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Pakeitimas 877
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų 
atitikties aplinkos tvarumo kriterijams 

tikrinimas

Biomasės, biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų atitikties aplinkos tvarumo 

kriterijams tikrinimas

Or. en

Pagrindimas

Iš augalų pagamintai transportui naudojamai energijai reikėtų taikyti tuos pačius aplinkos 
tvarumo kriterijus. Prie žodžių „biokuras“ ir „skystieji bioproduktai“ reikėtų įrašyti ir žodį 
„biomasė“, taip siekiant išvengti spragų, kurios gali rastis kaip technologijų vystymo 
pasekmė, pvz. ėmus naudoti biomasę gaminant transportui naudojamą vandenilį.

Pakeitimas 878
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų 
atitikties aplinkos tvarumo kriterijams 

tikrinimas

Biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų 
atitikties tvarumo kriterijams tikrinimas

Or. en
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Pakeitimas 879
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų 
atitikties aplinkos tvarumo kriterijams 

tikrinimas

Visos energijai gaminti naudojamos 
biomasės atitikties aplinkos tvarumo 

kriterijams tikrinimas

Or. en

Pakeitimas 880
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu į biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus reikia atsižvelgti 15 
straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais, 
valstybės narės reikalauja, kad ūkio 
subjektai įrodytų, jog yra įvykdyti 15 
straipsnyje nurodyti aplinkos tvarumo 
kriterijai. Tuo tikslu jos reikalauja, kad 
ūkio subjektai naudotų masės balanso 
sistemą, jeigu: 

1. Jeigu į biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus reikia atsižvelgti 15 
straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais, 
valstybės narės reikalauja, kad kuro 
tiekėjai įrodytų, jog yra įvykdyti 15 
straipsnyje nurodyti aplinkos tvarumo 
kriterijai atsižvelgiant į lygiavertį biokuro 
kiekį. Tuo tikslu jos reikalauja, kad kuro 
tiekėjai pateiktų tvarumo liudijimus, 
kuriuos tiesiogiai suteikė biokuro tiekėjai, 
iš kurių tiekėjai įsigijo kurą arba kuriuos 
tiekėjai įsigijo prekybos liudijimais 
rinkoje, atsižvelgiant į tai, kuris iš dviejų 
praktinės sieties sekos metodų (masės 
balanso ir (arba) apyvartinių liudijimų) 
naudojamas.

a) gali būti painiojamos skirtingomis 
tvarumo charakteristikomis pasižyminčių 
žaliavų ir biokuro siuntos;
b) informacija apie a punkte nurodytų 
siuntų tvarumo charakteristikas ir dydžius 
tebėra priskirta mišiniui; ir
c) užtikrinama, kad visų iš mišinio 
pašalintų siuntų sumai taikytinos tos 
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pačios tvarumo charakteristikos ir tokie 
pat kiekiai, kaip visų į mišinį įmaišytų 
siuntų sumai.

Or. en

Pagrindimas

Europos biokuro tvarumo sistemoje turėtų būti pripažįstamos dvi praktinės informacijos 
tvarkymo pasiūlos grandinėje sistemos (masės balanso ir apyvartinių liudijimų), o ne vienas 
nustatytas metodas. Taigi ūkio subjektams reikėtų suteikti lankstumo, kad atskirais atvejais jie 
galėtų taikyti tinkamiausią metodą taip užtikrindami tvaraus biokuro gamybą ekonomiškai 
efektyviausiu būdu.

Pakeitimas 881
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu į biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus reikia atsižvelgti 15 
straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais,
valstybės narės reikalauja, kad ūkio 
subjektai įrodytų, jog yra įvykdyti 15 
straipsnyje nurodyti aplinkos tvarumo 
kriterijai. Tuo tikslu jos reikalauja, kad 
ūkio subjektai naudotų masės balanso 
sistemą, jeigu:

1. Jeigu į biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus reikia atsižvelgti 15 
straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais, 
valstybės narės reikalauja, kad kuro 
tiekėjai įrodytų, jog yra įvykdyti 15 
straipsnyje nurodyti aplinkos tvarumo 
kriterijai atsižvelgiant į lygiavertį biokuro 
kiekį. Tuo tikslu jos reikalauja, kad kuro 
tiekėjai pateiktų tvarumo liudijimus, 
kuriuos tiesiogiai suteikė biokuro tiekėjai, 
iš kurių tiekėjai įsigijo kurą arba kuriuos 
tiekėjai įsigijo prekybos liudijimais 
rinkoje, atsižvelgiant į tai, kuris iš dviejų 
praktinės sieties sekos metodų (masės 
balanso ir (arba) apyvartinių liudijimų) 
naudojamas.

a) gali būti painiojamos skirtingomis 
tvarumo charakteristikomis pasižyminčių 
žaliavų ir biokuro siuntos;
b) informacija apie a punkte nurodytų 
siuntų tvarumo charakteristikas ir dydžius 
tebėra priskirta mišiniui; ir
c) užtikrinama, kad visų iš mišinio 
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pašalintų siuntų sumai taikytinos tos 
pačios tvarumo charakteristikos ir tokie 
pat kiekiai, kaip visų į mišinį įmaišytų 
siuntų sumai.

Or. en

Pagrindimas

Europos biokuro tvarumo sistemoje turėtų būti pripažįstamos dvi praktinės informacijos 
tvarkymo pasiūlos grandinėje sistemos (masės balanso ir apyvartinių liudijimų), o ne vienas 
nustatytas metodas. Taigi ūkio subjektams reikėtų suteikti lankstumo, kad atskirais atvejais jie 
galėtų taikyti tinkamiausią metodą taip užtikrindami tvaraus biokuro gamybą ekonomiškai 
efektyviausiu būdu.

Pakeitimas 882
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu į biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus reikia atsižvelgti 15 
straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais, 
valstybės narės reikalauja, kad ūkio 
subjektai įrodytų, jog yra įvykdyti 15 
straipsnyje nurodyti aplinkos tvarumo 
kriterijai. Tuo tikslu jos reikalauja, kad 
ūkio subjektai naudotų masės balanso 
sistemą, jeigu:

1. Jeigu į biomasę, biokurą ir kitus 
skystuosius bioproduktus reikia atsižvelgti 
15 straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais, 
valstybės narės reikalauja, kad ūkio 
subjektai įrodytų, jog yra įvykdyti 15 
straipsnyje nurodyti aplinkos ir socialinio 
tvarumo kriterijai. Tuo tikslu jos reikalauja, 
kad ūkio subjektai naudotų masės balanso 
sistemą, jeigu:

Or. en

Pakeitimas 883
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu į biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus reikia atsižvelgti 15 

1. Jeigu į visą energijai gaminti 
naudojamą biomasę reikia atsižvelgti 15 
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straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais, 
valstybės narės reikalauja, kad ūkio 
subjektai įrodytų, jog yra įvykdyti 15 
straipsnyje nurodyti aplinkos tvarumo 
kriterijai. Tuo tikslu jos reikalauja, kad 
ūkio subjektai naudotų masės balanso 
sistemą, jeigu:

straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais, 
valstybės narės reikalauja, kad ūkio 
subjektai įrodytų, jog yra įvykdyti 15 
straipsnyje nurodyti aplinkos tvarumo 
kriterijai. Tuo tikslu jos reikalauja, kad 
ūkio subjektai naudotų masės balanso 
sistemą, jeigu:

Or. en

Pakeitimas 884
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu į biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus reikia atsižvelgti 15 
straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais, 
valstybės narės reikalauja, kad ūkio 
subjektai įrodytų, jog yra įvykdyti 15 
straipsnyje nurodyti aplinkos tvarumo 
kriterijai. Tuo tikslu jos reikalauja, kad 
ūkio subjektai naudotų masės balanso 
sistemą, jeigu:

1. Jeigu į biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus reikia atsižvelgti 15 
straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais, 
valstybės narės reikalauja, kad ūkio 
subjektai įrodytų, jog yra įvykdyti 15 
straipsnyje nurodyti tvarumo kriterijai. Tuo 
tikslu jos reikalauja, kad ūkio subjektai 
naudotų masės balanso sistemą, jeigu:

Or. en

Pakeitimas 885
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2010 ir 2012 m. Komisija atsiskaito 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl šio 
straipsnio 1 dalyje aprašyto masės balanso 
patikros metodo taikymo ir dėl galimybės 
leisti taikyti kitus patikros metodus kai 
kurių arba visų rūšių žaliavoms ar 
biokurui. Atlikdama vertinimą Komisija 

Išbraukta.
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atsižvelgia į tuos patikros metodus, pagal 
kuriuos informacijos apie tvarumo 
charakteristikas ir toliau nebūtina 
priskirti konkrečioms siuntoms ar 
mišiniams. Atliekant vertinimą 
atsižvelgiama į poreikį išlaikyti patikros 
sistemos vientisumą ir veiksmingumą, 
kartu vengiant nustatyti nepagrįstą naštą 
pramonei. Kartu su ataskaita prireikus 
pateikiami pasiūlymai Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl leidimo taikyti 
kitus patikros metodus.

Or. en

Pakeitimas 886
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2010 ir 2012 m. Komisija atsiskaito 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl šio 
straipsnio 1 dalyje aprašyto masės balanso 
patikros metodo taikymo ir dėl galimybės 
leisti taikyti kitus patikros metodus kai 
kurių arba visų rūšių žaliavoms ar biokurui.
Atlikdama vertinimą Komisija atsižvelgia į 
tuos patikros metodus, pagal kuriuos 
informacijos apie tvarumo 
charakteristikas ir toliau nebūtina 
priskirti konkrečioms siuntoms ar 
mišiniams. Atliekant vertinimą 
atsižvelgiama į poreikį išlaikyti patikros 
sistemos vientisumą ir veiksmingumą, 
kartu vengiant nustatyti nepagrįstą naštą 
pramonei. Kartu su ataskaita prireikus 
pateikiami pasiūlymai Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl leidimo taikyti 
kitus patikros metodus.

2. 2010 ir 2012 m. Komisija atsiskaito 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl masės 
balanso ir apyvartinių liudijimų patikros 
metodų taikymo.

Or. en
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Pagrindimas

Europos biokuro tvarumo sistemoje turėtų būti pripažįstamos dvi praktinės informacijos 
tvarkymo pasiūlos grandinėje sistemos (masės balanso ir apyvartinių liudijimų), o ne vienas 
nustatytas metodas. Taigi ūkio subjektams reikėtų suteikti lankstumo, kad atskirais atvejais jie 
galėtų taikyti tinkamiausią metodą taip užtikrindami tvaraus biokuro gamybą ekonomiškai 
efektyviausiu būdu.

Pakeitimas 887
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2010 ir 2012 m. Komisija atsiskaito 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl šio 
straipsnio 1 dalyje aprašyto masės balanso 
patikros metodo taikymo ir dėl galimybės 
leisti taikyti kitus patikros metodus kai 
kurių arba visų rūšių žaliavoms ar biokurui.
Atlikdama vertinimą Komisija atsižvelgia į 
tuos patikros metodus, pagal kuriuos 
informacijos apie tvarumo 
charakteristikas ir toliau nebūtina 
priskirti konkrečioms siuntoms ar 
mišiniams. Atliekant vertinimą 
atsižvelgiama į poreikį išlaikyti patikros 
sistemos vientisumą ir veiksmingumą, 
kartu vengiant nustatyti nepagrįstą naštą 
pramonei. Kartu su ataskaita prireikus 
pateikiami pasiūlymai Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl leidimo taikyti 
kitus patikros metodus.

2. 2010 ir 2012 m. Komisija atsiskaito 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl masės 
balanso ir apyvartinių liudijimų patikros 
metodų taikymo.

Or. en

Pagrindimas

Europos biokuro tvarumo sistemoje turėtų būti pripažįstamos dvi praktinės informacijos 
tvarkymo pasiūlos grandinėje sistemos (masės balanso ir apyvartinių liudijimų), o ne vienas 
nustatytas metodas. Taigi ūkio subjektams reikėtų suteikti lankstumo, kad atskirais atvejais jie 
galėtų taikyti tinkamiausią metodą taip užtikrindami tvaraus biokuro gamybą ekonomiškai 
efektyviausiu būdu.
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Pakeitimas 888
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2010 ir 2012 m. Komisija atsiskaito 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl šio 
straipsnio 1 dalyje aprašyto masės balanso 
patikros metodo taikymo ir dėl galimybės 
leisti taikyti kitus patikros metodus kai 
kurių arba visų rūšių žaliavoms ar biokurui. 
Atlikdama vertinimą Komisija atsižvelgia į 
tuos patikros metodus, pagal kuriuos 
informacijos apie tvarumo charakteristikas 
ir toliau nebūtina priskirti konkrečioms 
siuntoms ar mišiniams. Atliekant vertinimą 
atsižvelgiama į poreikį išlaikyti patikros 
sistemos vientisumą ir veiksmingumą, 
kartu vengiant nustatyti nepagrįstą naštą 
pramonei. Kartu su ataskaita prireikus 
pateikiami pasiūlymai Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl leidimo taikyti 
kitus patikros metodus.

2010 ir 2012 m. Komisija atsiskaito 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl šio 
straipsnio 1 dalyje aprašyto masės balanso 
patikros metodo taikymo ir dėl galimybės 
leisti taikyti kitus patikros metodus kai 
kurių arba visų rūšių žaliavoms, biokurui
ar skystiesiems bioproduktams. Atlikdama 
vertinimą Komisija atsižvelgia į tuos 
patikros metodus, pagal kuriuos 
informacijos apie tvarumo charakteristikas 
ir toliau nebūtina priskirti konkrečioms 
siuntoms ar mišiniams. Atliekant vertinimą 
atsižvelgiama į poreikį išlaikyti patikros 
sistemos vientisumą ir veiksmingumą, 
kartu vengiant nustatyti nepagrįstą naštą 
pramonei. Kartu su ataskaita prireikus 
pateikiami pasiūlymai Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl leidimo taikyti 
kitus patikros metodus.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų apimta visas produktų įvairovė, būsimoje Komisijos ataskaitoje 
taip pat turėtų būti atsižvelgiama į skystuosius bioproduktus.

Pakeitimas 889
Dorette Corbey, Anders Wijkman

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2009 m. ataskaitoje Komisija toliau siūlo 
visų rūšių iš biomasės gaunamos 
energijos atitikties 15 straipsnyje 
numatytiems kriterijams vertinimo 
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sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Nors siūloma kriterijus taikyti ne tik biokurui, bet ir įvairiam iš biomasės gautos energijos 
panaudojimui, nėra numatyta tvirtų atitikties tikrinimo metodų kitam nei biokuras iš biomasės 
gautos energijos panaudojimui. Taigi 2009 m. ataskaitoje Komisija turėtų tai aptarti.

Pakeitimas 890
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja, kad ūkio 
subjektai pateiktų patikimą informaciją ir 
valstybei narei pareikalavus pateiktų 
duomenis, kurie buvo panaudoti 
informacijai parengti. Valstybės narės 
reikalauja, kad ūkio subjektai parengtų 
tinkamą nepriklausomo jų pateikiamos
informacijos audito standartą ir pateiktų 
įrodymų, kad tai buvo padaryta. Atliekant 
auditą patikrinama, ar ūkio subjektų 
naudojamos sistemos yra tikslios, 
patikimos ir apsaugotos nuo sukčiavimo. 
Audito metu įvertinamas mėginių ėmimo 
dažnumas ir metodika, taip pat 
įvertinamas duomenų patikimumas.

3. Valstybės narės reikalauja, kad kuro 
tiekėjai pateiktų patikimą informaciją ir 
valstybei narei pareikalavus pateiktų 
duomenis, kurie buvo panaudoti 
informacijai parengti. Komisija priima 
gaires biokuro tiekėjams, kuriomis 
remdamiesi ji tikrina tvarumo duomenis, 
susijusius su jų tiekiamu biokuru, ir juos 
pateikia bei užtikrina, kad informaciją, 
kurią jie teikia tiekėjams, patikrintų 
akredituoti auditoriai.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai paskirstyti biokuro tiekėjo, kuris atsakingas už galiojančio liudijimo gavimą, 
ir kuro tiekėjo, kuris atsakingas už liudijimo, kaip informacijos užtikrinimo proceso dalies, 
pateikimą, atsakomybę. Parengus vienas europines kontrolės, atsiskaitymo ir tikrinimo 
gaires, bus galima užtikrinti biokuro sudėtinių dalių ir baigto gaminti kuro pakeičiamumą ir 
sukeičiamumą, išvengti rinkos iškraipymų ir užkirsti kelią praktinėms kliūtims bei 
nereikalingoms vartotojų išlaidoms. Rengiant ES teisėkūros aktus reikėtų remtis ES sutarties 
95 straipsniu.
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Pakeitimas 891
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja, kad ūkio 
subjektai pateiktų patikimą informaciją ir 
valstybei narei pareikalavus pateiktų 
duomenis, kurie buvo panaudoti 
informacijai parengti. Valstybės narės 
reikalauja, kad ūkio subjektai parengtų 
tinkamą nepriklausomo jų pateikiamos 
informacijos audito standartą ir pateiktų 
įrodymų, kad tai buvo padaryta. Atliekant 
auditą patikrinama, ar ūkio subjektų 
naudojamos sistemos yra tikslios, 
patikimos ir apsaugotos nuo sukčiavimo. 
Audito metu įvertinamas mėginių ėmimo 
dažnumas ir metodika, taip pat įvertinamas 
duomenų patikimumas.

3. Valstybės narės imasi priemonių, 
siekdamos užtikrinti, kad ūkio subjektai 
pateiktų patikimą informaciją ir valstybei 
narei pareikalavus pateiktų duomenis, kurie 
buvo panaudoti informacijai parengti. 
Valstybės narės reikalauja, kad ūkio 
subjektai parengtų tinkamą nepriklausomo 
jų pateikiamos informacijos audito 
standartą ir pateiktų įrodymų, kad tai buvo 
padaryta. Atliekant auditą patikrinama, ar 
ūkio subjektų naudojamos sistemos yra 
tikslios, patikimos ir apsaugotos nuo 
sukčiavimo. Audito metu įvertinamas 
mėginių ėmimo dažnumas ir metodika, taip 
pat įvertinamas duomenų patikimumas.

Or. de

Pagrindimas

Ūkio subjektams reikia patikimos sistemos, kad jie turėtų galimybę planuoti iš anksto ir galėtų 
pateikti reikiamus duomenis.

Pakeitimas 892
Werner Langen, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali nuspręsti, kad, 
atsižvelgiant į Bendrijos ir trečiųjų šalių 
dvišalius ir daugiašalius susitarimus, iš 
tose valstybėse išaugintų žaliavų 
pagamintas biokuras ir kiti skystieji 
bioproduktai atitinka 15 straipsnio 3 ar 4 

Išbraukta.
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dalyje nurodytus aplinkos tvarumo 
kriterijus.
Komisija gali nuspręsti, kad 15 straipsnio 
2 dalyje nurodytais tikslais savanoriškų 
nacionalinių ar tarptautinių biomasės 
produktų gamybos standartus nustatančių 
sistemų duomenys yra tikslūs arba kad 
jais remiantis biokuro siuntos atitinka 15 
straipsnio 3 ar 4 dalyje nurodytus 
aplinkos tvarumo kriterijus.
Komisija gali nuspręsti, kad 15 straipsnio 
2 dalies tikslais nacionalinių, 
daugianacionalinių ar tarptautinių 
sistemų, kuriomis matuojamas sumažintas 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, duomenys yra tikslūs.

Or. de

Pagrindimas

Tokie pat arba bent tolygūs kriterijai (masės balanso sistema) turėtų būti taikomi vertinant, ar 
importas iš trečiųjų šalių atitinka tvarumo sąlygas. Būtina užtikrinti, kad būtų atitinkamai 
laikomasi ES taikomų tvarumo kriterijų. Tai būtų užtikrinta papildant 15 straipsnio 5 dalį (4 
pakeitimas).

Pakeitimas 893
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali nuspręsti, kad, 
atsižvelgiant į Bendrijos ir trečiųjų šalių 
dvišalius ir daugiašalius susitarimus, iš 
tose valstybėse išaugintų žaliavų 
pagamintas biokuras ir kiti skystieji 
bioproduktai atitinka 15 straipsnio 3 ar 4 
dalyje nurodytus aplinkos tvarumo 
kriterijus.

Išbraukta.

Or. en



PE409.429v01-00 14/95 AM\731122LT.doc

LT

Pakeitimas 894
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali nuspręsti, kad, 
atsižvelgiant į Bendrijos ir trečiųjų šalių 
dvišalius ir daugiašalius susitarimus, iš tose 
valstybėse išaugintų žaliavų pagamintas 
biokuras ir kiti skystieji bioproduktai 
atitinka 15 straipsnio 3 ar 4 dalyje 
nurodytus aplinkos tvarumo kriterijus.

4. Komisija sudaro Bendrijos ir trečiųjų 
šalių dvišalius ir daugiašalius susitarimus, 
pagal kuriuos užtikrinama, jog energija, 
pagaminta iš tose valstybėse išaugintų 
žaliavų pagamintos biomasės atitinka 15 
straipsnio 3, 4 , 7a ir 8 dalyje nurodytus 
aplinkos tvarumo kriterijus. Į susitarimus 
įtraukiamos priemonės MVĮ dalyvavimui 
užtikrinti.

Or. en

Pakeitimas 895
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali nuspręsti, kad, 
atsižvelgiant į Bendrijos ir trečiųjų šalių 
dvišalius ir daugiašalius susitarimus, iš tose 
valstybėse išaugintų žaliavų pagamintas 
biokuras ir kiti skystieji bioproduktai 
atitinka 15 straipsnio 3 ar 4 dalyje 
nurodytus aplinkos tvarumo kriterijus.

4. Komisija gali nuspręsti, kad, 
atsižvelgiant į Bendrijos ir trečiųjų šalių 
dvišalius ir daugiašalius susitarimus, iš tose 
valstybėse išaugintų žaliavų pagaminta 
biomasė, biokuras ir kiti skystieji 
bioproduktai atitinka 15 straipsnio 3 ar 4 
dalyje nurodytus aplinkos ir socialinius 
tvarumo kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Bet koks sprendimas nesilaikyti šioje direktyvoje nurodytų tvarumo kriterijų nacionalinių, 
daugianacionalinių ar tarptautinių sistemų labui būtų laikomas papildoma priemone, 
nepatenkančia į šios direktyvos taikymo sritį, ir todėl jam turėtų būti taikoma reguliavimo 
procedūra su tikrinimu.
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Pakeitimas 896
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali nuspręsti, kad 15 straipsnio 
2 dalyje nurodytais tikslais savanoriškų 
nacionalinių ar tarptautinių biomasės 
produktų gamybos standartus nustatančių 
sistemų duomenys yra tikslūs arba kad jais 
remiantis biokuro siuntos atitinka 15 
straipsnio 3 ar 4 dalyje nurodytus aplinkos 
tvarumo kriterijus.

Komisija skatina, kad 15 straipsnio 2 
dalyje nurodytais tikslais savanoriškų 
nacionalinių ar tarptautinių biomasės 
produktų gamybos standartus nustatančių 
sistemų duomenys būtų tikslūs arba kad 
jais remiantis energijai gaminti skirtos 
biomasės siuntos atitiktų 15 straipsnyje
nurodytus aplinkos tvarumo kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 897
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali nuspręsti, kad 15 straipsnio 2 
dalyje nurodytais tikslais savanoriškų 
nacionalinių ar tarptautinių biomasės 
produktų gamybos standartus nustatančių 
sistemų duomenys yra tikslūs arba kad jais 
remiantis biokuro siuntos atitinka 15 
straipsnio 3 ar 4 dalyje nurodytus aplinkos 
tvarumo kriterijus.

Komisija gali nuspręsti, kad 15 straipsnio 2 
dalyje nurodytais tikslais savanoriškų 
nacionalinių ar tarptautinių biomasės 
produktų gamybos standartus nustatančių 
sistemų duomenys yra tikslūs arba kad jais 
remiantis iš biomasės pagamintos 
energijos siuntos atitinka 15 straipsnio 3 ar 
4 dalyje nurodytus aplinkos tvarumo 
kriterijus.

Or. en
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Pakeitimas 898
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali nuspręsti, kad 15 straipsnio 2 
dalyje nurodytais tikslais savanoriškų 
nacionalinių ar tarptautinių biomasės 
produktų gamybos standartus nustatančių 
sistemų duomenys yra tikslūs arba kad jais 
remiantis biokuro siuntos atitinka 15 
straipsnio 3 ar 4 dalyje nurodytus aplinkos 
tvarumo kriterijus.

Komisija gali nuspręsti, kad 15 straipsnio 2 
dalyje nurodytais tikslais savanoriškų 
nacionalinių ar tarptautinių biomasės 
produktų gamybos standartus nustatančių 
sistemų duomenys yra tikslūs arba kad jais 
remiantis biokuro siuntos atitinka 15 
straipsnio 3 ar 4 dalyje nurodytus aplinkos 
tvarumo kriterijus. Tokiu atvej,u taikant 
standartus reikėtų remtis vienodu įvairių 
standartus nustatančių sistemų vertinimu 
ir jokioje biokuro gamybos grandinės 
dalyje diskriminacija negalima.

Or. en

Pagrindimas

Šioje dalyje minimos savanoriškos nacionalinės ar tarptautinės standartų nustatymo sistemos 
iš esmės susijusios su sertifikavimu. Reikėtų vengti sertifikavimą naudoti kaip rinka 
grindžiamą priemonę ir jis turėtų būti naudojamas tik tais atvejais, kai nacionaliniai teisės 
aktai ar kita nacionalinė reguliavimo sistema neužtikrina patikimų biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų kilmės tvarumo įrodymų.

Pakeitimas 899
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali nuspręsti, kad 15 straipsnio 2 
dalies tikslais nacionalinių, 
daugianacionalinių ar tarptautinių sistemų, 
kuriomis matuojamas sumažintas išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
duomenys yra tikslūs.

Pagal 21 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu
Komisija gali nuspręsti, kad 15 straipsnio 
tikslais nacionalinių, daugianacionalinių ar 
tarptautinių sistemų, kuriomis matuojamas 
sumažintas išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, duomenys yra 
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tikslūs.

Or. en

Pakeitimas 900
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali nuspręsti, kad 15 straipsnio 2 
dalies tikslais nacionalinių, 
daugianacionalinių ar tarptautinių sistemų, 
kuriomis matuojamas sumažintas išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
duomenys yra tikslūs.

Komisija, taikydama 21 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu, gali nuspręsti, kad 15 straipsnio 
2 dalies tikslais nacionalinių, 
daugianacionalinių ar tarptautinių sistemų, 
kuriomis matuojamas sumažintas išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
duomenys yra tikslūs.

Or. en

Pagrindimas

Bet koks sprendimas nesilaikyti šioje direktyvoje nurodytų tvarumo kriterijų nacionalinių, 
daugianacionalinių ar tarptautinių sistemų labui būtų laikomas papildoma priemone, 
nepatenkančia į šios direktyvos taikymo sritį, ir todėl jam turėtų būti taikoma reguliavimo 
procedūra su tikrinimu.

Pakeitimas 901
Lena Ek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pripažįsta, kad biokuro ir kitų 
skystųjų bioproduktų kilmės tvarumo 
tikrinimas pirmiausia turėtų būti 
grindžiamas nacionaliniais teisės aktais 
ar kita nacionaline reguliavimo sistema.
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Or. en

Pagrindimas

Šioje dalyje minimos savanoriškos nacionalinės ar tarptautinės standartų nustatymo sistemos 
iš esmės susijusios su sertifikavimu. Reikėtų vengti sertifikavimą naudoti kaip rinka 
grindžiamą priemonę ir jis turėtų būti naudojamas tik tais atvejais, kai nacionaliniai teisės 
aktai ar kita nacionalinė reguliavimo sistema neužtikrina patikimų biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų kilmės tvarumo įrodymų.

Pakeitimas 902
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija priima sprendimus pagal šio 
straipsnio 4 dalį tik tuo atveju, jei 
atitinkamas susitarimas ar sistema 
atitinka adekvačius patikimumo, 
skaidrumo ir nepriklausomo audito 
standartus. Sistemos, kuriomis 
matuojamas sumažintas išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
taip pat turi atitikti VII priedo metodikos 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 16 straipsnio 5 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 903
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Sprendimai pagal šio straipsnio 4 dalį Išbraukta.
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priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos tvarkos. Tokie sprendimai 
galioja ne ilgiau kaip 5 metus.

Or. de

Pagrindimas

Atitinka 16 straipsnio 5 ir 6 dalių pakeitimus.

Pakeitimas 904
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Sprendimai pagal šio straipsnio 4 dalį 
priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos tvarkos. Tokie sprendimai 
galioja ne ilgiau kaip 5 metus.

6. Sprendimai pagal šio straipsnio 4 dalį 
priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos tvarkos ir atsižvelgiant į 
Europos standartizacijos komiteto (ESK), 
kuris peržiūri tvarumo kriterijus ir 
tikrinimo procesą pagal kitas 
nacionalines ar tarptautines sistemas, 
rekomendacijomis. Tokie sprendimai 
galioja ne ilgiau kaip 5 metus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti ESK funkcijų nustatant biokuro tvarumo kriterijus suderinamumą su 
sprendimais, priimamais atsižvelgiant į šią direktyvą ir susijusiais su biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų atitiktimi aplinkos tvarumo kriterijams, pageidautina, kad šie sprendimai būtų 
grindžiami ESK rekomendacijomis, kuriomis bus siekiama nustatyti universalius tvarumo 
kriterijų nustatymo ir jų laikymosi įrodymo bei tikrinimo kriterijus, rodiklius ir metodus.
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Pakeitimas 905
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Sprendimai pagal šio straipsnio 4 dalį 
priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos tvarkos. Tokie sprendimai 
galioja ne ilgiau kaip 5 metus.

6. Sprendimai pagal šio straipsnio 4 dalį 
priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos tvarkos ir atsižvelgiant į 
Europos standartizacijos komiteto (ESK), 
kuris peržiūri tvarumo kriterijus ir 
tikrinimo procesą pagal kitas 
nacionalines ar tarptautines sistemas, 
rekomendacijomis. Tokie sprendimai 
galioja ne ilgiau kaip 5 metus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti ESK funkcijų nustatant biokuro tvarumo kriterijus suderinamumą su 
sprendimais, priimamais atsižvelgiant į šią direktyvą ir susijusiais su biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų atitiktimi aplinkos tvarumo kriterijams, pageidautina, kad šie sprendimai būtų 
grindžiami ESK rekomendacijomis, kuriomis bus siekiama nustatyti universalius tvarumo 
kriterijų nustatymo ir jų laikymosi įrodymo bei tikrinimo kriterijus, rodiklius ir metodus.

Pakeitimas 906
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Sprendimai pagal šio straipsnio 4 dalį 
priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje
nustatytos tvarkos. Tokie sprendimai 
galioja ne ilgiau kaip 5 metus.

6. Sprendimai pagal šio straipsnio 4 dalį 
priimami laikantis 21 straipsnio 3 dalyje
nustatytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu. Tokie sprendimai galioja ne 
ilgiau kaip 5 metus ir Komisijos, 21 
straipsnio 2 dalyje nurodyto komiteto arba 
Europos Parlamento iniciatyva bet kuriuo 
metu gali būti atšaukti, jei kyla abejonių 
dėl programos patikimumo.
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Or. en

Pakeitimas 907
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Sprendimai pagal šio straipsnio 4 dalį 
priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje
nustatytos tvarkos. Tokie sprendimai 
galioja ne ilgiau kaip 5 metus.

6. Sprendimai pagal šio straipsnio 4 dalį 
priimami laikantis 21 straipsnio 3 dalyje
nustatytos tvarkos. Tokie sprendimai 
galioja ne ilgiau kaip 5 metus ir Komisijos, 
21 straipsnio 2 dalyje nurodyto komiteto 
arba Europos Parlamento iniciatyva bet 
kuriuo metu gali būti atšaukti, jei kyla 
abejonių dėl programos patikimumo.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad būtų galima greitai sureaguoti, jeigu kyla nenumatytų klausimų, susijusių su 
biokuro tvarumu.

Pakeitimas 908
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Sprendimai pagal šio straipsnio 4 dalį 
priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos tvarkos. Tokie sprendimai 
galioja ne ilgiau kaip 5 metus.

(6) Sprendimai pagal šio straipsnio 4 dalį 
priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos tvarkos. Tokie sprendimai 
galioja ne ilgiau kaip 5 metus. Šie 
sprendimai taip pat gali būti atšaukti 
anksčiau, jei duomenys rodo, kad 
nesilaikoma tvarumo standartų, arba jei 
tvarka ar susitarimais neužtikrinamas 
pakankamas patikimumo, skaidrumo ir 
reguliaraus ir dažno nepriklausomo 
audito atlikimo standartų laikymasis .
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Or. en

Pagrindimas

16 straipsnio 6 dalyje nurodoma, kad sprendimai įtraukti tarptautinius susitarimus ir sistemas 
galios ne ilgiau kaip 5 metus. Šie sprendimai taip pat turėtų būti atšaukti anksčiau, jei bus 
gauta duomenų, kad susitarimai ir sistemos neatitinka būtinų kriterijų arba atitinkamų 
patikimumo, skaidrumo ir nepriklausomo audito atlikimo standartų.

Pakeitimas 909
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei ūkio subjektas pateikia įrodymų ar 
duomenų, gautų pagal susitarimą ar 
sistemą, dėl kurios pagal 4 straipsnį buvo 
priimtas sprendimas, valstybė narė 
nereikalauja, kad tiekėjas pateiktų 
papildomų įrodymų, jog atitinkamas 
aplinkos tvarumo kriterijus yra įvykdytas.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Importui iš trečiųjų šalių taikoma tvarka nenurodoma. Kalbant apie susitarimų su 
trečiosiomis šalimis sudarymą, neminimi jokie kriterijai, kurių reikėtų laikytis, ypač masės 
balanso. Jeigu ES tiekėjams taikomi varginantys reikalavimai pateikti įrodymų taikant masės 
balanso metodą, trečiųjų šalių tiekėjams suteikiamas svarbus konkurencinis pranašumas.

Pakeitimas 910
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei ūkio subjektas pateikia įrodymų ar 
duomenų, gautų pagal susitarimą ar 

7. Jei biokuro tiekėjas pateikia įrodymų ar 
duomenų, gautų pagal susitarimą ar 
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sistemą, dėl kurios pagal 4 straipsnį buvo 
priimtas sprendimas, valstybė narė 
nereikalauja, kad tiekėjas pateiktų 
papildomų įrodymų, jog atitinkamas 
aplinkos tvarumo kriterijus yra įvykdytas.

sistemą, dėl kurios pagal 4 straipsnį buvo 
priimtas sprendimas, valstybė narė 
nereikalauja, kad tiekėjas pateiktų 
papildomų įrodymų, jog atitinkamas 
aplinkos tvarumo kriterijus yra įvykdytas.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai paskirstyti atsakomybę biokuro tiekėjui, kuris atsakingas už galiojančio 
liudijimo gavimą, ir atsakomybę kuro tiekėjui, kuris atsakingas už liudijimo, kaip informacijos 
proceso dalies siekiant užtikrinti atitiktį, pateikimą.

Pakeitimas 911
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės prašymu arba savo 
iniciatyva Komisija išnagrinėja 15 
straipsnio taikymą biokuro ar kito 
skystojo bioprodukto šaltiniui ir, 
laikydamasi 21 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos tvarkos, per šešis mėnesius nuo 
prašymo gavimo nusprendžia, ar 
atitinkama valstybė narė 15 straipsnio 1 
dalyje nustatytais tikslais gali atsižvelgti į 
biokurą ar skystąjį bioproduktą iš tokio 
šaltinio. Komisija apie savo sprendimą 
praneša valstybėms narėms.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Iš direktyvos nereikėtų išbraukti jokio tvaraus biokuro, kuris atitinka 15 straipsnio 1 dalyje 
nustatytus tvarumo kriterijus.

Siekiant, kad direktyva būtų taikoma sėkmingai, nustatytos sąlygos turėtų būti aiškios, 
patikrinamos ir įgyvendinamos bei vienodai interpretuojamos. Šias sąlygas atitinkantis 
biokuras turėtų būti priimtinas.  Taigi 15 straipsnio 8 dalis nereikalinga, ją reikėtų išbraukti.
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Pagal 16 straipsnio 4 dalį Komisijai suteikiama lankstumo užsienyje esančių biokuro šaltinių, 
kurie reikalingi siekiant 2020 m. planinio rodiklio, atžvilgiu.  Taigi nėra reikalo Komisijai 
suteikti daugiau galių.

Pakeitimas 912
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės prašymu arba savo 
iniciatyva Komisija išnagrinėja 15 
straipsnio taikymą biokuro ar kito skystojo 
bioprodukto šaltiniui ir, laikydamasi 21 
straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, per 
šešis mėnesius nuo prašymo gavimo 
nusprendžia, ar atitinkama valstybė narė 15 
straipsnio 1 dalyje nustatytais tikslais gali 
atsižvelgti į biokurą ar skystąjį bioproduktą 
iš tokio šaltinio. Komisija apie savo 
sprendimą praneša valstybėms narėms.

8. Valstybės narės prašymu arba savo 
iniciatyva Komisija išnagrinėja 15 
straipsnio taikymą biomasės, biokuro ar 
kito skystojo bioprodukto šaltiniui ir, 
laikydamasi 21 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos tvarkos, per šešis mėnesius nuo 
prašymo gavimo nusprendžia, ar 
atitinkama valstybė narė 15 straipsnio 1 
dalyje nustatytais tikslais gali atsižvelgti į 
biomasę, biokurą ar skystąjį bioproduktą iš 
tokio šaltinio. Komisija apie savo 
sprendimą praneša valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

Iš augalų pagamintai transportui naudojamai energijai reikėtų taikyti tuos pačius aplinkos 
tvarumo kriterijus. Prie žodžių „biokuras“ ir „skystieji bioproduktai“ reikėtų įrašyti ir žodį 
„biomasė“, taip siekiant išvengti spragų, kurios gali rastis kaip technologijų vystymo 
pasekmė, pvz. ėmus naudoti biomasę gaminant transportui naudojamą vandenilį.

Pakeitimas 913
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Europos Komisija paskiria 
nepriklausomų ekspertų komitetą, kuris 
turi nustatyti tvarką, skirtą tiksliai 
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įvertinti netiesioginius bioenergetikos 
padarinius žemės paskirties pokyčiams ir 
netiesioginį poveikį natūralių miškų arba 
kitų natūralių ekosistemų būklės 
blogėjimui ir spręsti su tuo susijusias 
problemas, kuri būtų taikoma vėliausiai 
nuo 2010 m. gruodžio 31 d. Itin svarbu, 
kad būtų įtraukti netiesioginiai 
padariniai.

Or. en

Pagrindimas

Gamybos tvarumas neturėtų apsiriboti aplinkos tvarumu. Plačiai nušviestos dėl biokuro 
gamybos kilusios socialinės problemos ir žmogaus teisių pažeidimai rodo, kad socialinius 
standartus reikėtų įtraukti į ES biokurui taikomus tvarumo kriterijus.

Pakeitimas 914
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų
įtakos šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekiui apskaičiavimas

Iš biomasės pagamintos energijos įtakos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui 

apskaičiavimas

Or. en

Pagrindimas

Netiesioginiai žemės paskirties pokyčiai reiškia, kad kai žemė naudojama biokuro, o ne 
maisto gamybai, kažkur kitur pasaulyje tropinių miškų ar kitos ne žemės ūkiui skirtos žemės 
sąskaita padidėja maisto gamyba, siekiant pakeisti prarastus maisto gamybos pajėgumus. Tai 
turi neigiamą poveikį siekiui sumažinti išmetamų ŠESD kiekį naudojant biokurą. Todėl būtina 
įtraukti koeficientą, pagal kurį iš numatytųjų ar faktinių biokuro ŠESD verčių būtų 
išskaičiuojamas netiesioginio žemės paskirties pokyčio poveikis. Įvedus šį koeficientą bus 
skatinama auginti produktyvesnius augalus ir našiau naudoti žemę.
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Pakeitimas 915
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies 1 sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sumažintas išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis naudojant biokurą 
ir kitus skystuosius bioproduktus 15 
straipsnio 2 dalies tikslais apskaičiuojamas 
taip:

1. Sumažintas išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis naudojant iš 
biomasės pagamintą energiją 15 straipsnio 
2 dalies tikslais apskaičiuojamas taip:

Or. en

Pagrindimas

Netiesioginiai žemės paskirties pokyčiai reiškia, kad kai žemė naudojama biokuro, o ne 
maisto gamybai, kažkur kitur pasaulyje tropinių miškų ar kitos ne žemės ūkiui skirtos žemės 
sąskaita padidėja maisto gamyba, siekiant pakeisti prarastus maisto gamybos pajėgumus. Tai 
turi neigiamą poveikį siekiui sumažinti išmetamų ŠESD kiekį naudojant biokurą. Todėl būtina 
įtraukti koeficientą, pagal kurį iš numatytųjų ar faktinių biokuro ŠESD verčių būtų 
išskaičiuojamas netiesioginio žemės paskirties pokyčio poveikis. Įvedus šį koeficientą bus 
skatinama auginti produktyvesnius augalus ir našiau naudoti žemę.

Pakeitimas 916
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tą numatytąją vertę naudojant 
biokurui, kai biokuro gamybos planui 
taikoma numatytoji sumažinto išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
vertė yra nustatyta VII priedo A arba B 
dalyje;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų teikti pirmenybę faktinių verčių naudojimui. Numatytas sudedamąsias vertes galima 
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naudoti tam tikrais gamybos proceso etapais.

Pakeitimas 917
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tą numatytąją vertę naudojant biokurui, 
kai biokuro gamybos planui taikoma 
numatytoji sumažinto išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio vertė yra 
nustatyta VII priedo A arba B dalyje;

(a) tą numatytąją vertę naudojant biokurui, 
kai biokuro gamybos planui taikoma 
numatytoji sumažinto išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio vertė yra 
nustatyta VII priedo A arba B dalyje ir šio 
biokuro el vertė, apskaičiuota pagal VII 
priedo C dalies 7 punktą, yra lygi nuliui 
arba mažesnė už nulį, naudojant tą 
numatytąją vertę;

Or. en

Pagrindimas

Nustatant numatytąsias sumažinto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio vertes 
reikia atsižvelgti į žemės paskirties pakeitimą. Taryba nustatė, kad tai yra viena iš didžiausių 
spragų, kuri gali lemti anglies atsargų sunaikinimą.

Pakeitimas 918
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tą numatytąją vertę naudojant biokurui, 
kai biokuro gamybos planui taikoma 
numatytoji sumažinto išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio vertė yra 
nustatyta VII priedo A arba B dalyje;

(a) tą numatytąją vertę, padaugintą iš 
netiesioginio žemės paskirties pokyčio 
koeficiento, naudojant iš biomasės 
pagamintai energijai, kai iš biomasės 
pagamintos energijos gamybos planui 
taikoma numatytoji sumažinto išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
vertė yra nustatyta VII priedo A arba B 
dalyje;
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Or. en

Pagrindimas

Netiesioginiai žemės paskirties pokyčiai reiškia, kad kai žemė naudojama biokuro, o ne 
maisto gamybai, kažkur kitur pasaulyje tropinių miškų ar kitos ne žemės ūkiui skirtos žemės 
sąskaita padidėja maisto gamyba, siekiant pakeisti prarastus maisto gamybos pajėgumus. Tai 
turi neigiamą poveikį siekiui sumažinti išmetamų ŠESD kiekį naudojant biokurą. Todėl būtina 
įtraukti koeficientą, pagal kurį iš numatytųjų ar faktinių biokuro ŠESD verčių būtų 
išskaičiuojamas netiesioginio žemės paskirties pokyčio poveikis. Įvedus šį koeficientą bus 
skatinama auginti produktyvesnius augalus ir našiau naudoti žemę.

Pakeitimas 919
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) naudojant faktinę vertę, apskaičiuotą 
pagal VII priedo C dalyje nurodytą 
metodiką; arba

(b) naudojant faktinę vertę, apskaičiuotą 
pagal VII priedo C dalyje nurodytą 
metodiką, padauginus ją iš netiesioginio 
žemės paskirties pokyčio koeficiento; arba

Or. en

Pagrindimas

Netiesioginiai žemės paskirties pokyčiai reiškia, kad kai žemė naudojama biokuro, o ne 
maisto gamybai, kažkur kitur pasaulyje tropinių miškų ar kitos ne žemės ūkiui skirtos žemės 
sąskaita padidėja maisto gamyba, siekiant pakeisti prarastus maisto gamybos pajėgumus. Tai 
turi neigiamą poveikį siekiui sumažinti išmetamų ŠESD kiekį naudojant biokurą. Todėl būtina 
įtraukti koeficientą, pagal kurį iš numatytųjų ar faktinių biokuro ŠESD verčių būtų 
išskaičiuojamas netiesioginio žemės paskirties pokyčio poveikis. Įvedus šį koeficientą bus 
skatinama auginti produktyvesnius augalus ir našiau naudoti žemę.
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Pakeitimas 920
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) naudojant vertę, apskaičiuotą pagal VII 
priedo C dalyje nustatytą metodiką, kaip 
kai kurių gamybos proceso etapų faktinių 
verčių ir numatytų sudedamųjų verčių, VII 
priedo D arba E dalyje nustatytų kitiems 
gamybos proceso etapams, sumą.

(c) naudojant vertę, apskaičiuotą pagal VII 
priedo C dalyje nustatytą metodiką, kaip 
kai kurių gamybos proceso etapų faktinių 
verčių ir numatytų sudedamųjų verčių, VII 
priedo D arba E dalyje nustatytų kitiems 
gamybos proceso etapams, sumą, visas 
vertes padauginus iš netiesioginiam žemės 
paskirties pokyčiui taikomo koeficiento;

Or. en

Pagrindimas

Netiesioginiai žemės paskirties pokyčiai reiškia, kad kai žemė naudojama biokuro, o ne 
maisto gamybai, kažkur kitur pasaulyje tropinių miškų ar kitos ne žemės ūkiui skirtos žemės 
sąskaita padidėja maisto gamyba, siekiant pakeisti prarastus maisto gamybos pajėgumus. Tai 
turi neigiamą poveikį siekiui sumažinti išmetamų ŠESD kiekį naudojant biokurą. Todėl būtina 
įtraukti koeficientą, pagal kurį iš numatytųjų ar faktinių biokuro ŠESD verčių būtų 
išskaičiuojamas netiesioginio žemės paskirties pokyčio poveikis. Įvedus šį koeficientą bus 
skatinama auginti produktyvesnius augalus ir našiau naudoti žemę.

Pakeitimas 921
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Netiesioginio žemės paskirties 
pasikeitimo koeficientas kas dvejus metus 
apskaičiuojamas padalijant žemės 
naudojimo dėl energijos gamybos iš 
maisto ir žaliavų padidėjimą iš žemės 
naudojimo padidėjimo dėl maisto ir 
žaliavų gamybos padidėjimo ir pridėjus 
padidėjimą dėl energijos gamybos iš 
biomasės.
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Koeficientas bus 1.0 kai ši direktyva 
įsigalios ir pirmą kartą bus apskaičiuotas 
po dvejų metų remiantis duomenimis apie 
pasaulinį žemės naudojimą ir žemės 
paskirties pasikeitimus.
Iki 2010 m. Komisija paskelbs 
netiesioginio žemės paskirties pokyčio 
koeficiento nustatymo metodiką, 
atsižvelgdama į tai, kad gali reikėti 
neįtraukti sunykusios žemės ir rasti būdą, 
kaip atskirti skirtingus žemės arba žemės 
naudojimo tipus.

Or. en

Pagrindimas

Netiesioginiai žemės paskirties pokyčiai reiškia, kad kai žemė naudojama biokuro, o ne 
maisto gamybai, kažkur kitur pasaulyje tropinių miškų ar kitos ne žemės ūkiui skirtos žemės 
sąskaita padidėja maisto gamyba, siekiant pakeisti prarastus maisto gamybos pajėgumus. Tai 
turi neigiamą poveikį siekiui sumažinti išmetamų ŠESD kiekį naudojant biokurą. Todėl būtina 
įtraukti koeficientą, pagal kurį iš numatytųjų ar faktinių biokuro ŠESD verčių būtų 
išskaičiuojamas netiesioginio žemės paskirties pokyčio poveikis. Įvedus šį koeficientą bus 
skatinama auginti produktyvesnius augalus ir našiau naudoti žemę.

Pakeitimas 922
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Tam reikia, kad gamybos procesas 
būtų toks pat, kaip ir gamybos procesas, 
kuriuo grindžiamos numatytos 
sudedamosios vertės, VII priedo D dalyje 
nustatytos kitiems gamybos proceso 
etapams;

Or. de

Pagrindimas

Vertės buvo nustatytos atsižvelgiant į paskirstymą per įvairius gamybos proceso etapus 
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(remiantis konkrečiomis gamyklų konfigūracijomis ir konversijos veiksniais). Taigi, į šias 
vertes galima atsižvelgti tik tais atvejais, kai gamybos proceso etapai ir konversijos veiksniai 
sutampa. Bet kokie skirtumai šiuo požiūriu lemtų verčių netinkamumą.

Pakeitimas 923
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Išmetamas kiekis, susijęs su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu, 
kaip nurodyta VII priedo C dalyje, 
pridedamas, išskyrus atvejus, kai biokuro 
gamyba pagrįsta žaliavomis, kurioms 
gauti nereikia naudoti ariamos, ganyklų 
ar daugiamečių kultūrų žemės, įskaitant 
atliekas.

Or. en

Pagrindimas

Komsijos pasiūlymas neapima išmetamų dujų dėl netiesioginio žemės paskirties pasikeitimo. 
Neseniai atlikti moksliniai tyrimai rodo, kad šis išmetamų dujų kiekis gali būti didelis. Dėl to 
reikia išmetamą kiekį pridėti prie numatytųjų verčių ir prie bet kokių apskaičiuotų verčių.

Pakeitimas 924
Herbert Reul

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija turėtų įgalioti Europos 
standartizacijos komitetą (ESK) aiškiai ir 
aiškiai apibrėžtai nustatyti, kaip:
a) remiantis VII priede jau nustatytais 
principais apskaičiuojamos tipinės vertės;
b) iš tipinių verčių gaunamos 
numatytosios vertės;
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pateikiami ir tikrinami pasiūlyti 
nukrypimai nuo numatytųjų verčių tiek 
duomenų, tiek ir metodologijos požiūriu ir 
laikomasi VII priedo C dalyje jau 
nustatytų principų.

Or. en

Pagrindimas

Itin svarbu, kad visoje ES būtų nuosekliai taikomi tie patys kriterijai, rodikliai ir metodai. 
ESK yra tinkama institucija, kuri galėtų pasitelkti reikiamus ekspertus šiai užduočiai atlikti, 
be to, ESK jau pradėjo šį procesą. Rengiant ES teisėkūros aktus reikėtų remtis ES sutarties 95 
straipsniu. Prielaidos apie, pvz. trąšų ŠESD poveikį, gali būti labai svarbios. Tai susiję ir su 
metodologijos klausimais. Gali kilti atsekamumo problemų. Siūloma nustatyti tipines vertes, 
kurias būtų galima reguliariai peržiūrėti siekiant atsižvelgti į pokyčius pramonėje.

Pakeitimas 925
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija turėtų įgalioti Europos 
standartizacijos komitetą (ESK) aiškiai ir 
aiškiai apibrėžtai nustatyti, kaip:
a) remiantis VII priede jau nustatytais 
principais apskaičiuojamos tipinės vertės;
b) iš tipinių verčių gaunamos 
numatytosios vertės;
pateikiami ir tikrinami pasiūlyti 
nukrypimai nuo numatytųjų verčių tiek 
duomenų, tiek ir metodologijos požiūriu ir 
laikomasi VII priedo C dalyje jau 
nustatytų principų.

Or. en

Pagrindimas

Itin svarbu, kad visoje ES būtų nuosekliai taikomi tie patys kriterijai, rodikliai ir metodai. 
ESK yra tinkama institucija, kuri galėtų pasitelkti reikiamus ekspertus šiai užduočiai atlikti, 
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be to, ESK jau pradėjo šį procesą. Rengiant ES teisėkūros aktus reikėtų remtis ES sutarties 95 
straipsniu. Prielaidos apie, pvz. trąšų ŠESD poveikį, gali būti labai svarbios. Tai susiję ir su 
metodologijos klausimais. Gali kilti atsekamumo problemų. Siūloma nustatyti tipines vertes, 
kurias būtų galima reguliariai peržiūrėti siekiant atsižvelgti į pokyčius pramonėje.

Pakeitimas 926
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės vėliausiai iki 2010 m. 
kovo 31 d. Komisijai pateikia ataskaitą, 
įskaitant sąrašą tų subjektų jų teritorijoje, 
kuri Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1059/2003 
klasifikuojama kaip NUTS 2 lygio 
teritorinis vienetas, kai tikėtina, kad 
tipinis išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis auginant žemės 
ūkio žaliavas gali būti mažesnis už 
išmetamą kiekį, apie kurį pranešta pagal 
šios direktyvos VII priedo D dalies 
antraštinę dalį „Auginimas“, arba jam 
lygus; kartu pateikiamas metodo ir 
duomenų, panaudotų sudarant tokį sąrašą, 
aprašymas. Taikant tą metodą 
atsižvelgiama į dirvožemio 
charakteristikas, klimatą ir tikėtiną žaliavų 
derlių.

2. Valstybės narės vėliausiai iki 2009 m. 
gruodžio 31 d. Komisijai pateikia 
nedirbamos, sunykusios arba nederlingos 
žemės, kurioje energetinių augalų 
auginimas galėtų padėti sumažinti bendrą 
išmetamą anglies junginių kiekį, plotų 
sąrašą, kartu pateikiamas metodo ir 
duomenų, panaudotų sudarant tokį sąrašą, 
aprašymas. Taikant tą metodą 
atsižvelgiama į dirvožemio 
charakteristikas, klimatą ir tikėtiną žaliavų 
derlių.

Or. en

Pakeitimas 927
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. VII dalies A dalies numatytosios vertės 
biokurui ir VII priedo D dalies 
numatytosios išskaidytos auginimo vertės 

Išbraukta.
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biokurui ir kitiems skystiesiems 
bioproduktams taikomos tik tada, jei jų 
žaliavos auginamos:
(a) ne Bendrijoje; or
(b) Bendrijoje regionuose, įtrauktuose į 2 
dalyje nurodytus sąrašus.
Biokurui ir kitiems skystiesiems 
bioproduktams, kuriems netaikoma nė 
viena iš pirmiau nurodytų šio straipsnio 
dalių, naudojamos faktinės auginimo 
vertės.

Or. en

Pakeitimas 928
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. VII dalies A dalies numatytosios vertės 
biokurui ir VII priedo D dalies 
numatytosios išskaidytos auginimo vertės 
biokurui ir kitiems skystiesiems 
bioproduktams taikomos tik tada, jei jų 
žaliavos auginamos:

3. VII dalies A dalies ir VII priedo D dalies 
numatytosios išskaidytos auginimo vertės 
iš biomasės pagamintiems transporto ir 
skystiesiems degalams taikomos tik tada, 
jei jų žaliavos auginamos:

Or. en

Pagrindimas

Pageidautina rinktis faktines vertes. Numatytosios išskaidytos auginimo vertės turėtų būti 
naudojamos tik tada, jei žaliavos gaunamos iš trečiųjų šalių ir iš nedirbamos, nederlingos 
arba sunykusios žemės plotų, kurie nustatyti 2 dalyje.
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Pakeitimas 929
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) Bendrijos regionuose, kuriuos 
valstybės narės laiko mažo produktyvumo 
regionais.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant užtikrinti, kad būtų įtrauktas vietos pašarų naudojimas, taip 
neiškraipant žemės ūkio regionų, kuriuose derlius mažesnis nei vidutinis, konkurencijos. 

Pakeitimas 930
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biokurui ir kitiems skystiesiems 
bioproduktams, kuriems netaikoma nė 
viena iš pirmiau nurodytų šio straipsnio 
dalių, naudojamos faktinės auginimo 
vertės.

Biomasei, biokurui ir kitiems skystiesiems 
bioproduktams, kuriems netaikoma nė 
viena iš pirmiau nurodytų šio straipsnio 
dalių, naudojamos faktinės auginimo 
vertės.

Or. en

Pagrindimas

Iš augalų pagamintai transportui naudojamai energijai reikėtų taikyti tuos pačius aplinkos 
tvarumo kriterijus. Prie žodžių „biokuras“ ir „skystieji bioproduktai“ reikėtų įrašyti ir žodį 
„biomasė“, taip siekiant išvengti spragų, kurios gali rastis kaip technologijų vystymo 
pasekmė, pvz. ėmus naudoti biomasę gaminant transportui naudojamą vandenilį.
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Pakeitimas 931
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Dėl netiesioginio žemės paskirties 
pakeitimo išmetamų dujų kiekis 
pridedamas prie visų iš biomasės 
pagamintų transporto degalų, kuriems 
netaikytinas tiesioginis žemės paskirties 
pakeitimas, išskyrus atvejus, jei gamyba 
pagrįsta žaliavomis, kurioms nereikia 
ariamos žemės, ganyklų arba žemės, 
kurioje auginamos daugiametės kultūros, 
įskaitant atliekas.

Or. en

Pagrindimas

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, kiekis 
taikomas visoms iš biomasės gaunamo transporto kuro rūšims, išskyrus biokuro gamybą iš 
žaliavų, auginamų nedirbamoje, nederlingoje ir nualintoje žemėje, kai gamintojai gali 
užtikrinti teigiamą išmetamų anglies junginių kiekio balansą tiesiogiai keisdami žemės 
paskirtį.

Pakeitimas 932
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija vėliausiai iki 2012 m. gruodžio 
31 d. pateikia ataskaitą apie VII priedo B 
ir E dalyse pateiktas apskaičiuotas tipines 
ir numatytąsias vertes, atkreipdama 
ypatingą dėmesį į transporto ir perdirbimo 
pramonės išmetamų teršalų kiekį, ir 
prireikus gali nuspręsti ištaisyti tokias 
vertes. Tokia priemonė, skirta iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, tvirtinama taikant 21 straipsnio 3 

4. Komisija vėliausiai iki 2010 m. gruodžio 
31 d. ir vėliau kas dvejus metus persvarsto
VII priede pateiktas apskaičiuotas tipines ir 
numatytąsias vertes, atkreipdama ypatingą 
dėmesį į auginimo pramonės išmetamų 
teršalų kiekį. Komisija, atsižvelgdama į 
apskaičiuotas tipines ir numatytąsias 
vertes, skirtas auginimo pramonei, iki 
2010 m. gruodžio 31 d. pateikia naują 
tipinių ir numatytųjų verčių, kurios 
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dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

atspindi regionines ir klimato sąlygas, 
rinkinį. Persvarstant minėtąsias vertes 
kreipiamasi nuomonės į trečiųjų šalių ir 
Bendrijos gamintojus. Komisija taip pat 
įvertina ir prireikus siūlo tipines ir 
numatytąsias vertes, skirtas auginimo 
pramonei, naudodama tvarius žemės ūkio 
ir ekologinio ūkininkavimo metodus. 
Tokia priemonė, skirta iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas, 
tvirtinama taikant 21 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. Dėl netiesioginio žemės 
paskirties pakeitimo išmetamų teršalų 
vertės, kaip nurodyta VII priedo C dalyje, 
taip pat persvarstomos ir pakeičiamos 
pagal specifinius žemės paskirties ir 
(arba) žaliavų veiksnius.

Or. en

Pagrindimas

Komisija siūlo auginimo pramonei taikyti labai apibendrintas (pasaulio vidurkis) vertes, 
kurios nė iš tolo neatspindi didelių fizinių skirtumų. Ūkio subjektams sunku ir labai brangu 
matuoti faktinį išmetamų teršalų kiekį. Todėl Komisija turėtų pateikti pagal regionus 
suskirstytas numatytąsias gamybai taikomas vertes, kurios labiau atspindi skirtumus. Be to, 
dėl netiesioginio žemės paskirties pakeitimo išmetamų teršalų vertės turėtų būti pritaikytos 
prie žemės naudojimo reikalavimų, taikomų konkrečioms žaliavoms.

Pakeitimas 933
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija vėliausiai iki 2012 m. gruodžio 
31 d. pateikia ataskaitą apie VII priedo B ir 
E dalyse pateiktas apskaičiuotas tipines ir 
numatytąsias vertes, atkreipdama ypatingą 
dėmesį į transporto ir perdirbimo pramonės 
išmetamų teršalų kiekį, ir prireikus gali 
nuspręsti ištaisyti tokias vertes. Tokia 
priemonė, skirta iš dalies pakeisti 

4. Komisija, remdamasi peržiūra, kuri 
atliekama remiantis Europos 
standartizacijos komiteto (ESK) pagal 
17 straipsnio 1 dalį nustatyta procedūra,
vėliausiai iki 2012 m. gruodžio 31 d. 
pateikia ataskaitą apie VII priedo B ir E 
dalyse pateiktas apskaičiuotas tipines ir 
numatytąsias vertes, atkreipdama ypatingą 
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neesmines šios direktyvos nuostatas, 
tvirtinama taikant 21 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

dėmesį į transporto ir perdirbimo pramonės 
išmetamų teršalų kiekį, ir prireikus gali 
nuspręsti ištaisyti tokias vertes. Tokia 
priemonė, skirta iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas, 
tvirtinama taikant 21 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Tokia pati procedūra turėtų būti naudojama nustatant ir persvarstant tipines ir numatytąsias 
vertes.

Pakeitimas 934
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija vėliausiai iki 2012 m. gruodžio 
31 d. pateikia ataskaitą apie VII priedo B ir 
E dalyse pateiktas apskaičiuotas tipines ir 
numatytąsias vertes, atkreipdama ypatingą 
dėmesį į transporto ir perdirbimo pramonės 
išmetamų teršalų kiekį, ir prireikus gali 
nuspręsti ištaisyti tokias vertes. Tokia 
priemonė, skirta iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas, 
tvirtinama taikant 21 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

4. Komisija, remdamasi peržiūra, kuri 
atliekama remiantis Europos 
standartizacijos komiteto (ESK) pagal 
17 straipsnio 1 dalį nustatyta procedūra,
vėliausiai iki 2012 m. gruodžio 31 d. 
pateikia ataskaitą apie VII priedo B ir E 
dalyse pateiktas apskaičiuotas tipines ir 
numatytąsias vertes, atkreipdama ypatingą 
dėmesį į transporto ir perdirbimo pramonės 
išmetamų teršalų kiekį, ir prireikus gali 
nuspręsti ištaisyti tokias vertes. Tokia 
priemonė, skirta iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas, 
tvirtinama taikant 21 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Tokia pati procedūra turėtų būti naudojama nustatant ir persvarstant tipines ir numatytąsias 
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vertes.

Pakeitimas 935
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija vėliausiai iki 2012 m. gruodžio 
31 d. pateikia ataskaitą apie VII priedo B ir 
E dalyse pateiktas apskaičiuotas tipines ir 
numatytąsias vertes, atkreipdama ypatingą 
dėmesį į transporto ir perdirbimo pramonės 
išmetamų teršalų kiekį, ir prireikus gali 
nuspręsti ištaisyti tokias vertes. Tokia 
priemonė, skirta iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas, 
tvirtinama taikant 21 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

4. Komisija vėliausiai iki 2012 m. gruodžio 
31 d. ir vėliau kas dvejus metus pateikia 
ataskaitą apie VII priedo B ir E dalyse 
pateiktas apskaičiuotas tipines ir 
numatytąsias vertes, atkreipdama ypatingą 
dėmesį į transporto ir perdirbimo pramonės 
išmetamų teršalų kiekį, ir prireikus gali 
nuspręsti ištaisyti tokias vertes. Tokia 
priemonė, skirta iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas, 
tvirtinama taikant 21 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Reguliarūs tikrinimai ir galimybė pataisyti vertes užtikrina patikimą pagrindą nustatant 
biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų tvarumą.

Pakeitimas 936
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija vėliausiai iki 2012 m. gruodžio 
31 d. pateikia ataskaitą apie VII priedo B ir 
E dalyse pateiktas apskaičiuotas tipines ir 
numatytąsias vertes, atkreipdama ypatingą 
dėmesį į transporto ir perdirbimo pramonės 
išmetamų teršalų kiekį, ir prireikus gali 

4. Komisija vėliausiai iki 2012 m. gruodžio 
31 d. pateikia ataskaitą apie VII priedo A, 
B, D ir E dalyse pateiktas apskaičiuotas 
tipines ir numatytąsias vertes, atkreipdama 
ypatingą dėmesį į transporto ir perdirbimo 
pramonės išmetamų teršalų kiekį, ir 
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nuspręsti ištaisyti tokias vertes. Tokia 
priemonė, skirta iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas, 
tvirtinama taikant 21 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

prireikus gali nuspręsti ištaisyti tokias 
vertes. Tokia priemonė, skirta iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, tvirtinama taikant 21 straipsnio 3 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. sl

Pagrindimas

Iš dumblių pagamintas biokuras duos labai gerus rezultatus CO2 požiūriu, todėl reikėtų 
skatinti jų naudojimą jų indėlį skaičiuojant kaip dvigubą.

Pakeitimas 937
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija vėliausiai iki 2012 m. gruodžio 
31 d. pateikia ataskaitą apie VII priedo B ir 
E dalyse pateiktas apskaičiuotas tipines ir 
numatytąsias vertes, atkreipdama ypatingą 
dėmesį į transporto ir perdirbimo pramonės 
išmetamų teršalų kiekį, ir prireikus gali 
nuspręsti ištaisyti tokias vertes. Tokia 
priemonė, skirta iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas, 
tvirtinama taikant 21 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

4. Komisija vėliausiai iki 2012 m. gruodžio 
31 d. pateikia ataskaitą apie VII priedo A,
B, D ir E dalyse pateiktas apskaičiuotas 
tipines ir numatytąsias vertes, atkreipdama 
ypatingą dėmesį į transporto ir perdirbimo 
pramonės išmetamų teršalų kiekį, ir 
prireikus gali nuspręsti ištaisyti tokias 
vertes. Tokia priemonė, skirta iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, tvirtinama taikant 21 straipsnio 3 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad direktyva sudarytų galimybę ištaisyti tipines ir numatytąsias vertes ne tik 
būsimiems, bet ir esamiems biokuro gamybos etapams.
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Pakeitimas 938
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. VII priedas gali būti pritaikytas prie 
mokslo ir technikos pažangos. Tokia 
priemonė, skirta iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas, 
tvirtinama taikant 21 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. Atliekant bet kokį pritaikymą ar 
įrašant į numatytųjų verčių sąrašą VII 
priede laikomasi tokių taisyklių:

5. VII priedas gali būti pritaikytas prie 
mokslo ir technikos pažangos. Tokia 
priemonė, skirta iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas, 
tvirtinama taikant 21 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu, atsižvelgiant į Europos 
standartizacijos komiteto (ESK) nustatytą 
procedūrą ir rekomendacijas pagal 
17 straipsnio 1 dalį. Atliekant bet kokį 
pritaikymą ar įrašant į numatytųjų verčių 
sąrašą VII priede laikomasi tokių taisyklių:

Or. en

Pagrindimas

ESK specifikacijos apima ženklinimo procedūras. Siekiant užtikrinti aiškumą vartotojams, 
reikėtų nurodyti specialiai ženklinti tik tais atvejais, kai kuras neatitinka standartinių 
specifikacijų. Tai sudarytų galimybę keisti ESK specifikacijas nekeičiant direktyvos. Yra 
biokuro rūšių, kurios gali būti maišomos viršijant 10 proc. ribinę kiekio vertę ir kurios vis dar 
atitinka ESK specifikacijas, todėl jų nereikia specialiai ženklinti.

Pakeitimas 939
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. VII priedas gali būti pritaikytas prie 
mokslo ir technikos pažangos. Tokia 
priemonė, skirta iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas, 
tvirtinama taikant 21 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. Atliekant bet kokį pritaikymą ar 
įrašant į numatytųjų verčių sąrašą VII 

5. VII priedas gali būti pritaikytas prie 
mokslo ir technikos pažangos. Tokia 
priemonė, skirta iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas, 
tvirtinama taikant 21 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu, atsižvelgiant į Europos 
standartizacijos komiteto (ESK) nustatytą 
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priede laikomasi tokių taisyklių: procedūrą ir rekomendacijas pagal 
17 straipsnio 1 dalį. Atliekant bet kokį 
pritaikymą ar įrašant į numatytųjų verčių 
sąrašą VII priede laikomasi tokių taisyklių:

Or. en

Pagrindimas

VII priedo peržiūra turėtų būti atliekama laikantis gerai apibrėžtos procedūros, kurią 
nustatys ESK.

Pakeitimas 940
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. VII priedas gali būti pritaikytas prie 
mokslo ir technikos pažangos. Tokia 
priemonė, skirta iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas, 
tvirtinama taikant 21 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. Atliekant bet kokį pritaikymą ar 
įrašant į numatytųjų verčių sąrašą VII 
priede laikomasi tokių taisyklių:

5. VII priedas gali būti pritaikytas prie 
mokslo ir technikos pažangos ir jame 
pateikiamos biokuro ir kitų panašių arba 
kitokių žaliavų gamybos vertės. Tokia 
priemonė, skirta iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas, 
tvirtinama taikant 21 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. Atliekant bet kokį pritaikymą ar 
įrašant į numatytųjų verčių sąrašą VII 
priede laikomasi tokių taisyklių:

Or. de

Pagrindimas

17 straipsnio 5 dalies pakeitimas sudaro galimybę tipines standartines vertes naudoti tik tų 
indėlių, kurie yra maži bendro išmetamo kiekio požiūriu, atvejais.
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Pakeitimas 941
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jeigu veiksnio indėlis į bendrą 
išmetamą kiekį yra mažas, jeigu pokytis 
nedidelis ar jeigu faktinių verčių nustatymo 
kaina yra didelė arba jas nustatyti labai 
sunku, yra laikoma, kad numatytosios 
vertės yra tipinės įprastiems gamybos 
procesams;

(a) jeigu veiksnio indėlis į bendrą 
išmetamą kiekį yra mažesnis kaip 5%, 
jeigu pokyčio beveik nėra ar jeigu faktinių 
verčių nustatymo kaina yra didelė arba jas 
nustatyti labai sunku, yra laikoma, kad 
numatytosios vertės yra tipinės įprastiems
gamybos procesams;

Or. en

Pagrindimas

Reikia tikslesnių gairių numatytųjų verčių persvarstymui taikant komitologijos procedūrą.

Pakeitimas 942
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) visais kitais atvejais numatytosios 
vertės yra nuosaikios, palyginti su 
įprastais gamybos procesais.

(b) visais kitais atvejais numatytosios 
vertės sudaro 90 proc. dalių verčių, 
numatytų gamybos procesams.

Or. en

Pagrindimas

Numatytosios vertės turėtų būti nustatomos vadovaujantis pastovia taisykle ir siekiant, kad jos 
nebūtų naudingos blogiausius rezultatus rodantiems subjektams, jos turėtų būti nuosaikios.
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Pakeitimas 943
Gabriele Albertini

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
visuomenei būtų pateikiama informacija 
apie biokuro ir kito atsinaujinančio 
transporto kuro prieinamumą. Valstybės 
narės reikalauja, kad pardavimo vietose 
būtų nurodytos biokuro, įmaišyto į 
mineralinius naftos produktus, 
procentinės dalys, viršijančios ribinę 10% 
kiekio vertę.

Išbraukta.

2. Valstybės narės užtikrina, kad V priede 
nurodytas specifikacijas atitinkančiu 
dyzelinu būtų pradėta prekiauti ne vėliau 
kaip 2010 m. gruodžio 31 d. tose dyzeliną 
parduodančiose degalinėse, kuriose yra 
daugiau nei du kuro siurbliai. 
3. Valstybės narės užtikrina, kad VI 
priede nurodytas specifikacijas 
atitinkančiu dyzelinu arba kitu dyzelinu, 
kuriame yra bent 5% biokuro, būtų 
pradėta prekiauti ne vėliau kaip 2014 m. 
gruodžio 31 d. tose dyzelinu 
prekiaujančiose degalinėse, kuriose yra 
daugiau kaip du kuro siurbliai.
4. Siekiant įrodyti, kad laikomasi ūkio 
subjektams nustatytų nacionalinių 
atsinaujinančios energijos įpareigojimų, 
iš atliekų, likučių, nemaistinės celiuliozės 
medžiagos ir lignoceliuliozės pagaminto 
biokuro dalis turi būti du kartus didesnė 
nei kito biokuro dalis.

Or. it

Pagrindimas

Direktyvoje turėtų būti nustatyti visa apimantys biokuro naudojimo tikslai ir aiškiai 
nurodoma, kad šiuos tikslus galima pasiekti naudojant visas biokuro rūšis, jeigu jis 
gaminamas taikant aplinkos ir socialiniu požiūriu tvarius metodus.  Kuro direktyvoje turėtų 
būti pabrėžiamos ir aplinkos, ir ženklinimo požiūriu svarbios sąlygos, kurių reikalaujama 
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laikytis kuro, neatitinkančio ESK EN228 ir EN590 standartų, atžvilgiu.

Pakeitimas 944
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
visuomenei būtų pateikiama informacija 
apie biokuro ir kito atsinaujinančio 
transporto kuro prieinamumą. Valstybės 
narės reikalauja, kad pardavimo vietose 
būtų nurodytos biokuro, įmaišyto į 
mineralinius naftos produktus, procentinės 
dalys, viršijančios ribinę 10% kiekio vertę.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
visuomenei būtų pateikiama informacija 
apie biokuro ir kito atsinaujinančio 
transporto kuro prieinamumą, kai biokuro, 
įmaišyto į mineralinius naftos produktus, 
procentinės dalys viršija ribinę vertę, kaip 
nurodoma Europos standartizacijos 
komiteto (ESK) produktų specifikacijose.

Or. en

Pagrindimas

ESK specifikacijos apima ženklinimo procedūras. Siekiant užtikrinti aiškumą vartotojams, 
reikėtų nurodyti specialiai ženklinti tik tais atvejais, kai kuras neatitinka standartinių 
specifikacijų. Tai sudarytų galimybę keisti ESK specifikacijas nekeičiant direktyvos. Yra 
biokuro rūšių, kurios gali būti maišomos viršijant 10 proc. ribinę kiekio vertę ir kurios vis dar 
atitinka ESK specifikacijas, todėl jų nereikia specialiai ženklinti.

Pakeitimas 945
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad V priede 
nurodytas specifikacijas atitinkančiu 
dyzelinu būtų pradėta prekiauti ne vėliau 
kaip 2010 m. gruodžio 31 d. tose dyzeliną 
parduodančiose degalinėse, kuriose yra 
daugiau nei du kuro siurbliai. 

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi riebiųjų rūgščių metilo esterio (FAME) ribinė vertė nėra tinkamas oro kokybės 
gerinimo parametras, nėra tinkamo pagrindo reglamentuoti FAME dyzelino specifikacijomis. 
ESK yra tinkama institucija, kuri galėtų nustatyti techninį reikalavimą siekiant numatyti 
„tikslus atitinkančius“ specifikacijų parametrus, pvz. FAME ribinę vertę. Reikėtų peržiūrėti ir 
pataisyti FAME ribines vertes, nustatytas esamoje ESK specifikacijoje (EN590), o ne kurti 
naujas atskiras dyzelino rūšis (V ir VI priedai).

Pakeitimas 946
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad V priede 
nurodytas specifikacijas atitinkančiu 
dyzelinu būtų pradėta prekiauti ne vėliau 
kaip 2010 m. gruodžio 31 d. tose dyzeliną 
parduodančiose degalinėse, kuriose yra 
daugiau nei du kuro siurbliai. 

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Techninės specifikacijos turėtų būti įtrauktos į biokuro direktyvą.

Pakeitimas 947
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad V priede 
nurodytas specifikacijas atitinkančiu 
dyzelinu būtų pradėta prekiauti ne vėliau 
kaip 2010 m. gruodžio 31 d. tose dyzeliną 
parduodančiose degalinėse, kuriose yra 
daugiau nei du kuro siurbliai.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Kadangi riebiųjų rūgščių metilo esterio (FAME) ribinė vertė nėra tinkamas oro kokybės 
gerinimo parametras, nėra tinkamo pagrindo reglamentuoti FAME dyzelino specifikacijomis. 
ESK yra tinkama institucija, kuri galėtų nustatyti techninį reikalavimą siekiant numatyti 
„tikslus atitinkančius“ specifikacijų parametrus, pvz. FAME ribinę vertę. Reikėtų peržiūrėti ir 
pataisyti FAME ribines vertes, nustatytas esamoje ESK specifikacijoje (EN590), o ne kurti 
naujas atskiras dyzelino rūšis (V ir VI priedai).

Pakeitimas 948
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad V priede 
nurodytas specifikacijas atitinkančiu 
dyzelinu būtų pradėta prekiauti ne vėliau 
kaip 2010 m. gruodžio 31 d. tose dyzeliną 
parduodančiose degalinėse, kuriose yra 
daugiau nei du kuro siurbliai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva turėtų būti neutrali technologijos požiūri ir joje neturėtų būti teikiama pirmenybė 
jokiai atskirai biokuro pasirinkčiai. Be to, V ir VI prieduose siūlomos vertės netinka visomis 
sąlygomis, pavyzdžiui, šio kuro neįmanoma naudoti žiemą Šiaurės šalyse.

Pakeitimas 949
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad VI 
priede nurodytas specifikacijas 

Išbraukta.
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atitinkančiu dyzelinu arba kitu dyzelinu, 
kuriame yra bent 5% biokuro, būtų 
pradėta prekiauti ne vėliau kaip 2014 m. 
gruodžio 31 d. tose dyzelinu 
prekiaujančiose degalinėse, kuriose yra 
daugiau kaip du kuro siurbliai.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva turėtų būti neutrali technologijos požiūri ir joje neturėtų būti teikiama pirmenybė 
jokiai atskirai biokuro pasirinkčiai. Be to, V ir VI prieduose siūlomos vertės netinka visomis 
sąlygomis, pavyzdžiui, šio kuro neįmanoma naudoti žiemą Šiaurės šalyse.

Pakeitimas 950
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad VI 
priede nurodytas specifikacijas 
atitinkančiu dyzelinu arba kitu dyzelinu, 
kuriame yra bent 5% biokuro, būtų 
pradėta prekiauti ne vėliau kaip 2014 m. 
gruodžio 31 d. tose dyzelinu 
prekiaujančiose degalinėse, kuriose yra 
daugiau kaip du kuro siurbliai.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Techninės specifikacijos turėtų būti įtrauktos į biokuro direktyvą.
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Pakeitimas 951
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad VI 
priede nurodytas specifikacijas 
atitinkančiu dyzelinu arba kitu dyzelinu, 
kuriame yra bent 5% biokuro, būtų 
pradėta prekiauti ne vėliau kaip 2014 m. 
gruodžio 31 d. tose dyzelinu 
prekiaujančiose degalinėse, kuriose yra 
daugiau kaip du kuro siurbliai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi riebiųjų rūgščių metilo esterio (FAME) ribinė vertė nėra tinkamas oro kokybės 
gerinimo parametras, nėra tinkamo pagrindo reglamentuoti FAME dyzelino specifikacijomis. 
ESK yra tinkama institucija, kuri galėtų nustatyti techninį reikalavimą siekiant numatyti 
„tikslus atitinkančius“ specifikacijų parametrus, pvz. FAME ribinę vertę. Reikėtų peržiūrėti ir 
pataisyti FAME ribines vertes, nustatytas esamoje ESK specifikacijoje (EN590), o ne kurti 
naujas atskiras dyzelino rūšis (V ir VI priedai).

Pakeitimas 952
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad VI 
priede nurodytas specifikacijas 
atitinkančiu dyzelinu arba kitu dyzelinu, 
kuriame yra bent 5% biokuro, būtų 
pradėta prekiauti ne vėliau kaip 2014 m. 
gruodžio 31 d. tose dyzelinu 
prekiaujančiose degalinėse, kuriose yra 
daugiau kaip du kuro siurbliai.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi riebiųjų rūgščių metilo esterio (FAME) ribinė vertė nėra tinkamas oro kokybės 
gerinimo parametras, nėra tinkamo pagrindo reglamentuoti FAME dyzelino specifikacijomis. 
ESK yra tinkama institucija, kuri galėtų nustatyti techninį reikalavimą siekiant numatyti 
„tikslus atitinkančius“ specifikacijų parametrus, pvz. FAME ribinę vertę. Reikėtų peržiūrėti ir 
pataisyti FAME ribines vertes, nustatytas esamoje ESK specifikacijoje (EN590), o ne kurti 
naujas atskiras dyzelino rūšis (V ir VI priedai).

Pakeitimas 953
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės imasi priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad būtų 
pakankamai galimybių papildyti teršalų 
neišmetančių transporto priemonių kuro 
atsargas.

Or. en

Pagrindimas

Daug žadančių technologijų įsitvirtinimui dažnai trukdo infrastruktūros trūkumas. Galimybių 
papildyti elektra ar vandeniliu varomų automobilių kuro atsargas trūkumas yra viena iš 
priežasčių, kodėl vartotojai jų nepirks.

Pakeitimas 954
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 2 ir 3 dalys mutatis mutandi taikomos 
benzinui, kuriame yra bioetanolio.

Or. de
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Pagrindimas

Siekiant biokuro tikslo būtina užtikrinti, kad visose degalinėse būtų galima gauti benzino, 
kuriame yra biokuro.

Pakeitimas 955
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant įrodyti, kad laikomasi ūkio 
subjektams nustatytų nacionalinių 
atsinaujinančios energijos įpareigojimų, 
iš atliekų, likučių, nemaistinės celiuliozės 
medžiagos ir lignoceliuliozės pagaminto 
biokuro dalis turi būti du kartus didesnė 
nei kito biokuro dalis.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Tikslas taikyti dvigubą netradicinio biokuro svertinę vertę atitinka 49 konstatuojamąją dalį 
siekiant pagerinti netradicinio biokuro rentabilumą. Tai reiškia, kad jų atveju pripažįstamas 
sąlyginis išmetamų teršalų sumažinimas. Kitais žodžiais tariant, 50 proc. apskaičiuoto 
išmetamų teršalų sumažinimo faktiškai neįvykdoma. Tai labai iškraipo konkurenciją biokuro 
sektoriuje siekiant kuo labiau sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir suteikia pranašumą 
netradiciniam biokurui.

Pakeitimas 956
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant įrodyti, kad laikomasi ūkio 
subjektams nustatytų nacionalinių 
atsinaujinančios energijos įpareigojimų, 
iš atliekų, likučių, nemaistinės celiuliozės 
medžiagos ir lignoceliuliozės pagaminto 

4. Celiuliozės biokuro, biodujų ir iš 
augalinių arba gyvūninių aliejų ar 
nemaistinių augalų atliekų pagaminto 
biokuro atveju, siekdamos 3 straipsnio 3 
dalyje nurodyto tikslinio rodiklio, 
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biokuro dalis turi būti du kartus didesnė 
nei kito biokuro dalis.

valstybės narės gali sukurti finansinius 
mechanizmus siekiant kompensuoti 
papildomas išlaidas, atsirandančias 
gaminant šios rūšies biokurą, arba taikyti 
išimtis mokesčių srityje ar mažesnius 
mokesčių tarifus, kartu vengdamos 
perdėto kompensavimo ir ne ilgiau kaip 
iki 2020 m.
Tyrimai ir vystymasis atsinaujinančios 
energijos, naudojamos transportui, srityje 
ir tvarių transporto sistemų vystymasis 
tvirtai remiami valstybių narių ir 
Bendrijos lygmenimis bei gali būti 
papildomai remiami.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suteikti paskatų naudoti geriausias alternatyvias atsinaujinančios energijos rūšis 
transporto sektoriuje (įskaitant elektrą ir vandenilį) galimos valstybių narių paramos 
schemos, įskaitant subsidijas, turėtų būti proporcingos sumažintam šilnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiui. Vis dėlto, reikėtų vengti naudoti Europos mokesčių mokėtojų pinigus 
trečiųjų šalių gamintojams subsidijuoti. Siekiant skatinti celiuliozės biokuro, biodujų ir iš 
augalinių arba gyvūninių aliejų ar nemaistinių augalų atliekų pagaminto biokuro naudojimą 
ir bent jau iš pradžių kompensuoti aukštesnes gamybos išlaidas, valstybės narės gali imtis 
paramos priemonių. Vis dėlto, reikėtų vengti perdėto kompensavimo.

Pakeitimas 957
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant įrodyti, kad laikomasi ūkio 
subjektams nustatytų nacionalinių 
atsinaujinančios energijos įpareigojimų, iš 
atliekų, likučių, nemaistinės celiuliozės 
medžiagos ir lignoceliuliozės pagaminto 
biokuro dalis turi būti du kartus didesnė 
nei kito biokuro dalis.

4. Siekiant įrodyti, kad laikomasi ūkio 
subjektams nustatytų nacionalinių biokuro
įpareigojimų, už tą biokurą, kurį 
naudojant daugiau kaip 35 proc. 
sumažinama išmetamų ŠESD, skatinama 
taikant tokią svertinę vertę, kuri atitinka 
pasiektą išmetamo ŠESD sumažinimą 
minimalios 35 proc. ribos atžvilgiu*.
* Pavyzdžiui, biokuro, kurį naudojant ŠESD 
išmetimas sumažinamas 70 proc., indėlis laikomas 
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dvigubu, palyginti su tuo biokuru, kurį naudojant 
ŠESD išmetimas sumažinamas 35 proc.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinis pažangaus biokuro apibrėžimas yra per siauras ir nurodomasis technologijos 
požiūriu. Už pažangaus biokuro naudojimą turėtų būti skatinama atsižvelgiant į 
užregistruotus pasiekimus mažinant ŠESD, t. y., gebėjimus sumažinti ŠESD. Tai atitiktų 
poreikį kurti biokurą, kurį naudojant pasiekiama geresnių rezultatų, ir atvertų galimybes 
gaminti pažangųjį biokurą.

Pakeitimas 958
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant įrodyti, kad laikomasi ūkio 
subjektams nustatytų nacionalinių 
atsinaujinančios energijos įpareigojimų, iš 
atliekų, likučių, nemaistinės celiuliozės 
medžiagos ir lignoceliuliozės pagaminto 
biokuro dalis turi būti du kartus didesnė 
nei kito biokuro dalis.

4. Siekiant įrodyti, kad laikomasi ūkio 
subjektams nustatytų nacionalinių biokuro
įpareigojimų, už tą biokurą, kurį 
naudojant daugiau kaip 35 proc. 
sumažinama išmetamų ŠESD, skatinama 
taikant tokią svertinę vertę, kuri atitinka 
pasiektą išmetamo ŠESD sumažinimą 
minimalios 35 proc. ribos atžvilgiu*.
* Pavyzdžiui, biokuro, kurį naudojant ŠESD 
išmetimas sumažinamas 70 proc., indėlis laikomas 
dvigubu, palyginti su tuo biokuru, kurį naudojant 
ŠESD išmetimas sumažinamas 35 proc.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinis pažangaus biokuro apibrėžimas yra per siauras ir nurodomasis technologijos 
požiūriu. Už pažangaus biokuro naudojimą turėtų būti skatinama atsižvelgiant į 
užregistruotus pasiekimus mažinant ŠESD, t. y., gebėjimus sumažinti ŠESD. Tai atitiktų 
poreikį kurti biokurą, kurį naudojant pasiekiama geresnių rezultatų, ir atvertų galimybes 
gaminti pažangųjį biokurą.
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Pakeitimas 959
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant įrodyti, kad laikomasi ūkio 
subjektams nustatytų nacionalinių 
atsinaujinančios energijos įpareigojimų, iš 
atliekų, likučių, nemaistinės celiuliozės 
medžiagos ir lignoceliuliozės pagaminto 
biokuro dalis turi būti du kartus didesnė nei 
kito biokuro dalis.

4. Siekiant įrodyti, kad laikomasi ūkio 
subjektams nustatytų nacionalinių 
atsinaujinančios energijos įpareigojimų, iš 
biomasės pagamintos energijos, 
gaunamos iš atliekų, likučių, nemaistinės 
celiuliozės medžiagos ir lignoceliuliozės,
dalis turi būti du kartus didesnė nei kito 
biokuro dalis su sąlyga, kad jį naudojant 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimas sumažinamas mažiausiai 
70 proc.

Or. en

Pagrindimas

Tik už efektyviausią iš biomasės pagamintą energiją skatinama dvigubinant indėlį.

Pakeitimas 960
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant įrodyti, kad laikomasi ūkio 
subjektams nustatytų nacionalinių 
atsinaujinančios energijos įpareigojimų, iš 
atliekų, likučių, nemaistinės celiuliozės 
medžiagos ir lignoceliuliozės pagaminto
biokuro dalis turi būti du kartus didesnė nei 
kito biokuro dalis.

4. Siekiant įrodyti, kad laikomasi ūkio 
subjektams nustatytų nacionalinių 
atsinaujinančios energijos įpareigojimų, 
biokuro, kurį naudojant šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas sumažinamas 
daugiau kaip 70 proc., dalis turi būti du 
kartus didesnė nei kito biokuro dalis.

Or. sl
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Pagrindimas

Kiek tai įmanoma, paskatos turėtų būti neutralios technologijų požiūriu.

Pakeitimas 961
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant įrodyti, kad laikomasi ūkio 
subjektams nustatytų nacionalinių 
atsinaujinančios energijos įpareigojimų, iš 
atliekų, likučių, nemaistinės celiuliozės 
medžiagos ir lignoceliuliozės pagaminto 
biokuro dalis turi būti du kartus didesnė nei 
kito biokuro dalis.

4. Siekiant įrodyti, kad laikomasi ūkio 
subjektams nustatytų nacionalinių 
atsinaujinančios energijos įpareigojimų, iš 
atliekų, likučių, nemaistinės celiuliozės 
medžiagos ir lignoceliuliozės, dumblių bei 
sausringose vietovėse kovojant su 
dykumėjimu auginamų nelaistomų 
augalų pagaminto biokuro dalis turi būti 
du kartus didesnė nei kito biokuro dalis.

Or. en

Pagrindimas

Iš dumblių ir sausringose vietovėse auginamų nelaistomų augalų pagamintas biodyzelinas 
gali duoti teigiamų rezultatų mažinant CO2.

Pakeitimas 962
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant įrodyti, kad laikomasi ūkio 
subjektams nustatytų nacionalinių 
atsinaujinančios energijos įpareigojimų, iš 
atliekų, likučių, nemaistinės celiuliozės 
medžiagos ir lignoceliuliozės pagaminto 
biokuro dalis turi būti du kartus didesnė nei 
kito biokuro dalis.

4. Siekiant įrodyti, kad laikomasi ūkio 
subjektams nustatytų nacionalinių 
atsinaujinančios energijos įpareigojimų, iš 
atliekų, likučių, nemaistinės celiuliozės 
medžiagos ir lignoceliuliozės, dumblių bei 
sausringose vietovėse kovojant su 
dykumėjimu auginamų nelaistomų 
augalų pagaminto biokuro dalis turi būti 
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du kartus didesnė nei kito biokuro dalis.

Or. fr

Pagrindimas

Itin svarbu skatinti antrosios kartos biokuro naudojimą.  Dumbliai ir tokia augalai, kaip 
braivėlis (jatropha) yra šaltiniai, kuriuos reikėtų apsvarstyti. Pagrindinis braivėlio 
privalumas – jis, plėtojant ekstensyviąją žemdirbystę, auginamas pusiau sausringose 
vietovėse, kuriose tradicinė maisto produktų gamyba pagrįsta žemdirbystė yra minimali.  
Taigi, šie augalai nekelia tiesioginės konkurencijos gyvybiškai svarbiems maistiniams 
pasėliams.

Pakeitimas 963
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant įrodyti, kad laikomasi ūkio 
subjektams nustatytų nacionalinių 
atsinaujinančios energijos įpareigojimų, iš 
atliekų, likučių, nemaistinės celiuliozės 
medžiagos ir lignoceliuliozės pagaminto 
biokuro dalis turi būti du kartus didesnė nei 
kito biokuro dalis.

4. Siekiant įrodyti, kad laikomasi ūkio 
subjektams nustatytų nacionalinių 
atsinaujinančios energijos įpareigojimų, iš 
atliekų, likučių, nemaistinės celiuliozės 
medžiagos ir lignoceliuliozės, dumblių bei 
sausringose vietovėse kovojant su 
dykumėjimu auginamų nelaistomų 
augalų pagaminto biokuro dalis turi būti 
du kartus didesnė nei kito biokuro dalis.

Or. en

Pagrindimas

Iš dumblių ir sausringose vietovėse auginamų nelaistomų augalų pagamintas biodyzelinas 
duos itin teigiamų rezultatų mažinant CO2.
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Pakeitimas 964
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant įrodyti, kad laikomasi ūkio 
subjektams nustatytų nacionalinių 
atsinaujinančios energijos įpareigojimų, iš 
atliekų, likučių, nemaistinės celiuliozės 
medžiagos ir lignoceliuliozės pagaminto 
biokuro dalis turi būti du kartus didesnė nei 
kito biokuro dalis.

4. Siekiant įrodyti, kad laikomasi ūkio 
subjektams nustatytų nacionalinių 
atsinaujinančios energijos įpareigojimų, 
nenaudojamuose ar sunykusios žemės 
plotuose arba iš atliekų, likučių, 
nemaistinės celiuliozės medžiagos ir 
lignoceliuliozės pagaminto biokuro ir kitų 
skystųjų bioproduktų dalis turi būti du 
kartus didesnė nei kito biokuro dalis.

Or. en

Pagrindimas

Bioenergijos gamyba iš atliekų ar auginant augalus sunykusios ar nenaudojamos žemės 
plotuose sumažina spaudimą, kuris dėl bioenergijos gamybos tenka žemės ir vandens 
ištekliams ir maistinių pasėlių auginimui ir užkerta kelią įvairiam netiesioginiam poveikiui. 
Todėl ji turėtų būti skatinama.

Pakeitimas 965
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant įrodyti, kad laikomasi ūkio 
subjektams nustatytų nacionalinių 
atsinaujinančios energijos įpareigojimų, iš 
atliekų, likučių, nemaistinės celiuliozės 
medžiagos ir lignoceliuliozės pagaminto 
biokuro dalis turi būti du kartus didesnė nei 
kito biokuro dalis.

4. Siekiant įrodyti, kad laikomasi ūkio 
subjektams nustatytų nacionalinių 
atsinaujinančios energijos įpareigojimų, iš 
atliekų, likučių, nemaistinės celiuliozės 
medžiagos, lignoceliuliozės ir dumblių
pagaminto biokuro dalis turi būti du kartus 
didesnė nei kito biokuro dalis.

Or. sl
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Pagrindimas

Iš dumblių pagamintas biokuras duos labai gerus rezultatus CO2 požiūriu, todėl reikėtų 
skatinti jų naudojimą jų indėlį skaičiuojant kaip dvigubą.

Pakeitimas 966
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės teikia konkrečias 
finansines paskatas celiuliozės biokuro 
gamintojams, siekdamos kompensuoti 
papildomas šio tipo biokuro gamybos 
išlaidas, įskaitant išimtis mokesčių srityje 
ar mažesnius mokesčių tarifus, ir 
vengdamos perdėto kompensavimo, 
taikydamos laiko limitus bei 
vadovaudamosi bendromis valstybės 
pagalbos taisyklėmis.
Tyrimai ir vystymasis atsinaujinančios 
energijos, naudojamos transportui, srityje 
ir tvarių transporto sistemų vystymasis 
tvirtai remiami valstybių narių ir 
Bendrijos lygmenimis bei gali būti 
papildomai remiami.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų skatinti pažangiausių ir lengviausiai prieinamų alternatyvų transporto sektoriuje 
plėtotę.  Parama celiuliozės biokuro gamybai skatina biomasės gamybą regionų mastu, taigi 
mažina naštą aplinkai. Siekdamos skatinti celiuliozės biokuro gamybą ir bent jau iš pradžių 
kompensuoti aukštesnes gamybos išlaidas, valstybės narės, vadovaudamosi mokesčių ir 
bendromis valstybės pagalbos teikimo taisyklėmis, gali imtis specifinių paramos priemonių.
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Pakeitimas 967
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Visos paramos priemonės, įskaitant 
finansines skatinamąsias priemones, 
kurias valstybės narės nustatė didelio 
masto atsinaujinančios energijos, 
naudojamos transporto srityje, gamybai ir 
panaudojimui (vartojimui), proporcingos 
sumažintai išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio daliai. Tyrimai ir 
vystymasis atsinaujinančios energijos, 
naudojamos transportui, srityje ir tvarių 
transporto sistemų vystymasis tvirtai 
remiami valstybių narių ir Bendrijos 
lygmenimis bei gali būti papildomai 
remiami.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suteikti paskatų naudoti geriausias alternatyvias atsinaujinančios energijos rūšis 
transporto sektoriuje (įskaitant elektrą ir vandenilį) galimos valstybių narių paramos 
schemos, įskaitant subsidijas, turėtų būti proporcingos sumažintam šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiui.

Pakeitimas 968
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Svarstant biokuro naudojimo 
transporto sektoriuje galimybes, reikėtų 
skatinti hibridinių variklių technologijų 
naudojimą, nes gaminant energiją 
naudojant vienas kitą papildančius vidaus 
degimo variklio technologiją ir 
įkraunama akumuliatorių baterija 
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varomą elektros variklį žymiai pagerės 
transporto kuro suvartojimo mažinimas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu hibridiniai elektra varomi automobiliai gali padėti žymiai sumažinti iškastinio kuro 
vartojimą vienam kilometrui kelių transporto priemonėse. Šių technologijų naudojimas turėtų 
būti laikomas priemone siekiant visa apimančių direktyvos tikslų.

Pakeitimas 969
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Pagal paramos biokurui tvarką 
valstybėse narėse turėtų būti ypač 
skatinama naudoti biokurą, kurį 
naudojant išmetama mažiau šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, nei nurodyta 15 
straipsnio 2 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės prireikus turėtų turėti galimybę nustatyti papildomus tvarumo kriterijus.

Pakeitimas 970
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Nacionalinių planinių rodiklių 

įgyvendinimo kliūtys
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Jeigu valstybė narė mano, kad dėl:
1) tvaraus biokuro ar kilmės garantijų 
trūkumo rinkoje arba
2) priežasčių, susijusių su 
administracinėmis ar teisinėmis kliūtimis, 
už kurias ji neatsako,
ji negali užtikrinti, kad 2020 m. jos visos 
suvartojamos energijos dalis, kurią 
sudaro energija iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, pasieks I priedo 
lentelės trečiajame stulpelyje nurodytą 
dydį, ji apie tai kuo greičiau praneša 
Komisijai. Komisija nusprendžia, ar šios 
kliūtys pagrįstos, ir jei taip, ji 
nusprendžia, kaip turėtų būti 
pakoreguota, kiek energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių tokia 
valstybė narė suvartos 2020 m.

Or. en

Pakeitimas 971
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės vėliausiai iki 2011 m. 
birželio 30 d. (vėliau – kas 2 metai) 
Komisijai pateikia ataskaitą apie pažangą 
skatinant ir naudojant energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių.

1. Valstybės narės vėliausiai iki 2011 m. 
gruodžio 31 d. (vėliau – kas 2 metai) 
Komisijai pateikia ataskaitą apie pažangą 
skatinant ir naudojant energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių. 

Or. de

Pagrindimas

Techniškai neįmanoma ataskaitą pateikti iki birželio pabaigos, nes daugybė valstybių narių 
iki kiekvienų metų spalio mėn. dar neturi reikiamų duomenų.
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Pakeitimas 972
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės vėliausiai iki 2011 m. 
birželio 30 d. (vėliau – kas 2 metai) 
Komisijai pateikia ataskaitą apie pažangą 
skatinant ir naudojant energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių. 

1. Valstybės narės vėliausiai iki 2011 m. 
birželio 30 d. (vėliau – kas 3 metai) 
Komisijai pateikia ataskaitą apie pažangą 
skatinant ir naudojant energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių. 

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti siekiama kuo labiau sumažinti, o ne padidinti, biurokratiją.

Pakeitimas 973
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) sektoriaus ir bendra energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalis per 
pastaruosius dvejus kalendorinius metus ir 
priemonės, kurių imtasi ar planuojama 
imtis nacionaliniu lygmeniu, siekiant 
skatinti atsinaujinančios energijos 
naudojimą, atsižvelgiant į I priedo B dalyje 
nurodytus išankstinius skaičiavimus;

(a) sektoriaus ir bendra energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalis per 
pastaruosius dvejus kalendorinius metus ir 
priemonės, kurių vadovaujantis šios 
direktyvos nuostatomis imtasi ar 
planuojama imtis nacionaliniu lygmeniu , 
siekiant skatinti atsinaujinančios energijos 
naudojimą, atsižvelgiant į I priedo B dalyje 
nurodytus privalomus minimalius 
tarpinius planinius rodiklius;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad valstybės narės iš tiesų darytų pažangą ir  sprendimų neatidėliotų iki 
2020 m., skaičiavimai turi būti privalomi ir suvokiami kaip minimalus tikslas.
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Pakeitimas 974
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) sektoriaus ir bendra energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalis per 
pastaruosius dvejus kalendorinius metus ir 
priemonės, kurių imtasi ar planuojama 
imtis nacionaliniu lygmeniu, siekiant 
skatinti atsinaujinančios energijos 
naudojimą, atsižvelgiant į I priedo B dalyje 
nurodytus išankstinius skaičiavimus;

(a) sektoriaus ir bendra energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalis per 
pastaruosius trejus kalendorinius metus ir 
priemonės, kurių imtasi ar planuojama 
imtis nacionaliniu lygmeniu, siekiant 
skatinti atsinaujinančios energijos 
naudojimą;

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti siekiama kuo labiau sumažinti, o ne padidinti, biurokratiją.

Pakeitimas 975
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) paramos schemų ir kitų energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių skatinimo 
priemonių nustatymas bei veikimas ir 
priemonių, naudojamų valstybės narės 
nacionaliniame veiksmų plane 
nurodytoms priemonėms, pokyčiai;

(b) paramos schemų ir kitų energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių skatinimo 
priemonių nustatymas ir vėlesnis 
koregavimas bei veikimas ir priemonių, 
naudojamų valstybės narės energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių veiksmų plane 
nurodytoms priemonėms, pokyčiai;

Or. en
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Pakeitimas 976
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) paramos schemų ir kitų energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių skatinimo 
priemonių nustatymas bei veikimas ir 
priemonių, naudojamų valstybės narės 
nacionaliniame veiksmų plane nurodytoms 
priemonėms, pokyčiai;

(b) paramos schemų ir kitų energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių skatinimo 
priemonių nustatymas bei veikimas ir 
priemonių, naudojamų valstybės narės 
nacionaliniame veiksmų plane nurodytoms 
priemonėms, pokyčiai kartu su 
susijusiomis išlaidomis ir mechanizmais;

Or. de

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo būtina teikti informaciją apie papildomas vartotojų išlaidas, susijusias su 
paramos schemų skatinimo priemonėmis.

Pakeitimas 977
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kaip, jei taikytina, valstybės narės 
parengė paramos schemas, kad atsižvelgtų 
į atsinaujinančios energijos panaudojimo 
būdus, kurie teikia papildomos naudos 
palyginti su kitais panašiais panaudojimo 
būdais, tačiau kurie taip pat gali būti 
siejami su papildomomis sąnaudomis, 
įskaitant biokurą, pagamintą iš atliekų, 
likučių, nemaistinės celiuliozės medžiagos 
ir lignoceliuliozės;

(c) kaip, jei taikytina, valstybės narės 
parengė paramos schemas, kad atsižvelgtų 
į atsinaujinančios energijos panaudojimo 
būdus, kurie teikia papildomos naudos 
palyginti su kitais panašiais panaudojimo 
būdais, tačiau kurie taip pat gali būti 
siejami su papildomomis sąnaudomis, 
įskaitant biokurą, pagamintą iš atliekų, 
likučių, nemaistinės celiuliozės medžiagos 
ir lignoceliuliozės; dumblių ir sausringose 
vietovėse kovojant su dykumėjimu 
auginamų nelaistomų augalų;

Or. en
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Pagrindimas

Iš dumblių ir sausringose vietovėse auginamų nelaistomų augalų pagamintas biodyzelinas 
gali duoti teigiamų rezultatų mažinant CO2.

Pakeitimas 978
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kaip, jei taikytina, valstybės narės 
parengė paramos schemas, kad atsižvelgtų 
į atsinaujinančios energijos panaudojimo 
būdus, kurie teikia papildomos naudos 
palyginti su kitais panašiais panaudojimo 
būdais, tačiau kurie taip pat gali būti 
siejami su papildomomis sąnaudomis, 
įskaitant biokurą, pagamintą iš atliekų, 
likučių, nemaistinės celiuliozės medžiagos 
ir lignoceliuliozės;

(c) kaip, jei taikytina, valstybės narės 
parengė paramos schemas, kad atsižvelgtų 
į atsinaujinančios energijos panaudojimo 
būdus, kurie teikia papildomos naudos 
palyginti su kitais panašiais panaudojimo 
būdais, tačiau kurie taip pat gali būti 
siejami su papildomomis sąnaudomis, 
įskaitant biokurą, pagamintą iš atliekų, 
likučių, nemaistinės celiuliozės medžiagos 
ir lignoceliuliozės, dumblių bei 
sausringose vietovėse kovojant su 
dykumėjimu auginamų nelaistomų 
augalų;

Or. en

Pagrindimas

Iš dumblių ir sausringose vietovėse auginamų nelaistomų augalų pagamintas biodyzelinas 
duos itin teigiamų rezultatų mažinant CO2.

Pakeitimas 979
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kaip, jei taikytina, valstybės narės 
parengė paramos schemas, kad atsižvelgtų 
į atsinaujinančios energijos panaudojimo 

(c) kaip, jei taikytina, valstybės narės 
parengė paramos schemas, kad atsižvelgtų 
į atsinaujinančios energijos panaudojimo 
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būdus, kurie teikia papildomos naudos 
palyginti su kitais panašiais panaudojimo 
būdais, tačiau kurie taip pat gali būti 
siejami su papildomomis sąnaudomis, 
įskaitant biokurą, pagamintą iš atliekų, 
likučių, nemaistinės celiuliozės medžiagos 
ir lignoceliuliozės;

būdus, kurie teikia papildomos naudos 
palyginti su kitais panašiais panaudojimo 
būdais, tokiais kaip kogenereacija, tačiau 
kurie taip pat gali būti siejami su 
papildomomis sąnaudomis, įskaitant 
biokurą, pagamintą iš atliekų, likučių, 
nemaistinės celiuliozės medžiagos ir 
lignoceliuliozės;

Or. fr

Pagrindimas

Reikia skatinti energijos gamybą kogeneracinėse jėgainėse.  Itin svarbu, kad valstybės narės 
skatintų biomasės naudojimą kogeneracinėse jėgainėse, nes taip bendra tokių jėgainių galia 
yra daug didesnė, palyginti su tuo, kai gaminama tik elektros energija.

Pakeitimas 980
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kaip, jei taikytina, valstybės narės 
parengė paramos schemas, kad atsižvelgtų 
į atsinaujinančios energijos panaudojimo 
būdus, kurie teikia papildomos naudos 
palyginti su kitais panašiais panaudojimo 
būdais, tačiau kurie taip pat gali būti 
siejami su papildomomis sąnaudomis, 
įskaitant biokurą, pagamintą iš atliekų, 
likučių, nemaistinės celiuliozės medžiagos 
ir lignoceliuliozės;

(c) kaip, jei taikytina, valstybės narės 
parengė paramos schemas, kad atsižvelgtų 
į atsinaujinančios energijos panaudojimo 
būdus, kurie teikia papildomos naudos 
palyginti su kitais panašiais panaudojimo 
būdais, tačiau kurie taip pat gali būti 
siejami su papildomomis sąnaudomis, 
įskaitant biokurą, pagamintą iš atliekų, 
likučių, nemaistinės celiuliozės medžiagos,
lignoceliuliozės ir dumblių;

Or. sl

Pagrindimas

Iš dumblių pagamintas biokuras duos labai gerus rezultatus CO2 požiūriu, todėl reikėtų 
skatinti jų naudojimą jų indėlį skaičiuojant kaip dvigubą.
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Pakeitimas 981
Werner Langen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) visų energijos šaltinių, kuriuos 
naudojant išmetama mažai CO2, plėtojimo 
Europoje planas;

Or. de

Pagrindimas

Visi energijos šaltiniai, kuriuos naudojant išmetama mažai CO2, turi būti plėtojami Europoje  
taip siekiant žymiai sumažinti CO2 išmetimą.

Pakeitimas 982
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies ea punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) pažanga, padaryta nustatant miesto 
planavimo procedūras, susijusias su 
centrinio šildymo ir aušinimo energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių naudojimu;

Or. en

Pakeitimas 983
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) priemonės, kurių imtasi siekiant 
užtikrinti iš atsinaujinančių šaltinių 
pagamintos elektros energijos perdavimą 

(f) priemonės, kurių imtasi siekiant 
užtikrinti iš atsinaujinančių šaltinių, ypač, 
kai tinkama, iš atviros jūros vėjo,
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bei paskirstymą ir tobulinti taisyklių, 
reglamentuojančių 14 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų išlaidų padengimą ir pasidalijimą, 
sistemą;

pagamintos elektros energijos perdavimą 
bei paskirstymą ir tobulinti taisyklių, 
reglamentuojančių 14 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų išlaidų padengimą ir pasidalijimą, 
sistemą;

Or. en

Pagrindimas

Atviros jūros vėjo jėgainėse pagaminta energija galėtų užtikrinti 4 proc. visos energijos, kuri 
2020 m. bus suvartojama ES. Todėl iš atviros jūros vėjo gaminamos elektros energijos 
perdavimas bei paskirstymas yra gyvybiškai svarbus. Visiškai išnaudojamas Europos atviros 
jūros vėjo šaltinis galėtų užtikrinti kelių šimtų GW galią būsimos energijos paklausai 
patenkinti. Tai, kiek kliūčių bus pašalinta, lems produktyvumą.

Pakeitimas 984
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) biomasės išteklių prieinamumo ir 
naudojimo energijos tikslais pokyčiai;

(g) biomasės išteklių prieinamumo ir 
naudojimo specifikacijų ir proporcijų 
energijos tikslais pokyčiai, įskaitant 
importuojamų išteklių kilmę, kiekį ir 
kilmės šalį;

Or. en

Pakeitimas 985
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) iš atliekų, likučių, nemaistinės 
celiuliozės medžiagos ir lignoceliuliozės 
pagaminto biokuro plėtojimas ir tokio kuro 
dalis;

(i) iš atliekų, likučių, nemaistinės 
celiuliozės medžiagos ir lignoceliuliozės, 
dumblių bei sausringose vietovėse 
kovojant su dykumėjimu auginamų 
nelaistomų augalų pagaminto biokuro 
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plėtojimas ir tokio kuro dalis;

Or. en

Pagrindimas

Iš dumblių ir sausringose vietovėse auginamų nelaistomų augalų pagamintas biodyzelinas 
gali duoti teigiamų rezultatų mažinant CO2.

Pakeitimas 986
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) iš atliekų, likučių, nemaistinės 
celiuliozės medžiagos ir lignoceliuliozės 
pagaminto biokuro plėtojimas ir tokio kuro 
dalis;

(i) iš atliekų, likučių, nemaistinės 
celiuliozės medžiagos ir lignoceliuliozės, 
dumblių bei sausringose vietovėse 
kovojant su dykumėjimu auginamų 
nelaistomų augalų pagaminto biokuro 
plėtojimas ir tokio kuro dalis;

Or. en

Pagrindimas

Iš dumblių ir sausringose vietovėse auginamų nelaistomų augalų pagamintas biodyzelinas 
duos itin teigiamų rezultatų mažinant CO2.

Pakeitimas 987
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) iš atliekų, likučių, nemaistinės 
celiuliozės medžiagos ir lignoceliuliozės 
pagaminto biokuro plėtojimas ir tokio kuro 
dalis; 

(i) iš atliekų, likučių, nemaistinės 
celiuliozės medžiagos, lignoceliuliozės ir 
dumblių pagaminto biokuro plėtojimas ir 
tokio kuro dalis;
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Or. sl

Pagrindimas

Iš dumblių pagamintas biokuras duos labai gerus rezultatus CO2 požiūriu, todėl reikėtų 
skatinti jų naudojimą jų indėlį skaičiuojant kaip dvigubą.

Pakeitimas 988
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) iš atliekų, likučių, nemaistinės 
celiuliozės medžiagos ir lignoceliuliozės 
pagaminto biokuro plėtojimas ir tokio kuro 
dalis; 

(i) iš atliekų, likučių, nemaistinės 
celiuliozės medžiagos, lignoceliuliozės ir
dumblių pagaminto biokuro plėtojimas ir 
tokio kuro dalis; 

Or. it

Pakeitimas 989
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) numatomas biokuro gamybos poveikis 
biologinei įvairovei, vandens ištekliams, 
vandens ir dirvožemio kokybei; bei

(j) numatomas biomasės ir biokuro 
gamybos poveikis biologinei įvairovei, 
vandens ištekliams, vandens ir dirvožemio 
kokybei; bei

Or. sl
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Pakeitimas 990
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(k) numatomas grynasis sumažintas 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis naudojant energiją iš atsinaujinančių 
šaltinių.

(k) numatomas grynasis sumažintas 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis naudojant energiją iš atsinaujinančių 
šaltinių, įskaitant poveikį anglies 
atsargoms, susijusį su tiesioginiu arba 
netiesioginiu žemės paskirties pakeitimu.

Or. en

Pakeitimas 991
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ka) priemonės, kurių imtasi siekiant 
užtikrinti, kad naujuose ir atnaujintuose
pastatuose būtų naudojamas ne mažesnis 
nei nustatytas energijos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių kiekis arba ne didesnis 
nei nustatytas energijos kiekis vienam 
kvadratiniam metrui, kaip nurodoma 
12 straipsnio 4 dalyje;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi valstybės narės privalo užtikrinti, kad naujuose ir atnaujintuose pastatuose būtų 
naudojamas ne mažesnis nei nustatytas energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių kiekis 
arba ne didesnis nei nustatytas energijos kiekis vienam kvadratiniam metrui, logiška, kad jos 
atsiskaito, kokių priemonių ėmėsi šiam įsipareigojimui užtikrinti.
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Pakeitimas 992
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Be to, valstybės narės po to, kai priima 
sprendimą dėl bet kokių energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių nacionalinių 
paramos schemų pakeitimų, per keturias 
savaites praneša Komisijai. Informacija 
apima visus energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių nacionalinių ar regioninių 
paramos schemų pakeitimus, įskaitant 
paramos rūšį ir, kai taikytina, skirtingų 
technologijų specifikacijų tipą ir paramos 
lygmenį.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti valstybių narių daromų paramos schemų pakeitimų skaidrumą ir teikti 
atnaujintą informaciją, ypač MVĮ, veikiančioms energijos iš atsinaujinančių šaltinių srityje, 
tokia informacija galėtų būtų vienos visa apimančios valstybių narių paramos schemų 
duomenų bazės, kurią sukurtų Komisija, pagrindas.

Pakeitimas 993
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Savo pirmojoje ataskaitoje valstybės 
narės nurodo, ar jos ketina:

3. Savo pirmojoje ataskaitoje valstybės 
narės nurodo, kaip ir kada jos ketina:

Or. en

Pagrindimas

Narės turėtų daryti tai, kas nurodyta toliau, o sprendimų ar įgyvendinimo nereikėtų atidėlioti 
ateičiai.
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Pakeitimas 994
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) parengti visų energijos šaltinių, 
kuriuos naudojant išmetama mažai CO2, 
plėtojimo Europoje planą.

Or. fr

Pagrindimas

Pagrindinis tikslas turėtų būti sumažinti išmetamo CO2 kiekį ir atsižvelgiant į tai reikėtų turėti 
mintyje visus energijos šaltinius, kuriuos naudojant išmetama mažai CO2. Siekiant 
veiksmingai kovoti su klimato kaita reikės plačiai naudoti visus energijos šaltinius, kuriuos 
naudojant išmetama mažai CO2, įskaitant branduolinę energiją.

Pakeitimas 995
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kiekvienoje ataskaitoje valstybėms 
narėms reikėtų suteikti galimybę ištaisyti 
duomenis apie praėjusius metus. 
Ankstesniųjų ataskaitų pataisymai turėtų 
būti aiškiai pažymėti.

Or. de

Pagrindimas

Valstybėms narėms reikėtų suteikti nuolatinę galimybę įrodyti, kad jos savo keliamus tikslus 
kelia remdamosi naujausia prieinama informacija.
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Pakeitimas 996
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio –1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

–1. Komisija parengia ataskaitą, kurioje 
vertinamas šios direktyvos įgyvendinimas. 
Ji šią ataskaitą ir, jei taikytina, 
pasiūlymus iki 2015 m. birželio 30 d. 
perduoda Europos Parlamentui ir 
Tarybai.
Ši ataskaita rengiama remiantis valstybių 
narių pagal 19 straipsnį pateiktomis 
ataskaitomis ir, jei taikytina, pasiūlymais 
bei remiantis konsultacijomis su 
atitinkamomis suinteresuotosiomis 
šalimis, kurios rengiamos prieš šešis 
mėnesius iki minėtojo termino ir kurių 
indėlį paskelbia Komisija.
Ataskaitoje vertinami sunkumai, su 
kuriais buvo susidurta siekiant tarpinių 
planinių rodiklių, išlaidos siekiant šių 
rodiklių ir nauda bei poveikis aplinkai, 
ypač išmetamo CO2, kurio buvo išvengta 
plėtojant energiją iš atsinaujinančių 
šaltinių kiekis.

Or. fr

Pagrindimas

20 straipsnis turėtų būti susijęs su tolesniais veiksmais priėmus šią direktyvą ir ne tik biokuro, 
skystųjų bioproduktų ar biomasės požiūriu, kaip buvo numatyta iš pradžių.  Taigi šį straipsnį 
reikėtų pakeisti siekiant pirmiausia įtraukti išsamų direktyvos įgyvendinimo vertinimą, 
pagrįstą 19 straipsnyje numatytomis valstybių narių ataskaitomis. Siūlomas terminas 
numatytas dviejų ataskaitų teikimo ciklų pabaigoje, todėl bus pakankamai laiko padaryti 
išvadas iš direktyvos įgyvendinimo ir, jei būtina, pateikti pasiūlymų.
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Pakeitimas 997
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija veda dialogą ir keičiasi 
informacija su trečiosiomis šalimis, 
biokuro gamintojų bei vartotojų 
organizacijomis dėl bendro šioje 
direktyvoje numatytų priemonių, susijusių 
su biokuru ir kitais skystaisiais 
bioproduktais, įgyvendinimo.

2. Komisija veda dialogą ir keičiasi 
informacija su trečiosiomis šalimis, 
aplinkosaugos ir socialinėmis 
nevyriausybinėmis organizacijomis ir
biokuro gamintojų bei vartotojų 
organizacijomis dėl bendro šioje 
direktyvoje numatytų priemonių, susijusių 
su biomasės naudojimu energijai, 
įgyvendinimo.

Or. en

Pakeitimas 998
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija veda dialogą ir keičiasi 
informacija su trečiosiomis šalimis, 
biokuro gamintojų bei vartotojų 
organizacijomis dėl bendro šioje 
direktyvoje numatytų priemonių, susijusių 
su biokuru ir kitais skystaisiais 
bioproduktais, įgyvendinimo.

2. Komisija veda dialogą ir keičiasi 
informacija su trečiosiomis šalimis, 
biomasės ir biokuro gamintojų bei 
vartotojų organizacijomis ir viešojo 
intereso organizacijomis dėl bendro šioje 
direktyvoje numatytų priemonių, susijusių 
su biomase, biokuru ir kitais skystaisiais 
bioproduktais, įgyvendinimo.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų palaikyti ryšius su organizacijomis, galinčiomis pateikti informacijos apie 
biokuro gamybos socialinį poveikį.
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Pakeitimas 999
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Remdamasi valstybių narių pagal 19 
straipsnio 1 dalį pateiktomis ataskaitomis 
bei šio straipsnio 1 dalyje nurodyta 
kontrole ir analize, Komisija kas dvejus 
metus atsiskaito Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Pirmoji ataskaita pateikiama 
2012 m.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

20 straipsnis turėtų būti susijęs su tolesniais veiksmais priėmus šią direktyvą ir ne tik biokuro, 
skystųjų bioproduktų ar biomasės požiūriu, kaip buvo numatyta iš pradžių.  Taigi šį straipsnį 
reikėtų pakeisti siekiant pirmiausia įtraukti išsamų direktyvos įgyvendinimo vertinimą, 
pagrįstą 19 straipsnyje numatytomis valstybių narių ataskaitomis. Siūlomas terminas 
numatytas dviejų ataskaitų teikimo ciklų pabaigoje, todėl bus pakankamai laiko padaryti 
išvadas iš direktyvos įgyvendinimo ir, jei būtina, pateikti pasiūlymų.

Pakeitimas 1000
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Remdamasi valstybių narių pagal 19 
straipsnio 1 dalį pateiktomis ataskaitomis 
bei šio straipsnio 1 dalyje nurodyta 
kontrole ir analize, Komisija kas dvejus 
metus atsiskaito Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Pirmoji ataskaita pateikiama 2012 
m.

3. Remdamasi valstybių narių pagal 19 
straipsnio 1 dalį pateiktomis ataskaitomis 
bei šio straipsnio 1 dalyje nurodyta 
kontrole ir analize, Komisija kas dvejus 
metus atsiskaito Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Pirmoji ataskaita pateikiama 2012 
m. Vėliausiai iki 2015 m. birželio mėn. 
Europos Parlamentui ir Komisijai 
pateikiama tarpinė ataskaita, atsižvelgiant 
į valstybių narių pagal 19 straipsnį 
pateiktas ataskaitas ir po veiksmingų 
konsultacijų su atitinkamomis 
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suinteresuotosiomis šalimis. Komisija 
ypač įvertina kliūtis, su kuriomis buvo 
susidurta siekiant tarpinių tikslų, 
nustatytų rodiklių įgyvendinimo išlaidas ir 
naudą bei poveikį aplinkai, įskaitant 
išmetamo CO2 sumažinimą, bei gali 
pasiūlyti būtinas korekcines priemones.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į direktyvoje nustatytus planinių rodiklių terminus (daugiau kaip dešimtmetis), 
reikėtų nustatyti prievolę pateikti tarpinę ataskaitą, kurį suteiktų galimybę pagerinti 
įgyvendinimą.

Pakeitimas 1001
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Remdamasi valstybių narių pagal 19 
straipsnio 1 dalį pateiktomis ataskaitomis 
bei šio straipsnio 1 dalyje nurodyta 
kontrole ir analize, Komisija kas dvejus
metus atsiskaito Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Pirmoji ataskaita pateikiama 2012 
m.

3. Remdamasi valstybių narių pagal 19 
straipsnio 1 dalį pateiktomis ataskaitomis 
bei šio straipsnio 1 dalyje nurodyta 
kontrole ir analize, Komisija kas metus 
atsiskaito Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Pirmoji ataskaita pateikiama 2010 m.

Or. en

Pagrindimas

Energiją iš atsinaujinančių šaltinių transportui reikia plėtoti labai apdairiai, nes biokuro 
gamybos didinimas gali turėti nenumatytų socialinių ir aplinkosauginių pasekmių. Taigi itin 
svarbu, kad Komisijos kontrolė būtų išankstinė ir dažna.
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Pakeitimas 1002
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Remdamasi valstybių narių pagal 19 
straipsnio 1 dalį pateiktomis ataskaitomis 
bei šio straipsnio 1 dalyje nurodyta 
kontrole ir analize, Komisija kas dvejus
metus atsiskaito Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Pirmoji ataskaita pateikiama 2012 
m.

3. Remdamasi valstybių narių pagal 19 
straipsnio 1 dalį pateiktomis ataskaitomis 
bei šio straipsnio 1 dalyje nurodyta 
kontrole ir analize, Komisija kas trejus
metus atsiskaito Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Pirmoji ataskaita pateikiama 2012 
m.

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti siekiama kuo labiau sumažinti, o ne padidinti, biurokratiją.

Pakeitimas 1003
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Siekdama padėti valstybėms narėms 
pasiekti savo biokuro tikslų Komisija 
apsvarsto galimybę biokurui ir kitiems 
skystiesiems bioproduktams taikyti atskirą 
biokuro kreditų, kuriuos galima parduoti, 
sistemą. Siekdama įvertinti galimos 
europinės biokuro kreditų, kuriuos galima 
parduoti, sistemos tinkamumą ir 
ekonominį efektyvumą, ji prižiūri 
valstybėse narėse taikomų skirtingų 
nacionalinių biokuro kreditų, kuriuos 
galima parduoti, sistemų plėtojimą ir 
veikimą. Komisija, remdamasi savo atlikta 
biokuro kreditų, kuriuos galima parduoti, 
sistemos analize, 2010 m. Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą.
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Or. en

Pagrindimas

Reikėtų apsvarstyti kilmės garantijų idėjos išplėtimo galimybę taip, kad būtų įtraukta ir 
atskira parduodamų biokuro kreditų sistema, siekiant didesnio skaidrumo įgyvendinant 
biokuro tikslinius rodiklius ir siekiant išvengti nereikalingo biokuro fizinio pervežinėjimo. 
Daugybė valstybių narių (Prancūzija, Vokietija, Olandija, Ispanija, JK ir Suomija) jau sukūrė 
tokias sistemas arba jas kuria kaip savo nacionalinių biokuro reglamentavimo sistemų dalį. 
Suderinta sistema suteiktų daugiau lankstumo valstybėms narėms siekiant savo biokuro tikslų 
ekonomiškai efektyviu būdu.

Pakeitimas 1004
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Savo ataskaitose Komisija analizuoja: 5. Savo ataskaitose Komisija analizuoja:

(a) įvairaus biokuro santykinę naudą 
aplinkai ir sąnaudas, Bendrijos importo 
politikos poveikį šiems veiksniams, 
energetinio saugumo aspektus ir būdus 
suderinti vidaus produkciją ir importą;

(a) įvairaus biokuro santykinę naudą 
aplinkai bei socialinę naudą ir sąnaudas, 
Bendrijos importo politikos poveikį šiems 
veiksniams, energetinio saugumo aspektus 
ir būdus suderinti vidaus produkciją ir 
importą;

(b) padidėjusios biokuro paklausos poveikį 
tvarumui Bendrijoje ir trečiosiose šalyse;

(b) padidėjusios biokuro paklausos poveikį 
tvarumui Bendrijoje ir trečiosiose šalyse;

(c) ES biokuro politikos poveikį maisto 
produktų prieinamumui eksportuojančiose 
valstybėse, besivystančių šalių žmonių 
galimybes įsigyti šių maisto produktų ir 
platesnius plėtros aspektus; ir 

(c) ES biokuro politikos poveikį maisto 
produktų prieinamumui eksportuojančiose 
valstybėse ir žaliavų kainų pokyčiams, 
poveikio ataskaitoje reikėtų ypač atkreipti 
dėmesį į mažas pajamas gaunančias šalis, 
kuriose trūksta maisto, bei mažiausiai 
išsivysčiusias šalis, besivystančių šalių 
žmonių galimybes įsigyti ir gauti šių 
maisto produktų ir platesnius plėtros 
aspektus;

(d) padidėjusios biomasės paklausos 
poveikį biomasę naudojantiems 
sektoriams.

(d) padidėjusios biomasės paklausos 
poveikį biomasę naudojantiems 
sektoriams.

(da) iš atliekų, likučių, nemaistinės 
celiuliozės medžiagos ir lignoceliuliozės 
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pagaminto biokuro prieinamumą;
(db) ES biokuro politikos poveikį 
tiesioginiam ir netiesioginiam žemės 
paskirties pasikeitimui ir reikšmę žemės 
naudojimo teisių klausimams.

Prireikus ji siūlo koreguojamuosius 
veiksmus.

Ji siūlo koreguojamuosius veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 1005
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Savo ataskaitose Komisija analizuoja: 5. Savo ataskaitose Komisija analizuoja: 
(a) įvairaus biokuro santykinę naudą 
aplinkai ir sąnaudas, Bendrijos importo 
politikos poveikį šiems veiksniams, 
energetinio saugumo aspektus ir būdus 
suderinti vidaus produkciją ir importą;

(a) įvairaus biokuro santykinę naudą 
aplinkai bei socialinę naudą ir sąnaudas, 
Bendrijos importo politikos poveikį šiems 
veiksniams, energetinio saugumo aspektus 
ir būdus suderinti vidaus produkciją ir 
importą;

(b) padidėjusios biokuro paklausos poveikį 
tvarumui Bendrijoje ir trečiosiose šalyse;

(b) padidėjusios biokuro paklausos poveikį 
tvarumui Bendrijoje ir trečiosiose šalyse;

(c) ES biokuro politikos poveikį maisto 
produktų prieinamumui eksportuojančiose 
valstybėse, besivystančių šalių žmonių 
galimybes įsigyti šių maisto produktų ir 
platesnius plėtros aspektus; bei 

(c) ES biokuro politikos poveikį maisto 
produktų prieinamumui eksportuojančiose 
valstybėse, ypač mažas pajamas 
gaunančioms šalims, kuriose trūksta 
maisto, bei mažiausiai išsivysčiusioms 
šalims, besivystančių šalių žmonių 
galimybes įsigyti šių maisto produktų ir 
platesnius plėtros aspektus bei 

(d) padidėjusios biomasės paklausos 
poveikį biomasę naudojantiems 
sektoriams.

(d) padidėjusios biomasės paklausos 
poveikį biomasę naudojantiems 
sektoriams.

(da) iš atliekų, likučių, nemaistinės 
celiuliozės medžiagos ir lignoceliuliozės 
pagaminto biokuro prieinamumą;
(db) ES biokuro politikos poveikį 
tiesioginiam ir netiesioginiam žemės 
paskirties pasikeitimui ir reikšmę žemės 
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naudojimo teisių klausimams.
Prireikus ji siūlo koreguojamuosius 
veiksmus.

Prireikus ji siūlo koreguojamuosius 
veiksmus.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į neseną maisto kainų kilimą, ypatingą dėmesį reikėtų skirti ES biokuro politikos 
poveikiui mažas pajamas gaunančioms šalims, kuriose trūksta maisto, bei mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims, taip pat reikėtų išnagrinėti poveikį kitoms sritims, pvz., naudą 
užimtumui ar juo susijusius kaštus. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti antrosios kartos biokurui.

Pakeitimas 1006
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Savo ataskaitose Komisija analizuoja: 5. Savo ataskaitose Komisija analizuoja:

(a) įvairaus biokuro santykinę naudą 
aplinkai ir sąnaudas, Bendrijos importo 
politikos poveikį šiems veiksniams, 
energetinio saugumo aspektus ir būdus 
suderinti vidaus produkciją ir importą;

(a) įvairaus biokuro santykinę naudą 
aplinkai ir sąnaudas, Bendrijos importo 
politikos poveikį šiems veiksniams, 
energetinio saugumo aspektus ir būdus 
suderinti vidaus produkciją ir importą;

(b) padidėjusios biokuro paklausos poveikį 
tvarumui Bendrijoje ir trečiosiose šalyse;

(b) padidėjusios biokuro paklausos poveikį 
ekonominiam ir ekologiniam tvarumui 
Bendrijoje ir trečiosiose šalyse;

(c) ES biokuro politikos poveikį maisto 
produktų prieinamumui eksportuojančiose 
valstybėse, besivystančių šalių žmonių 
galimybes įsigyti šių maisto produktų ir 
platesnius plėtros aspektus; bei

(c) ES biokuro politikos poveikį maisto 
produktų prieinamumui eksportuojančiose 
valstybėse, besivystančių šalių žmonių 
galimybes įsigyti šių maisto produktų ir 
platesnius plėtros aspektus; bei

(d) padidėjusios biomasės paklausos 
poveikį biomasę naudojantiems 
sektoriams.

(d) padidėjusios biomasės paklausos 
poveikį biomasę naudojantiems 
sektoriams.

(da) kilmės garantijų rinkų įgyvendinimą, 
įskaitant išankstinių leidimų sistemas; 
(db) būtinybę sukurti suderintą europinį 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
skatinimo mechanizmą.
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Prireikus ji siūlo koreguojamuosius 
veiksmus.

Prireikus ji siūlo koreguojamuosius
veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 1007
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Savo ataskaitose Komisija analizuoja: 5. Savo ataskaitose Komisija analizuoja: 

(a) įvairaus biokuro santykinę naudą 
aplinkai ir sąnaudas, Bendrijos importo 
politikos poveikį šiems veiksniams, 
energetinio saugumo aspektus ir būdus 
suderinti vidaus produkciją ir importą;

(a) įvairaus biokuro santykinę naudą 
aplinkai bei socialinę naudą ir sąnaudas, 
Bendrijos importo politikos poveikį šiems 
veiksniams, energetinio saugumo aspektus 
ir būdus suderinti vidaus produkciją ir 
importą;

b) padidėjusios biokuro paklausos poveikį 
tvarumui Bendrijoje ir trečiosiose šalyse;

b) padidėjusios biokuro paklausos poveikį 
tvarumui Bendrijoje ir trečiosiose šalyse;

(c) ES biokuro politikos poveikį maisto 
produktų prieinamumui eksportuojančiose 
valstybėse, besivystančių šalių žmonių 
galimybes įsigyti šių maisto produktų ir 
platesnius plėtros aspektus; bei 

(c) ES biokuro politikos poveikį maisto 
produktų prieinamumui eksportuojančiose 
valstybėse, besivystančių šalių žmonių 
galimybes įsigyti šių maisto produktų ir 
platesnius plėtros aspektus; bei 

(d) padidėjusios biomasės paklausos 
poveikį biomasę naudojantiems 
sektoriams.

(d) padidėjusios biomasės paklausos 
poveikį biomasę naudojantiems 
sektoriams.

Prireikus ji siūlo koreguojamuosius 
veiksmus.

Prireikus ji siūlo koreguojamuosius 
veiksmus ir pasiūlo, kad pradinis tikslinis 
rodiklis, jog iš visos transporto sektoriuje 
sunaudojamos galutinės energijos 4 proc. 
sudarytų energija iš atsinaujinančių 
šaltinių, būtų padidintas.

Or. en

Pagrindimas

Iki 2015 m. reikėtų nustatyti mažesnį tikslą ir, remiantis naujausiais duomenimis apie 
antrosios kartos biokuro plėtojimą ateityje, vėliau tikslą padidinti. 4 proc. tikslinis rodiklis 
nustatomas atsižvelgiant į IB priedo išankstinius skaičiavimus, pagal kuriuos 2014 m. 
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pabaigoje valstybės narės turės būti pasiekusios 35 proc. savo 2020 m. tikslinio rodiklio. 
Taikant IB priedo matematinę formulę ir atsižvelgiant į tai, kad 2005 m. biokuras sudarė 
1 proc. viso transporto kuro, daroma išvada, kad 2015 m. tikslinis rodiklis turėtų siekti apie 
4 proc. (S2005+0,35(S2020-S2005)= 1 + 0,35 (10-1)= 1+3,15=4,15).

Pakeitimas 1008
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) pažanga siekiant, kad būtų 
atsižvelgiama į energijos, pagamintos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, išorės 
sąnaudas ir energijos gamybai teikiamos 
valstybės paramos poveikį;

Or. en

Pagrindimas

To reikalaujama jau Direktyvoje 2001/77/EB ir šią nuostatą reikėtų įtraukti taip pat ir į šią 
direktyvą.

Pakeitimas 1009
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) padidėjusios biokuro paklausos poveikį 
tvarumui Bendrijoje ir trečiosiose šalyse;

(b) padidėjusios biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų paklausos ekonominį ir 
aplinkosauginį poveikį tvarumui 
Bendrijoje ir trečiosiose šalyse;

Or. en



PE409.429v01-00 84/95 AM\731122LT.doc

LT

Pakeitimas 1010
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) ES biokuro politikos poveikį maisto 
produktų prieinamumui eksportuojančiose 
valstybėse, besivystančių šalių žmonių 
galimybes įsigyti šių maisto produktų ir 
platesnius plėtros aspektus; ir 

(c) ES biokuro politikos poveikį maisto 
produktų prieinamumui eksportuojančiose 
valstybėse, besivystančių šalių žmonių 
galimybes įsigyti šių maisto produktų ir 
platesnius plėtros aspektus; 

Or. en

Pakeitimas 1011
Claude Turmes

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) ES biokuro politikos poveikį 
tiesioginiam ir netiesioginiam žemės 
paskirties pokyčiui ir su juo susijusio 
išmetamo anglies kiekio įvertinimą, ir

Or. en

Pakeitimas 1012
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) galimybę taikyti atskirą biokuro ir 
kitų skystųjų bioproduktų kilmės 
garantijų sistemą ir sukurti europinę 
biokuro kreditų, kuriuos galima parduoti, 
sistemą bei to naudą;



AM\731122LT.doc 85/95 PE409.429v01-00

LT

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų apsvarstyti kilmės garantijų idėjos išplėtimo galimybę taip, kad būtų įtraukta ir 
atskira parduodamų biokuro kreditų sistema, siekiant didesnio skaidrumo įgyvendinant 
biokuro tikslinius rodiklius ir siekiant išvengti nereikalingo biokuro fizinio pervežinėjimo. 
Daugybė valstybių narių (Prancūzija, Vokietija, Olandija, Ispanija, JK ir Suomija) jau sukūrė 
tokias sistemas arba jas kuria kaip savo nacionalinių biokuro reglamentavimo sistemų dalį. 
Suderinta sistema suteiktų daugiau lankstumo valstybėms narėms siekiant savo biokuro tikslų 
ekonomiškai efektyviu būdu.

Pakeitimas 1013
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies d a – d d punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) kilmės garantijų rinkų įgyvendinimą, 
įskaitant išankstinių leidimų sistemas;
(db) nacionalinių tikslinių rodiklių 
poveikį ES elektros rinkos integravimui ir 
veikimui;
(dc) kuro iš atsinaujinančių šaltinių, 
technologijų ir jėgainių dalių 
prieinamumą atsižvelgiant į I priedo 
tikslinius rodiklius;
(dd) direktyvos ekonominį poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Be biomasės ir biokuro Komisijos ataskaitoje turėtų būti analizuojamas ir KG rinkos veikimas 
bei nacionalinių energijos iš atsinaujinančių šaltinių poveikis elektros rinkos integracijai ir 
veikimui. Komisija taip pat turėtų įvertinti padėtį, susijusią su tiksliniais rodikliais, ir 
galimybes juos įgyvendinti. Direktyvos ekonominis ir aplinkosauginis poveikis taip pat turėtų 
būti įvertintas.
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Pakeitimas 1014
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies d a – d b punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) kilmės garantijų rinkų įgyvendinimą, 
įskaitant išankstinių leidimų sistemas;
(db) būtinybę sukurti suderintą europinį 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
skatinimo mechanizmą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad Komisijos ataskaitoje būtų analizuojami ne tik biomasės ir biokuro klausimai, bet 
ir energijos iš atsinaujinančių šaltinių rinka bei galimybės skatinti energiją iš atsinaujinančių 
šaltinių naudoti elektros vidaus rinkoje.

Pakeitimas 1015
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) tvarumo klausimai, susiję su 
didėjančiu biokuro, gaminamo iš atliekų, 
likučių, dumblių, nemaistinės celiuliozės 
medžiagos ir lignoceliuliozės medžiagos, 
naudojimu, ypač klausimai, susiję su 
tvariu šių medžiagų naudojimu ir atliekų 
hierarchija.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu vadinamasis antros kartos biokuras yra vis dar ankstyvojoje tyrinėjimų stadijoje ir 
gaminamas beveik vien tik bandomuosiuose projektuose. Vis dėlto, didinant gamybą gali kilti 
su tvarumu susijusių klausimų ir gali prireikti šiam biokurui taikyti kitokius tvarumo 
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kriterijus.

Pakeitimas 1016
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) ES biokuro politikos poveikį 
tiesioginiam ir netiesioginiam žemės 
paskirties pasikeitimui ir su juo susijusio 
išmetamo anglies kiekio vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Į ataskaitų rengimą reikėtų įtraukti didėjančio bioenergijos poreikio poveikio pasauliniam 
žemės naudojimui ir su tuo susijusio išmetamo dujų kiekio išsamų vertinimą. Jei tai nebus 
padaryta, bus neįmanoma nustatyti, ar vykdoma politika iš tiesų padeda mažinti išmetamą 
dujų kiekį.

Pakeitimas 1017
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) kilmės garantijų rinkų įgyvendinimą, 
įskaitant išankstinių leidimų sistemas;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad Komisijos ataskaitoje būtų analizuojami ne tik biomasės ir biokuro klausimai, bet 
ir energijos iš atsinaujinančių šaltinių rinka bei galimybės skatinti energiją iš atsinaujinančių 
šaltinių naudoti elektros vidaus rinkoje.
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Pakeitimas 1018
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) biokuro, pagaminto iš bet kokios 
celiuliozės, hemiceliuliozės ar lignino, 
gautų iš atsinaujinančios biomasės, 
prieinamumą; ir

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų taip pat išnagrinėti biokuro, pagaminto iš celiuliozės, prieinamumą.

Pakeitimas 1019
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) būtinybę sukurti suderintą europinį 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
skatinimo mechanizmą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad Komisijos ataskaitoje būtų analizuojami ne tik biomasės ir biokuro klausimai, bet 
ir energijos iš atsinaujinančių šaltinių rinka bei galimybės skatinti energiją iš atsinaujinančių 
šaltinių naudoti elektros vidaus rinkoje.



AM\731122LT.doc 89/95 PE409.429v01-00

LT

Pakeitimas 1020
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) netiesioginio žemės paskirties 
pasikeitimo poveikį.

Or. en

Pakeitimas 1021
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus ji siūlo koreguojamuosius 
veiksmus.

Prireikus ji siūlo koreguojamuosius 
veiksmus arba, jei reikia, Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia 
teisėkūros pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų apsvarstyti kilmės garantijų idėjos išplėtimo galimybę taip, kad būtų įtraukta ir 
atskira parduodamų biokuro kreditų sistema, siekiant didesnio skaidrumo įgyvendinant 
biokuro tikslinius rodiklius ir siekiant išvengti nereikalingo biokuro fizinio pervežinėjimo. 
Daugybė valstybių narių (Prancūzija, Vokietija, Olandija, Ispanija, JK ir Suomija) jau sukūrė 
tokias sistemas arba jas kuria kaip savo nacionalinių biokuro reglamentavimo sistemų dalį. 
Suderinta sistema suteiktų daugiau lankstumo valstybėms narėms siekiant savo biokuro tikslų 
ekonomiškai efektyviu būdu.
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Pakeitimas 1022
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus ji siūlo koreguojamuosius 
veiksmus.

Nustačius bet kokį neigiamą poveikį 
aplinkai ar neigiamą socialinį poveikį ji 
per 2 mėnesius siūlo koreguojamuosius 
veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 1023
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus ji siūlo koreguojamuosius 
veiksmus.

Jei juntamas bet koks neigiamas poveikis, 
Komisija siūlo koreguojamuosius 
veiksmus siekiant pataisyti biomasės 
planinį rodiklį, kaip nustatyta 3 
straipsnyje. Ji nedelsdama nutraukia 
planinio rodiklio taikymą tuo atveju, kai 
ES biomasės planinio rodiklio taikymas 
turi neigiamų padarinių, kaip nurodoma c 
punkte. Komisija, pasikonsultavusi su 
Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO), 
paskelbia komunikatą, kuriame 
nurodomos konkrečios aplinkybės, dėl 
kurių nutraukiamas rodiklio taikymas.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nurodyta, kad maisto produktų gamyba svarbesnė nei biokuro gamyba.
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Pakeitimas 1024
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Savo ataskaitose Komisija taip pat 
analizuoja tų valstybių narių, kuriose yra 
galimybių plėtoti atviros jūros vėjo 
energijos gamybą, įgyvendinamą politiką, 
ypač jeigu tos valstybės narės:
(a) nustatė vieną bendrą administracinę 
instituciją, atsakingą už leidimų, 
sertifikavimo ir licencijavimo paraiškų 
atviros jūros vėjo energijos įrenginiams 
tvarkymą ir pagalbos teikimą 
pareiškėjams;
(b) įvertino ilgalaikio ir strateginio tinklų 
planavimo poreikį įtraukiant atviros jūros 
vėjo jėgainėse pagaminamą didelį elektros 
energijos kiekį;
(c) nustatė jūrų teritorijų planavimo 
priemones siekiant pasirinkti geriausias 
išdėstymo vietas.
Prireikus ji teikia pasiūlymus dėl tolesnių 
teisės aktų siekiant užtikrinti, kad atviros 
jūros vėjo jėgainės būtų pastatytos laiku.

Or. en

Pagrindimas

Atviros jūros vėjo jėgainėse pagaminta energija galėtų užtikrinti daugiau kaip 4 proc. visos 
energijos, kuri 2020 m. bus suvartojama ES (Tai priklausys nuo energijos efektyvumo 
priemonių poveikio. Kaip teigiama Komisijos komunikate „Atsinaujinančios energijos dalis 
ES“ (COM(2004)366 galutinis), siekdamos suteikti teisinio aiškumo atviros jūros vėjo 
energijos plėtotei, vyriausybės turės nustatyti pritarimo jų plėtojimui teisinę tvarką ir greitas 
procedūras. Atviros jūros vėjo energijos politika turės sustiprinti reikiamą tinklų 
infrastruktūrą.



PE409.429v01-00 92/95 AM\731122LT.doc

LT

Pakeitimas 1025
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Savo ataskaitose Komisija taip pat 
analizuoja tų valstybių narių, kuriose yra 
galimybių plėtoti atviros jūros vėjo 
energijos gamybą, įgyvendinamą politiką, 
ypač jeigu tos valstybės narės:
(a) nustatė vieną bendrą administracinę 
instituciją, atsakingą už leidimų, 
sertifikavimo ir licencijavimo paraiškų 
atviros jūros vėjo energijos įrenginiams 
tvarkymą ir pagalbos teikimą 
pareiškėjams;
(b) įvertino ilgalaikio ir strateginio tinklų 
planavimo poreikį įtraukiant atviros jūros 
vėjo jėgainėse pagaminamą didelį elektros 
energijos kiekį;
(c) nustatė jūrų teritorijų planavimo
priemones siekiant pasirinkti geriausias 
išdėstymo vietas.
Prireikus ji teikia pasiūlymus dėl tolesnių 
teisės aktų siekiant užtikrinti, kad atviros 
jūros vėjo jėgainės būtų pastatytos laiku.

Or. en

Pagrindimas

Iš atviros jūros vėjo pagaminta energija galėtų užtikrinti 4 proc. visos 2020 m. ES 
suvartojamos energijos. Siekdamos suteikti teisinio aiškumo atviros jūros vėjo energijos 
plėtotei, vyriausybės turės nustatyti pritarimo jų plėtojimui teisinę tvarką ir greitas 
procedūras. ES turi stiprinti būtiną tinklų infrastruktūrą, atsižvelgiant į Komisijos 
įsipareigojimą „nuolat peržiūrėti kliūtis ir prieštaravimus, kurie galėtų kliudyti atviros jūros 
energijos plėtotei, aplinkos apsaugos reikalavimus, kurių reikia laikytis ir (...) parengti gaires 
valstybėms narėms prireikus teikiant teisėkūros pasiūlymus.“
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Pakeitimas 1026
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija parengia interneto 
tinklavietę, kaip detalios ir atnaujintos 
informacijos apie valstybių narių 
nacionalines ar regionines energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
paramos schemas ir bet kokius jų 
pakeitimus. Remdamasi valstybių narių 
ataskaitomis, teikiamomis pagal 
19 straipsnio 1a dalį (nauja), Komisija 
vėliausiai praėjus keturioms savaitėms po 
ataskaitos pateikimo atnaujina atitinkamą 
tinklavietę.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu sunku gauti naujausios informacijos apie teisės aktų, politikos ir paramos lygio, 
susijusių su energija iš atsinaujinančių šaltinių, įvairiose valstybėse narėse pakeitimus. 
Specialiai skirtas interneto informacijos šaltinis padėtų skleisti informaciją ir paskatintų MVĮ 
plėsti savo veiklą nepaisant valstybių sienų.

Pakeitimas 1027
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. Komisija 
kartu su būtinais teisėkūros pasiūlymais 
paskelbia Energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių gaires laikotarpiui po 2020 m. 
Šiose gairėse įvertinamas suderintos 
Europos energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių paramos schemos poreikis 
atsižvelgiant į:
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(a) ES elektros energijos rinkų 
liberalizavimą;
(b) kliūtis, kylančias plėtojant 
atsinaujinančius energijos šaltinius 
kiekvienoje valstybėje narėje;
(c) paramos, teikiamos kitoms gamybos 
technologijoms, ypač branduolinėms ir 
anglies, lygmenį;
(d) suderintos prieigos prie tinklo, 
administracinių ir planavimo procedūrų 
lygmenį.

Or. en

Pagrindimas

Energijos iš atsinaujinančių šaltinių srityje ES turėtų žvelgti toliau nei 2020 m. Bet kokių 
gairių, skirtų laikotarpiui po 2020 m. dalis turėtų būti skirta galimybei suderinti paramos 
mechanizmus bei kitiems svarbiems reikalavimams. Jeigu dabar būtų žengtas žingsnis link 
suderinto visos ES elektros energijos iš atsinaujinančių šaltinių paramos mechanizmo, kiltų 
pavojus ES lyderystei energijos iš atsinaujinančių šaltinių srityje. Tvarkos keitimas skatina 
investuotojų nepasitikėjimą, ypač kai keičiami sėkmingai veikiančios sistemos pagrindai.

Pakeitimas 1028
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Savo ataskaitose Komisija taip pat 
analizuoja tų valstybių narių, kuriose yra 
galimybių plėtoti atviros jūros vėjo 
energijos gamybą, įgyvendinamą politiką, 
ypač jeigu tos valstybės narės:
(a) nustatė vieną bendrą administracinę 
instituciją, atsakingą už leidimų, 
sertifikavimo ir licencijavimo paraiškų 
atviros jūros vėjo energijos įrenginiams 
tvarkymą ir pagalbos teikimą 
pareiškėjams;
(b) įvertino ilgalaikio ir strateginio tinklų 
planavimo poreikį įtraukiant atviros jūros 
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vėjo jėgainėse pagaminamą didelį elektros 
energijos kiekį;
(c) nustatė jūrų teritorijų planavimo 
priemones siekiant pasirinkti geriausias 
išdėstymo vietas.
Prireikus ji teikia pasiūlymus dėl tolesnių 
teisės aktų siekiant užtikrinti, kad atviros 
jūros vėjo jėgainės būtų pastatytos laiku.

Or. en

Pagrindimas

Siekdamos suteikti teisinio aiškumo atviros jūros vėjo energijos plėtotei, vyriausybės turės 
nustatyti pritarimo jų plėtojimui teisinę tvarką ir greitas procedūras. ES atviros jūros vėjo 
energijos politika turės sustiprinti reikiamą tinklų infrastruktūrą. Be to, Komisija teigia, kad ji 
„nuolat peržiūrės kliūtis ir prieštaravimus, kurie galėtų kliudyti atviros jūros energijos 
plėtotei, ir parengs gaires valstybėms narėms“.

Pakeitimas 1029
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau 
kaip 2010 m. gegužės 31 d., įgyvendina šią 
direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstus ir tų nuostatų 
bei šios direktyvos atitikmenų lentelę.

1. Per 24 mėnesius nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo datos valstybės narės priima 
įstatymus ir kitus teisės aktus. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų 
tekstus ir tų nuostatų bei šios direktyvos 
atitikmenų lentelę.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo metu siūlomas terminas yra per trumpas.
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