaunesni kaip 15 metų 
vaikai (nebent šeimos ūkiuose ir kai 
darbas jiems netrukdo mokytis bei 
moraliai, socialiai bei fiziškai vystytis) ir 
jaunesni kaip 18 metų vaikai nedirba 
jokio kenksmingo arba pavojingo darbo;
vii) visi darbuotojai turi įteisintas sutartis 
ir už jų darbą atlyginama teisingai pagal 
jose nustatytas sąlygas;
1) darbuotojams už darbą turi būti 
mokama reguliariai ir laiku grynaisiais 
pinigais ar kitu jiems patogiu būdu,
2) neleistini atskaitymai iš atlyginimo, 
naudojami kaip drausminamoji priemonė, 
taip pat bet kokie kiti nacionaliniais 
įstatymais nenumatyti atskaitymai, jei 
darbininkas nedavė sutikimo. Visos 
drausminamosios priemonės turėtų būti 
registruojamos.
3) išlaidos, susijusios su suteiktu būstu, ir 
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kitos išlaidos neturi būti prilyginamos 
mokėjimui natūra ir savaime išskaitomos 
iš minimalaus atlyginimo ir (arba) 
atitinkamo šios pramonės šakos 
atlyginimo;
4) vienetinio darbo atveju taikomi įkainiai 
turėtų suteikti darbininkui galimybę 
dirbant įprastines darbo valandas ir esant 
normalioms darbo sąlygoms uždirbti bent 
minimalų atlyginimą arba atitinkamą šios 
pramonės šakos standartinį atlyginimą 
(kuris iš jų didesnis).

Or. en

Pakeitimas 852
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nepaisant to, ar žaliavos buvo 
auginamos Bendrijos teritorijoje ar už jos 
ribų, į energiją, gaminamą iš biomasės, 
biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų, 
neatsižvelgiama 1 dalyje nurodytais 
tikslais, nebent buvo imtasi veiksmingų 
priemonių siekiant užkirsti kelią:
a) paviršiaus ir požeminio vandens 
kokybės prastėjimui dėl į juos patekusių 
teršalų ir per didelio maistinių medžiagų 
kiekio;
b) per dideliam vandens naudojimui 
teritorijose, kuriose trūksta vandens.

Or. en

Pagrindimas

Tvaraus žemės ūkio praktiką reikia plačiau taikyti ES viduje ir už jos ribų, taip pat labai 
svarbu, kad didesnė biokuro gamyba nepablogintų vandens ir dirvožemio.
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Pakeitimas 853
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Nepaisant to, ar žaliavos buvo 
auginamos Bendrijos teritorijoje ar už jos 
ribų, į biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus neatsižvelgiama šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais, 
nebent pagal šios direktyvos 16 straipsnį 
pateikiama toliau nurodyta informacija, 
susijusi su biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų gamyba ir gamybai 
naudojamomis žaliavomis:
i) teisė į žemę gali būti įrodyta ir nėra 
teisiškai užginčyta vietos bendruomenių, 
turinčių teisiškai įrodomų ar paprotinių 
teisių;
ii) vietiniams gyventojams 
kompensuojama už bet kokį žemės 
įsigijimą, dėl kurio susitarta, ir už teisių 
atsisakymą, kai jie laisva valia iš anksto, 
turėdami visą informaciją, sutinka jų 
atsisakyti ir sudaro susitarimus, dėl kurių 
derisi jų institucijos;
iii) jokios žaliavos neturi būti auginamos 
žemėje, kuri paruošta šiuo tikslu 
priverstinai iškeldinus gyventojus;
iv) žaliavų, iš kurių gaminamas biokuras, 
kiti skystieji bioproduktai, gamybai neturi 
būti naudojamas priverstinis darbas ar jis 
skatinamas, įskaitant vergišką darbą už 
skolą, taip pat vaikų darbą, kaip apibrėžta 
TDO 29, 105, 138 ir 182 konvencijose);
v) visi darbininkai turi įteisintas sutartis ir 
už jų darbą atlyginama teisingai, įskaitant 
kolektyvinių organizacijų ir sutarčių teisę 
ir nediskriminavimo principą, kaip 
apibrėžta TDO 100, 111, 87 ir 98 
konvencijose. 
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Or. en

Pakeitimas 854
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Kai tik įmanoma, gamintojai siekia 
pakeisti ir sumažinti agrocheminių 
medžiagų, trąšų ir pesticidų naudojimą. 
Neturi būti naudojamos jokios medžiagos:
i) kurios pagal Pasaulio sveikatos
organizacijos (PSO) klasifikaciją 
priskiriamos I ir II klasės pesticidams,
ii) kurioms pagal Roterdamo konvenciją 
taikoma sutikimo, apie kurį pranešama iš 
anksto, procedūra arba 
iii) kurios kontroliuojamos arba pagal 
Stokholmo konvenciją dėl patvariųjų 
organinių teršalų įrašytos į kontroliuotinų 
medžiagų sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Naudojama mažiau chemikalų bus naudojama mažiau iškastinio kuro, taigi bus prisidedama 
prie to, kad mažėtų išskiriamas šiltnamio dujų efektą sukeliančių dujų kiekis. Be to, kai kurie 
itin žmogaus sveikatai ir aplinkai kenksmingus chemikalus reikėtų visiškai uždrausti naudoti 
biokuro gamybai. Kadangi biokuras nenaudojamas maistui, tai galėtų sudaryti galimybę 
taikyti mažiau griežtus aplinkos apsaugos standartus ir sudaryti sąlygas pavojingoms 
medžiagoms patekti į aplinką.
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Pakeitimas 855
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Jei šalis neratifikavo 5a dalyje 
išvardytų susitarimų, tačiau nacionalinės 
valdžios institucijos arba ūkio subjektai 
Komisijai pateikia patikimą informaciją, 
įrodančią, kad toje šalyje aplinkos 
apsaugos standartai lygiaverčiai šiuose 
susitarimuose numatytiems standartams, 
Komisija pagal 21 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą procedūrą gali nuspręsti, kad į 
biokurą ir kitus skystuosius bioproduktus, 
pagamintus toje šalyse, galima atsižvelgti 
1 dalyje nurodytais tikslais.

Or. en

Pagrindimas

15a straipsnyje nurodytų aplinkos apsaugos kriterijų nepakanka, taigi juos reikia išplėsti.

Pakeitimas 856
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c. Kas dveji metai Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
apie poveikį socialiniam tvarumui
Bendrijoje ir trečiosiose šalyse, kuriose 
yra didelis biokuro poreikis, apie ES 
biokuro politikos poveikį maisto produktų 
prieinamumui eksportuojančiose šalyse ir 
besivystančių šalių gyventojų galimybėms 
įsigyti maisto produktų, bei platesnius 
vystymosi klausimus. Pirmoji ataskaita 
pateikiama 2012 m. Ataskaitoje 
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aptariamos žemės naudojimo teisių 
klausimas. Ataskaitoje nurodoma, ar visos 
šalys, kurios turi svarbių biokuro, 
vartojamo ES, žaliavų šaltinių, ratifikavo 
ir įgyvendino visas šias Tarptautinės 
darbo organizacijos konvencijas:
i) Konvenciją dėl minimalaus įdarbinimo 
amžiaus (Nr. 138);
ii) Konvenciją dėl nepriimtino vaikų 
darbo uždraudimo ir neatidėliotinų 
veiksmų tokiam darbui panaikinti (Nr. 
182);
iii) Konvenciją dėl priverstinio darbo 
panaikinimo (Nr. 105);
iv) Konvenciją dėl priverstinio ar 
privalomojo darbo (Nr. 29);
v) Konvenciją dėl vienodo atlyginimo 
vyrams ir moterims už lygiavertį darbą 
(Nr. 100);
vi) Konvenciją dėl diskriminacijos darbo 
ir profesinės veiklos srityje (Nr. 111);
vii) Konvenciją dėl asociacijų laisvės ir 
teisės jungtis į organizacijas gynimo (Nr. 
87);
viii) Konvenciją dėl teisės jungtis į 
organizacijas ir vesti kolektyvines derybas 
principų taikymo (Nr. 98).
Komisija, atsižvelgdama į turimą 
informaciją, praneša, kaip įgyvendinamos 
šios konvencijos.

Or. en

Pagrindimas

15a straipsnyje nurodytų aplinkos apsaugos kriterijų nepakanka, taigi juos reikia išplėsti;
taip pat būtina, kad Komisija reguliariai informuotų.
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Pakeitimas 857
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c. Kasmet Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie 
poveikį socialiniam tvarumui Bendrijoje 
ir trečiosiose šalyse, kuriose yra didelis 
biokuro poreikis, apie ES biokuro 
politikos poveikį maisto produktų 
prieinamumui eksportuojančiose šalyse ir 
besivystančių šalių gyventojų galimybėms 
įsigyti maisto produktų, bei platesniais 
vystymosi klausimais.
Pirmoji ataskaita pateikiama 2010 m.
Ataskaitoje aptariamas žemės naudojimo 
teisių taikymo klausimas. Ataskaitoje 
nurodoma, ar visos šalys, kurios turi 
svarbių biokuro, vartojamo ES, žaliavų 
šaltinių, ratifikavo ir įgyvendino visas šias 
Tarptautinės darbo organizacijos 
konvencijas:
i) Konvenciją dėl minimalaus įdarbinimo 
amžiaus (Nr. 138);
ii) Konvenciją dėl nepriimtino vaikų 
darbo uždraudimo ir neatidėliotinų 
veiksmų tokiam darbui panaikinti (Nr. 
182);
iii) Konvenciją dėl priverstinio darbo 
panaikinimo (Nr. 105);
(iv) Konvenciją dėl priverstinio ar 
privalomojo darbo (Nr. 29);
v) Konvenciją dėl vienodo atlyginimo 
vyrams ir moterims už lygiavertį darbą 
(Nr. 100);
vi) Konvenciją dėl diskriminacijos darbo 
ir profesinės veiklos srityje (Nr. 111);
vii) Konvenciją dėl asociacijų laisvės ir 
teisės jungtis į organizacijas gynimo (Nr. 
87);
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viii) Konvenciją dėl teisės jungtis į 
organizacijas ir vesti kolektyvines derybas 
principų taikymo (Nr. 98).
Prireikus Komisija siūlo 
koreguojamuosius veiksmus.

Or. en

Pagrindimas

Į šį pasiūlymą reikia įtraukti socialinius kriterijus. Kasmet Komisija turėtų parengti specialią 
ataskaitą, kurioje būtų aptariamas įvairus socialinis padidėjusios biokuro paklausos ir 
naudojimo poveikis. Prireikus Komisija, atsižvelgdama į ataskaitas, turėtų siūlyti 
koreguojamuosius veiksmus.

Pakeitimas 858
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnis, 5c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c. Prireikus smulkieji ūkininkai, 
gamintojų organizacijos ir kooperatyvai 
galės kreiptis leidimo taikyti grupines 
sertifikavimo sistemas, jei numatytos 
auditavimo procedūros pernelyg padidins 
jų administracinę naštą.

Or. en

Pakeitimas 859
Dorette CORBEY

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Remdamosi kitais tvarumo sumetimais, 
Valstybės narės šio straipsnio 1 dalies 
tikslais neatsisako atsižvelgti į biokurą ir 

Išbraukta.
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kitus skystuosius bioproduktus, gautus 
laikantis šio straipsnio reikalavimų .

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė nustatyti kriterijus, kurie papildytų 
nustatytuosius ES.

Pakeitimas 860
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Remdamosi kitais tvarumo sumetimais, 
Valstybės narės šio straipsnio 1 dalies 
tikslais neatsisako atsižvelgti į biokurą ir 
kitus skystuosius bioproduktus, gautus 
laikantis šio straipsnio reikalavimų .

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 861
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Remdamosi kitais tvarumo sumetimais, 
Valstybės narės šio straipsnio 1 dalies 
tikslais neatsisako atsižvelgti į biokurą ir 
kitus skystuosius bioproduktus, gautus 
laikantis šio straipsnio reikalavimų.

6. Remdamosi papildomais tvarumo 
sumetimais, Valstybės narės šio straipsnio 
1 dalies tikslais gali atsisakyti atsižvelgti į 
biokurą ir kitus skystuosius bioproduktus, 
gautus laikantis šio straipsnio reikalavimų.

Or. en
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Pagrindimas

Iškilus nenumatytoms aplinkybėms, susijusioms su biokuro tvarumu, valstybės narės geba 
reaguoti greičiau, negu Komisija; taigi valstybėms narėms reikėtų suteikti galimybę prireikus 
nustatyti papildomus tvarumo kriterijus.

Pakeitimas 862
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Remdamosi kitais tvarumo sumetimais, 
Valstybės narės šio straipsnio 1 dalies 
tikslais neatsisako atsižvelgti į biokurą ir 
kitus skystuosius bioproduktus, gautus 
laikantis šio straipsnio reikalavimų .

6. Remdamosi kitais tvarumo sumetimais, 
valstybės narės šio straipsnio 1 dalies 
tikslais neatsisako atsižvelgti į biokurą ir 
kitus skystuosius bioproduktus, gautus 
laikantis šio straipsnio reikalavimų . Taip 
pat valstybės narės neatsisako naudoti 
genetinės inžinerijos būdu pagamintą 
biomasę.

Or. fr

Pagrindimas

Taikant genetikos mokslo laimėjimus pavyko daugiau kaip 40 proc. padidinti kai kurių 
augalų, kuriuos galima naudoti biokurui gaminti, aliejingumą. Europos Sąjunga negali 
nepaisyti biotechnologijų pažangos.

Pakeitimas 863
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Remdamosi kitais tvarumo sumetimais, 
Valstybės narės šio straipsnio 1 dalies 
tikslais neatsisako atsižvelgti į biokurą ir 
kitus skystuosius bioproduktus, gautus
laikantis šio straipsnio reikalavimų .

6. Remdamosi kitais tvarumo sumetimais, 
Valstybės narės šio straipsnio 1 dalies 
tikslais neatsisako atsižvelgti į biomasę, 
gautą laikantis šio straipsnio reikalavimų .
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Or. en

Pagrindimas

Taikant galiojančius tvarumo kriterijus negalima užtikrinti biomasės tvarumo ir 
neatsižvelgiama į visus tvarumo aspektus. Šiame pakeitime pateikiami geresni tvarumo 
kriterijai. Šios mažiausios elektrai gaminti ir transportui naudojamo kuro išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo normos atitinka dabartinę biomasės panaudojimo 
ir technologijų padėtį (remiantis naujausia literatūra).

Pakeitimas 864
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija vėliausiai iki 2010 m. gruodžio 
31 d. pateikia ataskaitą apie biomasės, 
išskyrus biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, panaudojimo energijos 
tikslais tvarumo sistemos reikalavimus. 
Kartu su ataskaita, jei to reikia, 
pateikiami pasiūlymai Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl biomasės 
naudojimo energijos tikslais tvarumo 
sistemos.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Tvarumo kriterijai turėtų būti taikomi visiems biologinės energijos šaltiniams. Biokurui, 
kitiems skystiesiems bioproduktams ir biomasei reikėtų nustatyti bendrąsias sąlygas.
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Pakeitimas 865
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija vėliausiai iki 2010 m. 
gruodžio 31 d. pateikia ataskaitą apie 
biomasės, išskyrus biokurą ir kitus 
skystuosius bioproduktus, panaudojimo 
energijos tikslais tvarumo sistemos 
reikalavimus. Kartu su ataskaita, jei to 
reikia, pateikiami pasiūlymai Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl biomasės 
naudojimo energijos tikslais tvarumo 
sistemos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje turėtų būti nustatyti iš biomasės gaunamos energijos naudojimo tvarumo 
kriterijai.

Pakeitimas 866
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija vėliausiai iki 2010 m. gruodžio 
31 d. pateikia ataskaitą apie biomasės, 
išskyrus biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, panaudojimo energijos 
tikslais tvarumo sistemos reikalavimus. 
Kartu su ataskaita, jei to reikia, 
pateikiami pasiūlymai Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl biomasės 
naudojimo energijos tikslais tvarumo 
sistemos.

7. Komisija vėliausiai iki 2010 m. gruodžio 
31 d. priima biomasės, išskyrus biokurą ir 
kitus skystuosius bioproduktus, 
panaudojimo energijos gamybos tikslais 
tvarumo sistemos kriterijus. Šie kriterijai 
pateikiami kartu su biomasės panaudojimo 
kitais energijos gamybos tikslais tvarumo 
kriterijais. Valstybės narės privalo 
reikalauti, kad ekonominiai operatoriai 
taikytų aplinkos tvarumo kriterijus, 
kuriuos Komisija turi nustatyti ne vėliau 
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kaip iki 2011 m. gruodžio 31 d.

Or. it

Pagrindimas

Biomasei ir biokurui turi būti taikomi tie patys tvarumo reikalavimai, kurie turi įsigalioti tuo 
pačiu arba beveik tuo pačiu metu, siekiant išvengti nepagrįstų konkurencijos iškraipymų arba 
rizikos, kad galėtų būti skatinama naudoti netvarius energijos šaltinius.

Pakeitimas 867
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija vėliausiai iki 2010 m. gruodžio 
31 d. pateikia ataskaitą apie biomasės, 
išskyrus biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, panaudojimo energijos 
tikslais tvarumo sistemos reikalavimus. 
Kartu su ataskaita, jei to reikia, pateikiami 
pasiūlymai Europos Parlamentui ir Tarybai 
dėl biomasės naudojimo energijos tikslais
tvarumo sistemos.

7. Komisija ne vėliau kaip iki 2010 m. 
gruodžio 31 d. pateikia ataskaitą apie 
medienos, maisto ir naftos pramonės
tvarumo sistemos reikalavimus. Kartu su 
ataskaita, jei to reikia, pateikiami 
pasiūlymai Europos Parlamentui ir Tarybai 
dėl šioje dalyje nurodytų pramonės 
sektorių tvarumo sistemos.

Or. en

Pagrindimas

Tik tuo atveju, jei šioje direktyvoje tvarumo kriterijus bus reikalaujama taikyti visai biomasei, 
naudojamai energijai gaminti, taip pat ir visiems pramonės sektoriams, t. y. naftos, maisto ir 
medžio pramonėms, kurioms biokuras turi įtakos, bus įgyvendinti klimato kaitos sumažinimo 
tikslai, išsaugota biologinė įvairovė ir ginamos socialinės darbuotojų teisės.
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Pakeitimas 868
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija vėliausiai iki 2010 m. gruodžio 
31 d. pateikia ataskaitą apie biomasės, 
išskyrus biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, panaudojimo energijos 
tikslais tvarumo sistemos reikalavimus. 
Kartu su ataskaita, jei to reikia, pateikiami 
pasiūlymai Europos Parlamentui ir Tarybai 
dėl biomasės naudojimo energijos tikslais 
tvarumo sistemos.

7. Komisija vėliausiai iki 2010 m. gruodžio 
31 d. pateikia ataskaitą apie medienos, 
maisto ir naftos pramonės ir biomasės, 
išskyrus biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, panaudojimo energijos 
tikslais tvarumo sistemos reikalavimus. 
Kartu su ataskaita, jei to reikia, pateikiami 
pasiūlymai Europos Parlamentui ir Tarybai 
dėl šioje dalyje nurodytų pramonės 
sektorių tvarumo sistemos.

Or. en

Pakeitimas 869
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija vėliausiai iki 2010 m. gruodžio 
31 d. pateikia ataskaitą apie biomasės, 
išskyrus biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, panaudojimo energijos 
tikslais tvarumo sistemos reikalavimus. 
Kartu su ataskaita, jei to reikia, pateikiami 
pasiūlymai Europos Parlamentui ir Tarybai 
dėl biomasės naudojimo energijos tikslais 
tvarumo sistemos.

7. Komisija vėliausiai iki 2010 m. gruodžio 
31 d. pateikia ataskaitą apie biomasės, 
išskyrus biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, panaudojimo energijos 
tikslais tvarumo sistemos reikalavimus. 
Ataskaitoje atsižvelgiama į galiojančias 
taisykles ir standartus bei tvarios 
miškininkystės principus, taip pat į 
vykstantį šios srities standartų rengimo 
darbą. Kartu su ataskaita, jei to reikia, 
pateikiami pasiūlymai Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl biomasės 
naudojimo energijos tikslais tvarumo 
sistemos.

Or. en
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Pagrindimas

Miškininkystės veikla jau gana plačiai reglamentuojama pagal valstybių narių įstatymus.
Taigi, siekiant tvarumo kriterijus taikyti visam biomasės naudojimui, reikėtų atsižvelgti į 
tvaraus miškų valdymo praktiką.

Pakeitimas 870
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija vėliausiai iki 2010 m. gruodžio 
31 d. pateikia ataskaitą apie biomasės, 
išskyrus biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, panaudojimo energijos 
tikslais tvarumo sistemos reikalavimus.
Kartu su ataskaita, jei to reikia, pateikiami 
pasiūlymai Europos Parlamentui ir Tarybai 
dėl biomasės naudojimo energijos tikslais 
tvarumo sistemos.

7. Komisija vėliausiai iki 2010 m. gruodžio 
31 d. pateikia ataskaitą apie biomasės, 
išskyrus biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, panaudojimo energijos 
tikslais tvarumo sistemos reikalavimus.
Ataskaitoje atsižvelgiama į galiojančias 
taisykles ir standartus bei tvarios 
miškininkystės principus, taip pat į 
vykstantį šios srities standartų rengimo 
darbą. Kartu su ataskaita, jei to reikia, 
pateikiami pasiūlymai Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl biomasės 
naudojimo energijos tikslais tvarumo 
sistemos.

Or. en

Pagrindimas

Numatant išplėsti biomasei taikomus tvarumo kriterijus, reikia atsižvelgti į galiojančius 
tvarios miškininkystės principus ir taisykles, taip pat į rengiamus standartus.
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Pakeitimas 871
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 7a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Į energiją, gaunamą iš biomasės, 
neatsižvelgiama šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytais tikslais, nebent buvo imtasi 
veiksmingų priemonių siekiant užkirsti 
kelią:
a) paviršiaus ir požeminio vandens 
kokybės prastėjimui dėl į juos patekusių 
teršalų ir per didelio maistinių medžiagų 
kiekio;
b) per dideliam vandens naudojimui 
teritorijose, kuriose trūksta vandens.
c) oro taršai, 
d) grunto kokybės blogėjimui.
Nei bendrija, nei trečiosios šalys, 
gamindamos biomasei, kuri atitiktų 1 
dalyje nustatytus reikalavimus, skirtą 
žaliavą, nenaudoja genetiškai 
modifikuotų augalų ar jų produktų.

Or. en

Pagrindimas

Žemės ūkio praktikos kriterijai, taikomi ES ir už jos ribų pagamintai produkcijai, turi būti 
tokie patys. Pakeitimas siejamas su pranešėjo 33 pakeitimu siekiant jį paaiškinti.

Pakeitimas 872
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 7a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Kas treji metai Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
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apie poveikį socialiniam tvarumui 
Bendrijoje ir trečiosiose šalyse, kuriose 
yra didelis biokuro poreikis, apie ES 
biokuro politikos poveikį maisto produktų 
prieinamumui eksportuojančiose šalyse ir 
besivystančių šalių gyventojų galimybėms 
įsigyti maisto produktų, bei platesniais 
vystymosi klausimais. Ataskaitoje 
aptariamas žemės naudojimo teisių 
taikymo klausimas. Visi socialiniai ir 
žemės naudojimo teisių klausimai siejami 
su tokiais pat klausimais, susijusiais su 
naftos gavybos veikla.
Pirmoji ataskaita pateikiama 2012 m.
Prireikus Komisija siūlo 
koreguojamuosius veiksmus.

Or. en

Pagrindimas

Biokuro gamybai taikomi socialinio tvarumo kriterijai numatyti tinkamai. Vis dėlto, kaip 
Europos Komisija nurodė savo poveikio vertinime, dėl techninių ir administracinių klausimų 
tokių kriterijų neįmanoma susieti su individualiomis biokuro siuntomis. Siekiant įvertinti, ar 
biokuras bendruomenei suteikia socialinės naudos, biokuro iš biomasės gamybos poveikį 
reikėtų visada sieti ir lyginti su naftos gavybos socialiniu poveikiu.

Pakeitimas 873
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 7a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Į energiją, gaunamą iš biomasės, 
neatsižvelgiama šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytais tikslais, nebent buvo imtasi 
veiksmingų priemonių siekiant užkirsti 
kelią:
a) paviršiaus ir požeminio vandens 
kokybės prastėjimui dėl į juos patekusių 
teršalų ir per didelio maistinių medžiagų 
kiekio;
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b) per dideliam vandens naudojimui 
teritorijose, kuriose trūksta vandens.

Or. en

Pakeitimas 874
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 7a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Į energiją, gaunamą iš biomasės, 
neatsižvelgiama šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytais tikslais, nebent buvo imtasi 
veiksmingų priemonių siekiant užkirsti 
kelią:
a) paviršiaus ir požeminio vandens 
kokybės prastėjimui dėl į juos patekusių 
teršalų ir per didelio maistinių medžiagų 
kiekio;
b) per dideliam vandens naudojimui 
teritorijose, kuriose trūksta vandens.

Or. en

Pagrindimas

Pastangas išvengti vandens taršos reikėtų įtraukti į energijos, gaunamos iš biomasės, 
tvarumo kriterijus.

Pakeitimas 875
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 7b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b. Kas dveji metai Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
apie poveikį socialiniam tvarumui 
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Bendrijoje ir trečiosiose šalyse, kuriose 
yra didelis biokuro poreikis, apie ES 
biokuro politikos poveikį maisto produktų 
prieinamumui eksportuojančiose šalyse ir 
besivystančių šalių gyventojų galimybėms 
įsigyti maisto produktų, bei platesniais 
vystymosi klausimais. Pirmoji ataskaita 
pateikiama 2012 m. Ataskaitoje 
aptariamas žemės naudojimo teisių 
taikymo klausimas. Ataskaitoje 
nurodoma, ar visos šalys, kurios turi 
svarbių biokuro žaliavų, vartojamų ES, 
šaltinių, ratifikavo ir įgyvendino visas šias 
Tarptautinės darbo organizacijos 
konvencijas:
i) Konvenciją dėl minimalaus įdarbinimo 
amžiaus (Nr. 138);
ii) Konvenciją dėl nepriimtino vaikų 
darbo uždraudimo ir neatidėliotinų 
veiksmų tokiam darbui panaikinti (Nr. 
182);
iii) Konvenciją dėl priverstinio darbo 
panaikinimo (Nr. 105);
iv) Konvenciją dėl priverstinio ar 
privalomojo darbo (Nr. 29);
v) Konvenciją dėl vienodo atlyginimo 
vyrams ir moterims už lygiavertį darbą 
(Nr. 100);
vi) Konvenciją dėl diskriminacijos darbo 
ir profesinės veiklos srityje (Nr. 111);
vii) Konvenciją dėl asociacijų laisvės ir 
teisės jungtis į organizacijas gynimo (Nr. 
87);
viii) Konvenciją dėl teisės jungtis į 
organizacijas ir vesti kolektyvines derybas 
principų taikymo (Nr. 98).
Prireikus Komisija siūlo 
koreguojamuosius veiksmus.
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Pagrindimas

Į Komisijos pasiūlymą neįtraukti socialiniai kriterijai. Viena iš galimų priežasčių – šie 
kriterijai galėtų prieštarauti PPO taisyklėms. Siūloma, kad kas dveji metai Komisija parengtų 
specialią ataskaitą, kurioje būtų aptariamas įvairus socialinis padidėjusios biokuro paklausos 
ir jo naudojimo poveikis. Prireikus Komisija, atsižvelgdama į ataskaitas, siūlytų 
koreguojamuosius veiksmus.

Pakeitimas 876
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 7c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7c. Nepaisant to, ar žaliavos buvo 
auginamos Bendrijos teritorijoje ar už jos 
ribų, į biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus neatsižvelgiama šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais, 
nebent žaliavos, iš kurių ji gaminama, 
užaugintos laikantis šių kriterijų:
a) laikantis tarptautinių, Jungtinių Tautų 
agentūrų ar konvencijų nustatytų normų 
dėl vietos gyventojų ar vietos 
bendruomenių teisės duoti sutikimą ar 
teisės, kad su jais būtų konsultuojamasi, 
ir dėl vaikų apsaugos,
b) viso žaliavų gamybos ciklo metu 
laikomasi Jungtinių Tautų nustatytų 
žmogaus teises reglamentuojančių normų.
Pagal 16 straipsnį būtina patikrinti, ar 
laikomasi 8 dalyje nustatytų kriterijų, 
ypač dalyvaujant savanoriškose 
tarptautinėse ar nacionalinėse 
programose, pagal kurias nustatomi 
tvaraus biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų gamybos standartai ir 
užtikrinama, kad biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų gamyba atitiktų tuos 
standartus.
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Į Komisijos pasiūlymą neįtraukti socialiniai kriterijai. Atsižvelgiant į naujausias ataskaitas, 
kuriose aprašomos prastos socialinės sąlygos, kuriomis kartais gaminamas biokuras, labai 
svarbu nustatyti šiuos kriterijus. Socialiniai kriterijai užtikrintų, kiek tai įmanoma, kad ES 
rinkoje naudojamas biokuras būtų gaminamas laikantis sutartų socialinių ir darbo sąlygų 
standartų. Pagal šį pakeitimą numatomas reikalavimas, kad ekonominiai operatoriai laikytųsi 
socialinių kriterijų, pagrįstų atitinkamose JT konvencijose.
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