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Pakeitimas 1030
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo B dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B. Išankstiniai skaičiavimai Išbraukta. 
3 straipsnio 2 dalyje nurodyti išankstiniai 
skaičiavimai turi atitikti toliau nurodytas 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalis:
S2005 + 0.25 (S2020 – S2005), kaip dviejų 
metų (2011–2012 m.) vidurkis;
S2005 + 0.35 (S2020 – S2005), kaip dviejų 
metų (2013–2014 m.) vidurkis;
S2005 + 0.45 (S2020 – S2005), kaip dviejų 
metų (2015–2016 m.) vidurkis; taip pat
S2005 + 0.65 (S2020 – S2005), kaip dviejų 
metų (2017–2018 m.) vidurkis,
kai:
S2005 – tos valstybės narės dalis 2005 m., 
kaip nurodyta A dalies lentelėje,
taip pat
S2020 – tos valstybės narės dalis 2020 m., 
kaip nurodyta A dalies lentelėje.

Or. de

Pagrindimas

Reikia siekti mažiau, o ne daugiau, biurokratijos.
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Pakeitimas 1031
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 Priedo B dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B. Išankstiniai skaičiavimai B. Privalomi skaičiavimai

Or. en

Pakeitimas 1032
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 Priedo B dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B. Išankstiniai skaičiavimai B. Privalomo tarpinio planinio rodiklio
skaičiavimai

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad bendrieji ES ir valstybių narių 2020 m. planiniai rodikliai būtų 
pasiekti, būtina nustatyti ir privalomus tarpinius planinius rodiklius. 1 B priede pateiktuose 
skaičiavimuose iš pradžių nurodomi labai žemi rodikliai, o paskutiniais metais prieš 2020 m. 
numatomas didžiausias atsinaujinančių išteklių panaudojimas. Jei nebus laikomasi tarpinių 
planinių rodiklių, valstybėms narėms bus labai sunku pasiekti 2020 m. planinius rodiklius. 
Todėl tai reikėtų traktuoti kaip mažiausia, ką būtina padaryti.

Pakeitimas 1033
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo B dalies įžanginė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnio 2 dalyje nurodyti išankstiniai
skaičiavimai turi atitikti toliau nurodytas 

3 straipsnio 2 dalyje nurodyti privalomi
skaičiavimai turi atitikti toliau nurodytas 



AM\732231LT.doc 5/71 PE409.503v01-00

LT

energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalis: energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalis:

Or. en

Pakeitimas 1034
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos
II PRIEDAS

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedas. Normalizavimo taisyklė iš 
hidroenergijos gamintai elektros energijai 
apskaičiuoti

Išbraukta.

Ši taisyklė turi būti taikoma siekiant 
apskaičiuoti elektros energiją, pagamintą 
iš hidroenergijos tam tikroje valstybėje 
narėje:

QN(norm) = CN * 15/
14








 


N

Ni Ci
Qi

kai:
N – ataskaitiniai metai;
QN(norm) – apskaičiuoti naudojamas 
normalizuotas elektros energijos kiekis, 
pagamintas visose valstybės narės 
hidroelektrinėse N metais;
Qi – elektros energijos kiekis, faktiškai 
pagamintas visose valstybės narės 
hidroelektrinėse i metais, matuojamas 
GWh; 
Ci – visų valstybės narės hidroelektrinių 
bendra instaliuotoji galia i metais, 
matuojama MW;

Or. en
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Pakeitimas 1035
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo pabaigoje pridedama nauja dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei žinomi vandens nuotėkio statistiniai 
duomenys, pagaminama elektra gali būti 
apskaičiuojama pasitelkus 15 paskutinių 
metų nuotėkio koeficientą, pagal šią 
formulę:
QE = Hm * Vm * g * ρ * η * laikas
kai:
QE’ = pagaminama elektra
Hm = vidutinis kritimo aukštis
Vm = vidutinė srovė
g = gravitacijos konstanta
ρ = tankis
η = efektyvumas
Mažiems hidroelektrinės įrenginiams 
taikomi mažesni reikalavimai. Tokiu 
atveju užtenka metinės ataskaitos apie per 
metus pagamintą tikrąjį elektros energijos 
kiekį.
Pagaminta papildoma elektros energija 
bus apskaičiuojama atsižvelgiant į visų 
susijusių kintamųjų didėjimo procentą.

Or. de

Pagrindimas

Hidroenergijos normalizavimo taisyklė turėtų būti išplėsta, nes naujuose įrengimuose 
pagaminta hidroenergija negali būti tinkamai nustatyta, kadangi per mažai atsižvelgiama į 
natūralius vandens srovės svyravimus (+/- 10 %). Jei išauga metinė elektros energijos 
gamyba, nors įrenginių didžiausi pajėgumai nesikeičia, papildomos energijos gamybą galima 
visiškai apskaičiuoti tik po 15 metų. Priešingu atveju atsinaujinančių energijos šaltinių dalis 
itin greitai išauga ir pradeda lėtai mažėti per kitus 15 metų.
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Pakeitimas 1036
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
IIa priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIa priedas
Normalizavimo taisyklė iš vėjo energijos 

pagamintai elektros energijai apskaičiuoti
Siekiant apskaičiuoti elektros energiją, 
pagamintą iš vėjo energijos tam tikroje 
valstybėje narėje, taikoma ši taisyklė:

kai:
N –ataskaitiniai metai
QN(norm) – apskaičiuoti naudojamas
normalizuotas elektros energijos kiekis, 
pagamintas visose valstybės narės vėjo 
jėgainėse N metais;
Qi – elektros energijos kiekis, faktiškai 
pagamintas visose valstybės narės 
jėgainėse i metais, matuojamas GWh;
Ci – visų valstybės narės jėgainių bendra 
instaliuotoji galia i metais, matuojama 
MW;

Or. de

Pagrindimas

Vėjo energijos, kaip ir hidroenergijos, kiekis per kelerius metus gali gerokai svyruoti. Taigi 
reikia normalizuoti energijos iš vėjo gamybą, kad ES mastu būtų galima palyginti minimalius 
tarpinius planinius rodiklius.

QN(norm)  = CN * 7/
6








 


N

Ni Ci
Qi
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Pakeitimas 1037
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas išbrauktas.

Or. de

Pagrindimas

IV priede numatytos montuotojų sertifikavimo nuostatos yra nereikalingos, nes galima 
nurodyti Direktyvą 2005/36/EB, o tolesnis reguliavimas reikštų tik daugiau betikslės 
biurokratijos.

Pakeitimas 1038
Herbert Reul, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo įžanginė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnio 3 dalyje nurodyti kriterijai 
yra tokie:

Šie kriterijai taikomi tik 13 straipsnio 3 
dalyje nurodytoms sertifikavimo 
sistemoms:

Or. de

Pagrindimas

IV priede numatomas montuotojų sertifikavimas būtinas tik tuomet, jei valstybėse narėse nėra 
veiksmingos profesinės kvalifikacijos suteikimo sistemos.
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Pakeitimas 1039
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo įžanginė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnio 3 dalyje nurodyti kriterijai 
yra tokie:

Šie kriterijai taikomi tik 13 straipsnio 3 
dalyje nurodytoms sertifikavimo 
sistemoms:

Or. de

Pagrindimas

IV priede numatomas montuotojų sertifikavimas būtinas tik tuomet, jei valstybėse narėse nėra 
veiksmingos profesinės kvalifikacijos suteikimo sistemos. Neatsižvelgiant į tai, kad šiai 
kvalifikacijai gauti reikia daug pastangų ir laiko, veiklos vykdytojo požiūriu, dėl papildomo 
privalomo sertifikavimo susidarytų tik daugiau betikslių biurokratinių kliūčių. Tuo atveju, jei 
reikia įgyti kvalifikaciją ar ją patobulinti, ją būtų galima gauti savanoriškai mokantis rinkoje.

Pakeitimas 1040
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo įžanginė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnio 3 dalyje nurodyti kriterijai 
yra tokie:

Šie kriterijai taikomi tik 13 straipsnio 3 
dalyje nurodytoms sertifikavimo 
sistemoms:

Or. de

Pagrindimas

IV priede numatomas montuotojų sertifikavimas būtinas tik tuomet, jei valstybėse narėse nėra 
veiksmingos profesinės kvalifikacijos suteikimo sistemos. Neatsižvelgiant į tai, kad šiai 
kvalifikacijai gauti reikia daug pastangų ir laiko, veiklos vykdytojo požiūriu, dėl papildomo 
privalomo sertifikavimo susidarytų tik daugiau betikslių biurokratinių kliūčių. Tuo atveju, jei 
reikia įgyti kvalifikaciją ar ją patobulinti, ją būtų galima gauti savanoriškai mokantis rinkoje.
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Pakeitimas 1041
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sertifikavimo procesas turi būti skaidrus, 
jį turi aiškiai apibrėžti valstybė narė arba 
jos paskirta administracinė institucija.

1. Sertifikavimo procesas turi būti skaidrus, 
jį turi aiškiai apibrėžti sertifikavimo 
įstaiga, kurią skiria ir akredituoja 
valstybės narės (pagal EN ISO 17024).

Or. en

Pagrindimas

Sertifikuojant darbuotojus pagal EN ISO 17024 užtikrinama, kad nuolat vyktų naujovėmis 
grindžiamas mokymas (lengvai gali būti užtikrinama naujausia technologijų raida arba 
laikomasi taisyklių ir reglamentų). Be to, taikant EN ISO akreditavimą užtikrinamos aiškios 
taisyklės, todėl mokymą, kvalifikaciją ir įgūdžius galima būtų palyginti visoje Europoje.

Taigi, taikant šį metodą būtų sudarytos sąlygos tarpusavio įgūdžių pripažinimui visose 
valstybėse narėse.

Pakeitimas 1042
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sertifikavimo procesas turi būti skaidrus, 
jį turi aiškiai apibrėžti valstybė narė arba 
jos paskirta administracinė institucija.

1. Sertifikavimo procesas turi būti skaidrus, 
jį turi aiškiai apibrėžti sertifikavimo 
įstaiga, kurią skiria ir akredituoja 
valstybės narės (pagal EN ISO 17024).

Or. en

Pagrindimas

Sertifikuojant darbuotojus pagal EN ISO 17024 užtikrinama, kad nuolat vyktų naujovėmis 
grindžiamas mokymas (lengvai gali būti užtikrinama naujausia technologijų raida arba 
laikomasi taisyklių ir reglamentų). Be to, taikant EN ISO akreditavimą užtikrinamos aiškios 
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taisyklės, todėl mokymą, kvalifikaciją ir įgūdžius galima būtų palyginti visoje Europoje.

Pakeitimas 1043
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Biomasės, šiluminių siurblių, 
fotoelektrinių bei terminių saulės įrenginių 
montuotojai sertifikuojami pagal 
akredituotą mokymo programą arba 
mokymų rengėjo.

2. Biomasės, šiluminių siurblių, negilių 
geoterminių ir fotoelektrinių bei terminių 
saulės įrenginių montuotojams suteikiama 
galimybė, kad juos sertifikuotų trečiosios 
šalies sertifikuotojas. Sertifikatas 
suteikiamas egzaminą, įskaitant teorinę ir 
praktinę dalis, išlaikiusiam montuotojui. 
Montuotojas privalo turėti įgūdžių, kurių 
reikia atitinkamiems įrenginiams ir 
sistemoms montuoti, siekiant patenkinti 
vartotojo atlikto darbo ir patikimumo 
poreikius, užtikrinti darbo kokybę ir 
laikytis visų galiojančių, įskaitant 
energijos ir ekologinio ženklinimo, 
kodeksų ir standartų. Egzaminą sudaro 
praktinis sėkmingo biomasės katilų ar 
krosnių, šiluminių siurblių, fotoelektrinių 
ar terminių saulės energijos įrenginių 
montavimo įvertinimas.

Or. en

Pagrindimas

Itin svarbu, kad būtų užtikrinama įrenginių montavimo kokybė.
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Pakeitimas 1044
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Biomasės, šiluminių siurblių, 
fotoelektrinių bei terminių saulės įrenginių 
montuotojai sertifikuojami pagal 
akredituotą mokymo programą arba 
mokymų rengėjo.

2. Biomasės, šiluminių siurblių, 
fotoelektrinių bei terminių saulės įrenginių, 
taip pat horizontaliųjų ir vertikaliųjų 
šilumos rinktuvų (t. y. gręžimo ir statybos 
įmonės) montuotojus sertifikuoja 
akredituota sertifikavimo įstaiga.

Or. en

Pagrindimas

Sertifikuojant darbuotojus pagal EN ISO 17024 užtikrinama, kad nuolat vyktų naujovėmis 
grindžiamas mokymas (lengvai gali būti užtikrinama naujausia technologijų raida arba 
laikomasi taisyklių ir reglamentų). Be to, taikant EN ISO akreditavimą užtikrinamos aiškios 
taisyklės, todėl mokymą, kvalifikaciją ir įgūdžius galima būtų palyginti visoje Europoje.

Taigi, taikant šį metodą būtų sudarytos sąlygos tarpusavio įgūdžių pripažinimui visose 
valstybėse narėse.

Pakeitimas 1045
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Biomasės, šiluminių siurblių, 
fotoelektrinių bei terminių saulės įrenginių 
montuotojai sertifikuojami pagal 
akredituotą mokymo programą arba 
mokymų rengėjo.

2. Biomasės, šiluminių siurblių, 
fotoelektrinių bei terminių saulės įrenginių, 
taip pat horizontaliųjų ir vertikaliųjų 
šilumos rinktuvų (t. y. gręžimo ir statybos 
įmonės) montuotojus sertifikuoja 
akredituota sertifikavimo įstaiga.

Or. en
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Pagrindimas

Sertifikuojant darbuotojus pagal EN ISO 17024 užtikrinama, kad nuolat vyktų naujovėmis 
grindžiamas mokymas (lengvai gali būti užtikrinama naujausia technologijų raida arba 
laikomasi taisyklių ir reglamentų). Be to, taikant EN ISO akreditavimą užtikrinamos aiškios 
taisyklės, todėl mokymą, kvalifikaciją ir įgūdžius galima būtų palyginti visoje Europoje. 
Bendra EHPA ir EPEE pozicija dėl atsinaujinančių energijos šaltinių direktyvos, p. 5. Taigi, 
taikant šį metodą būtų sudarytos sąlygos tarpusavio įgūdžių pripažinimui visose valstybėse 
narėse.

Pakeitimas 1046
Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Biomasės, šiluminių siurblių, 
fotoelektrinių bei terminių saulės įrenginių 
montuotojai sertifikuojami pagal 
akredituotą mokymo programą arba 
mokymų rengėjo.

2. Biomasės, šiluminių siurblių, negilių 
geoterminių ir fotoelektrinių bei terminių 
saulės įrenginių montuotojai sertifikuojami 
pagal akredituotą mokymo programą arba 
mokymų rengėjo.

Or. en

Pakeitimas 1047
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Biomasės, šiluminių siurblių, 
fotoelektrinių bei terminių saulės įrenginių 
montuotojai sertifikuojami pagal 
akredituotą mokymo programą arba 
mokymų rengėjo.

2. Biomasės, šiluminių siurblių, negilių 
geoterminių ir fotoelektrinių bei terminių 
saulės įrenginių montuotojai sertifikuojami 
pagal akredituotą mokymo programą arba 
mokymų rengėjo.

Or. en
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Pagrindimas

Šiluminių siurblių ir negilių geoterminių įrenginių montuotojams turėtų būti numatyti 
skirtingi sertifikavimo kriterijai ir akreditavimo programos, nes jie priklauso skirtingoms 
profesinėms organizacijoms ir tokią kvalifikaciją retai turi vienas žmogus arba įmonė. Reikia 
numatyti konkrečius negilių geoterminių įrenginių montuotojų sertifikavimo kriterijus.

Pakeitimas 1048
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Numatoma konkreti atitinkamos 
technologijos ir (arba) taikymo būdo 
sertifikavimo procedūra: nedidelių 
biomasės katilų ir krosnių, saulės 
fotoelektros ir saulės energijos sistemų, 
negilių geoterminių sistemų bei šiluminių 
siurblių.

Or. en

Pagrindimas

Atsinaujinančios energijos technologijos skiriasi. Todėl kiekvienai technologijai turi būti 
kuriamos skirtingos sertifikavimo sistemos.

Pakeitimas 1049
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 2b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Montuotojo pažymėjimas galioja 
ribotą laiką, kaip numatoma pagal 
paprastų šildymo arba saulės fotoelektros 
įrenginių, arba paprastos elektros įrangos
montuotuojų sertifikavimo procedūras.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti nereikalingų kliūčių gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, neturėtų būti taikomas griežtesnis pažymėjimo galiojimo laikas negu paprastos 
elektros įrangos atveju.

Pakeitimas 1050
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 3-10 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mokymo programą ar rengėją 
akredituoja valstybės narės arba jų 
paskirtos administracinės institucijos. 
Akredituojanti institucija užtikrina, kad 
mokymo rengėjo siūloma mokymo 
programa būtų tęstinė ir regioninio arba
nacionalinio masto. Mokymų rengėjas 
turi turėti pakankamai techninių 
priemonių praktiniams mokymams rengti, 
įskaitant laboratorinę įrangą ar 
atitinkamas priemones. Mokymų rengėjas 
be pagrindinių mokymų taip pat turi 
pasiūlyti trumpesnius kvalifikacijos 
kėlimo kursus aktualiais klausimais, 
įskaitant naująsias technologijas, kad 
būtų sudarytos sąlygos apie įrenginius 
mokytis visą gyvenimą. Mokymų rengėjas 
gali būti įrangos ar sistemos gamintojas, 
institutai arba asociacijos.

Išbraukta.

4. Akredituotos mokymo programos 
siūlomos darbo patirties turintiems 
montuotojams, turintiems arba 
besiruošiantiems įgyti tokią kvalifikaciją: 
a) biomasės katilų ir krosnių 
montuotojams: santechniko, vamzdžių 
klojėjo, šildymo inžinieriaus ar 
sanitarinės ir šildymo ar aušinimo įrangos 
techniko kvalifikacija yra būtina sąlyga; 
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b) šiluminių siurblių montuotojams: 
santechniko, aušinimo inžinieriaus 
kvalifikacija, taip pat baziniai elektriko ir 
santechniko įgūdžiai (vamzdžių pjovimas, 
vamzdžių jungčių litavimas, vamzdžių 
jungčių klijavimas, izoliavimas, junglių 
sandarinimas, nuotėkio testavimas ir 
šildymo ar aušinimo sistemų montavimas) 
yra būtina sąlyga;
c) fotoelektrinių ar terminių saulės 
įrenginių montuotojui: santechniko, 
elektriko kvalifikacija ir santechniko, 
elektriko ir dangų klojėjo įgūdžiai, 
įskaitant žinias apie vamzdžių jungčių 
litavimą, vamzdžių jungčių klijavimą, 
junglių sandarinimą, santechninės 
įrangos nuotėkio testavimą, gebėjimą 
sujungti laidus, žinias apie pagrindines 
dengimo medžiagas, hidroizoliacijos ir 
sandarinimo metodus yra būtina sąlyga; 
arba 
d) profesinis montuotojų mokymas, 
kuriuo siekiama suteikti montuotojo 
įgūdžių, atitinkančių 3 metų išsilavinimą 
a, b arba c punktuose nurodytose srityse, 
įskaitant teorinį mokymąsi ir praktiką 
darbo vietoje. 
5. Mokymus, kuriuos užbaigus 
suteikiamas montuotojo sertifikatas, 
sudaro teorinė ir praktinė dalys. Mokymų 
pabaigoje montuotojas turi būti įgijęs 
įgūdžių, būtinų atitinkamiems 
įrenginiams ir sistemoms montuoti, atitikti 
vartotojo veiklos rezultatų ir patikimumo 
poreikius, užtikrinti darbo kokybę ir 
atitikti visus galiojančius kodeksus ir 
standartus, įskaitant energijos ir 
ekologinio ženklinimo.
6. Teorinėje biomasės krosnių ir katilų 
montavimo mokymų dalyje nagrinėjama 
biomasės rinkos padėtis, ekologiniai 
aspektai, biomasės kuras, logistika, 
statybos įstatymai, priešgaisrinė apsauga, 
subsidijos, degimo technika, deginimo 
sistemos, optimalūs hidrauliniai 
sprendiniai, sąnaudų bei pelningumo 
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palyginimas ir biomasės katilų bei krosnių 
projektavimas, montavimas ir priežiūra. 
Mokymuose taip pat turi būti suteikiama 
išsamių žinių apie Europos standartus, 
taikomus technologijoms ir biomasės 
kurui, pavyzdžiui, kuro tabletėms, ir apie 
nacionalinius ir Europos teisės aktus, 
taikomus biomasei. 
7. Teorinėje šiluminių siurblių 
montuotojo mokymų dalyje nagrinėjama 
padėtis šiluminių siurblių rinkoje, įvairių 
regionų geoterminiai ištekliai ir žemės 
šaltinių temperatūra, dirvožemio ir 
uolienų šiluminio laidumo nustatymas, 
logistika, statybos įstatymai, geoterminių 
išteklių naudojimo reglamentai, šiluminių 
siurblių naudojimo pastatuose 
pagrįstumas ir tinkamiausios šiluminių 
siurblių sistemos nustatymas ir žinios apie 
jų techninius reikalavimus, saugumą, oro 
filtravimą, sujungimą su šilumos šaltiniu 
ir sistemos išdėstymą. Mokymuose taip pat 
turi būti suteikiama išsamių žinių apie 
visus šiluminiams siurbliams taikomus 
Europos standartus, atitinkamus 
nacionalinius ir Europos teisės aktus:
a) bazinis šiluminio siurblio fizinių ir 
veikimo principų suvokimas, įskaitant 
šiluminio siurblio ciklo charakteristikas: 
ryšys tarp šilumos šalintuvo žemų 
temperatūrų, šilumos šaltinio aukštos 
temperatūros ir sistemos veiksmingumo, 
šildymo kokybės (COP) ir sezoninio 
veikimo veiksnio (SPF) nustatymas;
b) šiluminio siurblio ciklo komponentų ir 
jų funkcijos, įskaitant kompresorių, 
plečiamąjį vožtuvą, garintuvą, 
kondensatorių, įrenginius ir įtaisus, 
tepalinę alyvą, šaltnešį, perkaitinimo, 
dalinio aušinimo ir aušinimo su 
šiluminiais siurbliais galimybes, 
suvokimas; 
c) gebėjimas pasirinkti sudedamąsias 
dalis ir pritaikyti jų dydį tipiškais 
montavimo atvejais, įskaitant tipinių 
įvairių pastatų šilumos apkrovimo verčių 
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nustatymą, taip pat karšto vandens 
gamybai pagal energijos suvartojimą, 
šiluminio siurblio pajėgumo nustatymą 
šiluminiam apkrovimui, kuris būtinas 
karšto vandens gamybai, pastato šilumos 
kaupimo masei ir nepertraukiamai srovės 
grandinei; nustatyti buferinės cisternos 
komponentą, jos tūrį ir antrosios šildymo 
sistemos integravimą;
8. Teorinėje mokymų apie fotoelektrinių 
ir terminių saulės energijos įrenginių 
montavimą dalyje nagrinėjama padėtis 
saulės energijos produktų rinkoje, 
ekologiniai aspektai, sudedamosios dalys, 
saulės energijos sistemų charakteristikos 
ir matmenys, tikslių sistemų ir 
sudedamųjų dalių parinkimas, šilumos 
paklausos nustatymas, logistika, statybos 
įstatymai, priešgaisrinė apsauga, 
subsidijos, sąnaudų ir pelningumo 
palyginimas, taip pat saulės fotoelektros ir 
saulės šilumos įrenginių projektavimas, 
montavimas ir priežiūras. Mokymuose 
taip pat turi būti suteikiama išsamių žinių 
apie visus Europos technologijos 
normatyvus bei sertifikavimą, pvz., Solar 
Keymark, ir susijusius Europos ir 
nacionalinės teisės aktus. Montuotojas 
turi įrodyti turįs šiuos pagrindinius 
gebėjimus: 
a) sugebėti dirbti saugiai, naudoti būtinus 
įrankius ir įrangą, laikytis saugos 
kodeksų bei standartų ir nustatyti 
santechnikos, elektros ir kitus pavojus, 
susijusius su saulės įrenginiais;
b) sugebėti identifikuoti sistemas ir jų 
sudedamąsias dalis, būdingas aktyvioms ir 
pasyvioms sistemoms, įskaitant mechaninį 
dizainą, ir nustatyti sudedamųjų dalių 
vietą bei sistemos išdėstymą ir 
konfigūraciją; 
c) sugebėti nustatyti būtiną montavimo 
vietą, fotoelektros ir saulės energiją 
naudojančio vandens šildytuvo krypties 
nustatymą ir posvyrį, atsižvelgiant į 
šešėlio nustatymą, saulės energijos 
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prieigą, struktūrinį integralumą, įrenginio 
tinkamumą pastatui ar klimatui, įvairių 
montavimo metodų, tinkamų dangos 
tipams, nustatymą ir montavimui būtinos 
įrangos sistemos balansą;
d) saulės fotoelektros sistemoms –
sugebėti pritaikyti elektros projektą, 
įskaitant projekto srovių nustatymą, 
atitinkamų rūšių laidininkų pasirinkimą 
ir kiekvienos elektros grandinės 
parametrų, visos susijusios įrangos ir 
posistemių tinkamo dydžio, parametrų bei 
vietų nustatymą ir atitinkamo sujungimo 
taško pasirinkimą.
9. Mokymo kursai užbaigiami egzaminu, 
kurį išlaikius išduodamas pažymėjimas. 
Egzaminą sudaro praktinis sėkmingo 
biomasės katilų ar krosnių, šiluminių 
siurblių, fotoelektrinių ar terminių saulės 
energijos įrenginių sumontavimo 
įvertinimas.
10. Montuotojo pažymėjimas galioja 
ribotą laiką; kad sertifikato galiojimas 
būtų pratęstas, būtina dalyvauti 
kvalifikacijos kėlimo seminare ar kitame 
panašiame renginyje.

Or. en

Pakeitimas 1051
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mokymo programą ar rengėją 
akredituoja valstybės narės arba jų 
paskirtos administracinės institucijos.
Akredituojanti institucija užtikrina, kad 
mokymo rengėjo siūloma mokymo 
programa būtų tęstinė ir regioninio arba 
nacionalinio masto. Mokymų rengėjas turi 
turėti pakankamai techninių priemonių 

3. Mokymo programos ar rengėjo kokybę 
užtikrina sertifikavimo įstaigos. Šios 
įstaigos užtikrina, kad mokymo rengėjo 
siūloma mokymo programa būtų tęstinė ir 
regioninio arba nacionalinio masto.
Mokymų rengėjas turi turėti pakankamai 
techninių priemonių praktiniams 
mokymams rengti, įskaitant laboratorinę 
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praktiniams mokymams rengti, įskaitant 
laboratorinę įrangą ar atitinkamas 
priemones. Mokymų rengėjas be 
pagrindinių mokymų taip pat turi pasiūlyti 
trumpesnius kvalifikacijos kėlimo kursus 
aktualiais klausimais, įskaitant naująsias 
technologijas, kad būtų sudarytos sąlygos 
apie įrenginius mokytis visą gyvenimą.
Mokymų rengėjas gali būti įrangos ar 
sistemos gamintojas, institutai arba 
asociacijos.

įrangą ar atitinkamas priemones. Mokymų 
rengėjas be pagrindinių mokymų taip pat 
turi pasiūlyti trumpesnius kvalifikacijos 
kėlimo kursus aktualiais klausimais, 
įskaitant naująsias technologijas, kad būtų 
sudarytos sąlygos apie įrenginius mokytis 
visą gyvenimą. Mokymų rengėjas gali būti 
įrangos ar sistemos gamintojas, institutai 
arba asociacijos.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės labai lengvai ir veiksmingai gali skirti akredituotas sertifikavimo įstaigas, o 
siekiant akredituoti kiekvieną mokymo centrą būtų pareikalauta per daug išlaidų ir numatyta 
per daug biurokratinių reikalavimų. Taigi būtų sukuriama administracinė našta, dėl kurios 
lėtėtų atsinaujinančios energijos rinkos vystymasis.

Pakeitimas 1052
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mokymo programą ar rengėją 
akredituoja valstybės narės arba jų 
paskirtos administracinės institucijos.
Akredituojanti institucija užtikrina, kad 
mokymo rengėjo siūloma mokymo 
programa būtų tęstinė ir regioninio arba 
nacionalinio masto. Mokymų rengėjas turi 
turėti pakankamai techninių priemonių 
praktiniams mokymams rengti, įskaitant 
laboratorinę įrangą ar atitinkamas 
priemones. Mokymų rengėjas be 
pagrindinių mokymų taip pat turi pasiūlyti 
trumpesnius kvalifikacijos kėlimo kursus 
aktualiais klausimais, įskaitant naująsias 
technologijas, kad būtų sudarytos sąlygos 
apie įrenginius mokytis visą gyvenimą. 

3. Mokymo programos ar rengėjo kokybę 
užtikrina sertifikavimo įstaigos. Šios 
įstaigos užtikrina, kad mokymo rengėjo 
siūloma mokymo programa būtų tęstinė ir 
regioninio arba nacionalinio masto. 
Mokymų rengėjas turi turėti pakankamai 
techninių priemonių praktiniams 
mokymams rengti, įskaitant laboratorinę 
įrangą ar atitinkamas priemones. Mokymų 
rengėjas be pagrindinių mokymų taip pat 
turi pasiūlyti trumpesnius kvalifikacijos 
kėlimo kursus aktualiais klausimais, 
įskaitant naująsias technologijas, kad būtų 
sudarytos sąlygos apie įrenginius mokytis 
visą gyvenimą. Mokymų rengėjas gali būti 
įrangos ar sistemos gamintojas, institutai 
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Mokymų rengėjas gali būti įrangos ar 
sistemos gamintojas, institutai arba 
asociacijos.

arba asociacijos.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės labai lengvai ir veiksmingai gali skirti akredituotas sertifikavimo įstaigas, o 
siekiant akredituoti kiekvieną mokymo centrą būtų pareikalauta per daug išlaidų ir numatyta 
per daug biurokratinių reikalavimų. Taigi būtų sukuriama administracinė našta, dėl kurios 
lėtėtų atsinaujinančios energijos rinkos vystymasis.

Pakeitimas 1053
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV Priedo 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Akredituotos mokymo programos 
siūlomos darbo patirties turintiems 
montuotojams, turintiems arba 
besiruošiantiems įgyti tokią kvalifikaciją: 

4. Mokymo programos siūlomos darbo 
patirties turintiems montuotojams, 
turintiems arba besiruošiantiems įgyti tokią 
kvalifikaciją: 

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės labai lengvai ir veiksmingai gali skirti akredituotas sertifikavimo įstaigas, o 
siekiant akredituoti kiekvieną mokymo centrą būtų pareikalauta per daug išlaidų ir numatyta 
per daug biurokratinių reikalavimų. Taigi būtų sukuriama administracinė našta, dėl kurios 
lėtėtų atsinaujinančios energijos rinkos vystymasis.
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Pakeitimas 1054
Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 4 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) negilių geoterminių įrenginių 
montuotojams: gręžėjo arba vamzdžių 
klojėjo kvalifikacija, taip pat pagrindiniai 
geologo darbo įgūdžiai yra būtina sąlyga;

Or. en

Pakeitimas 1055
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 4 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) negilių geoterminių įrenginių 
montuotojams: gręžėjo arba vamzdžių 
klojėjo kvalifikacija, taip pat pagrindiniai 
geologo darbo įgūdžiai yra būtina sąlyga;

Or. en

Pagrindimas

Šiluminių siurblių ir sekliųjų geoterminių įrenginių montuotojams turėtų būti numatyti 
skirtingi sertifikavimo kriterijai ir akreditavimo programos, nes jie priklauso skirtingoms 
profesinėms organizacijoms ir tokią kvalifikaciją retai turi vienas žmogus arba įmonė. Reikia 
numatyti konkrečius sekliųjų geoterminių įrenginių montuotojų sertifikavimo kriterijus.
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Pakeitimas 1056
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV Priedo 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Teorinėje šiluminių siurblių montuotojo 
mokymų dalyje nagrinėjama padėtis 
šiluminių siurblių rinkoje, įvairių regionų 
geoterminiai ištekliai ir žemės šaltinių 
temperatūra, dirvožemio ir uolienų 
šiluminio laidumo nustatymas, logistika, 
statybos įstatymai, geoterminių išteklių 
naudojimo reglamentai, šiluminių siurblių 
naudojimo pastatuose pagrįstumas ir 
tinkamiausios šiluminių siurblių sistemos 
nustatymas ir žinios apie jų techninius 
reikalavimus, saugumą, oro filtravimą, 
sujungimą su šilumos šaltiniu ir sistemos 
išdėstymą. Mokymuose taip pat turi būti 
suteikiama išsamių žinių apie visus 
šiluminiams siurbliams taikomus Europos 
standartus, atitinkamus nacionalinius ir 
Europos teisės aktus. Montuotojas turi 
įrodyti turįs šiuos pagrindinius gebėjimus:

7. Teorinėje šiluminių siurblių montuotojo 
mokymų dalyje nagrinėjama padėtis 
šiluminių siurblių rinkoje, logistika, 
statybos įstatymai, geoterminių išteklių 
naudojimo reglamentai, šiluminių siurblių 
naudojimo pastatuose pagrįstumas ir 
tinkamiausios šiluminių siurblių sistemos 
nustatymas ir žinios apie jų techninius 
reikalavimus, saugumą, oro filtravimą, 
sujungimą su šilumos šaltiniu ir sistemos 
išdėstymą. Mokymuose taip pat turi būti 
suteikiama išsamių žinių apie visus 
šiluminiams siurbliams taikomus Europos 
standartus, atitinkamus nacionalinius ir 
Europos teisės aktus. Montuotojas turi 
įrodyti turįs šiuos pagrindinius gebėjimus:

Or. en

Pagrindimas

Šiluminių siurblių ir sekliųjų geoterminių įrenginių montuotojams turėtų būti numatyti 
skirtingi sertifikavimo kriterijai ir akreditavimo programos, nes jie priklauso skirtingoms 
profesinėms organizacijoms ir tokią kvalifikaciją retai turi vienas žmogus arba įmonė. Reikia 
numatyti konkrečius sekliųjų geoterminių įrenginių montuotojų sertifikavimo kriterijus.

Pakeitimas 1057
Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Teorinėje šiluminių siurblių montuotojo 7. Teorinėje šiluminių siurblių montuotojo 
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mokymų dalyje nagrinėjama padėtis 
šiluminių siurblių rinkoje, įvairių regionų 
geoterminiai ištekliai ir žemės šaltinių 
temperatūra, dirvožemio ir uolienų 
šiluminio laidumo nustatymas, logistika, 
statybos įstatymai, geoterminių išteklių 
naudojimo reglamentai, šiluminių siurblių 
naudojimo pastatuose pagrįstumas ir 
tinkamiausios šiluminių siurblių sistemos 
nustatymas ir žinios apie jų techninius 
reikalavimus, saugumą, oro filtravimą, 
sujungimą su šilumos šaltiniu ir sistemos 
išdėstymą. Mokymuose taip pat turi būti 
suteikiama išsamių žinių apie visus 
šiluminiams siurbliams taikomus Europos 
standartus, atitinkamus nacionalinius ir 
Europos teisės aktus. Montuotojas turi 
įrodyti turįs šiuos pagrindinius gebėjimus:

mokymų dalyje nagrinėjama padėtis 
šiluminių siurblių rinkoje, logistika, 
statybos įstatymai, šiluminių siurblių 
naudojimo pastatuose pagrįstumas ir 
tinkamiausios šiluminių siurblių sistemos 
nustatymas ir žinios apie jų techninius 
reikalavimus, saugumą, oro filtravimą, 
sujungimą su šilumos šaltiniu ir sistemos 
išdėstymą. Mokymuose taip pat turi būti 
suteikiama išsamių žinių apie visus 
šiluminiams siurbliams taikomus Europos 
standartus, atitinkamus nacionalinius ir 
Europos teisės aktus. Montuotojas turi 
įrodyti turįs šiuos pagrindinius gebėjimus:

Or. en

Pakeitimas 1058
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Negilių geoterminių įrenginių 
montuotojo teorinų mokymų metu 
nagrinėjama įvairių regionų geoterminiai 
ištekliai ir žemės šaltinių temperatūra, 
dirvožemio ir uolienų šiluminio laidumo 
nustatymas, geoterminių išteklių 
naudojimo reglamentai, tinkamiausios 
geoterminių šiluminių siurblių sistemos 
nustatymas, sistemos išdėstymas, gręžimo 
technologijos, gręžinio šilumokaičių 
montavimas, šulinių įrengimas, slėgio 
bandymas, logistika, statybos įstatymai ir 
sauga. Mokymuose taip pat turi būti 
suteikiama išsamių žinių apie visus 
negiliems geoterminiams įrenginiams 
taikomus Europos standartus, 
atitinkamus nacionalinius ir Europos 
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teisės aktus. Montuotojas turi įrodyti turįs 
šiuos pagrindinius gebėjimus:
a) geba suvokti požeminių sluoksnių 
geologinius ir geoterminius parametrus ir 
juos nustatyti, žino dirvožemio ir uolienų 
pavadinimus ir gali juos nustatyti, gali 
rengti gręžinio ataskaitas (litologija, 
gruntinis vanduo ir t. t.); turi pagrindinių 
geologinių ir hidrogeologinių žinių,
b) žino apie įvairias gręžimo ir kasimo 
technologijas, geba parinkti geriausią 
gręžimo būdą ir užtikrinti aplinkos (ypač 
gruntinio vandens) apsaugą gręžiant,
c) geba sumontuoti gręžinio 
šilumokaičius, užpilti cementu, užkasti ar 
kitaip užpildyti žemės šaltinio sistemą ir 
atlikti slėgio bandymus; turi vamzdžių iš 
plastiko suvirinimo ir kitų sujungimo 
būdų įgūdžių,
d) geba konstruoti gruntinio vandens 
šulinius, montuoti atitinkamus vamzdžius, 
siurblius ir kontrolės sistemas, 
e) gali parengti atitinkamus dokumentus, 
įskaitant gręžimo vietos nustatymą ir 
nubraižymą.

Or. en

Pagrindimas

Šiluminių siurblių ir sekliųjų geoterminių įrenginių montuotojams turėtų būti numatyti 
skirtingi sertifikavimo kriterijai ir akreditavimo programos, nes jie priklauso skirtingoms 
profesinėms organizacijoms ir tokią kvalifikaciją retai turi vienas žmogus arba įmonė. Reikia 
numatyti konkrečius sekliųjų geoterminių įrenginių montuotojų sertifikavimo kriterijus.
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Pakeitimas 1059
Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Negilių geoterminių įrenginių 
montuotojo teorinų mokymų metu 
nagrinėjama įvairių regionų geoterminiai 
ištekliai ir žemės šaltinių temperatūra, 
dirvožemio ir uolienų šiluminio laidumo 
nustatymas, geoterminių išteklių 
naudojimo reglamentai, tinkamiausios 
geoterminių šiluminių siurblių sistemos 
nustatymas, sistemos išdėstymas, gręžimo 
technologijos, gręžinio šilumokaičių 
montavimas, šulinių įrengimas, slėgio 
bandymas, logistika, statybos įstatymai ir 
sauga. Mokymuose taip pat turi būti 
suteikiama išsamių žinių apie visus 
negiliems geoterminiams įrenginiams 
taikomus Europos standartus, 
atitinkamus nacionalinius ir Europos 
teisės aktus. Montuotojas turi įrodyti turįs 
šiuos pagrindinius gebėjimus:
a) geba suvokti požeminių sluoksnių 
geologinius ir geoterminius parametrus ir 
juos nustatyti, žino dirvožemio ir uolienų 
pavadinimus ir gali juos nustatyti, gali 
rengti gręžinio ataskaitas (litologija, 
gruntinis vanduo ir t. t.); turi pagrindinių 
geologinių ir hidrogeologinių žinių,
b) žino apie įvairias gręžimo ir kasimo 
technologijas, geba parinkti geriausią 
gręžimo būdą ir užtikrinti aplinkos (ypač 
gruntinio vandens) apsaugą gręžiant,
c) geba sumontuoti gręžinio 
šilumokaičius, užpilti cementu, užkasti ar 
kitaip užpildyti žemės šaltinio sistemą ir 
atlikti slėgio bandymus; turi vamzdžių iš 
plastiko suvirinimo ir kitų sujungimo 
būdų įgūdžių,
d) geba konstruoti gruntinio vandens 
šulinius, montuoti atitinkamus vamzdžius, 



AM\732231LT.doc 27/71 PE409.503v01-00

LT

siurblius ir kontrolės sistemas,
e) gali parengti atitinkamus dokumentus, 
įskaitant gręžimo vietos nustatymą ir 
nubraižymą.

Or. en

Pagrindimas

Į direktyvos IV priedą, kuriame numatomas montuotojų akreditavimo procesas, reikia įtraukti 
konkrečius negilių geoterminių irenginių montuotojų sertifikavimo kriterijus. Jie turėtų apimti 
įvairias specialistų, kurie atlieka geoterminio šildymo ar aušinimo sistemų projektavimo ir 
montavimo darbus, kategorijas siekiant, kad jie turėtų reikiamų žinių ir galėtų užtikrinti, jog 
atsinaujinantis energijos šaltinis būtų naudojamas geriausiomis sąlygomis. Į direktyvos 
pasiūlyme numatytą specialistų mokymą reikėtų įtraukti interneto informacinių paslaugų 
vietos geoterminių pajėgumų klausimais kūrimą.

Pakeitimas 1060
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Mokymo kursai užbaigiami egzaminu, 
kurį išlaikius išduodamas pažymėjimas.
Egzaminą sudaro praktinis sėkmingo
biomasės katilų ar krosnių, šiluminių 
siurblių, fotoelektrinių ar terminių saulės 
energijos įrenginių sumontavimo 
įvertinimas.

9. Mokymo kursai užbaigiami egzaminu ir 
pažymėjimo išdavimu laikantis EN ISO 
17024. Egzaminą sudaro praktinių įgūdžių 
testas. Dalį sertifikavimo reikalavimų
sudaro montuotojo gebėjimo sėkmingai 
sumontuoti biomasės katilus ar krosnis, 
šiluminių siurblių sistemas, fotoelektrinius 
ar terminius saulės energijos įrenginius 
įrodymas.

Or. en

Pagrindimas

Egzamino metu sunku patikrinti tikrus montavimo vietoje įgūdžius. Tačiau galima patikrinti 
praktinius įgūdžius atsižvelgiant į montavimo klaidų nustatymą esamuose įrenginiuose. Ši 
praktinė dalis turėtų būti įtraukta į egzaminą. Siekiant įvertinti montavimo įgūdžius 
montuotojas turi pateikti dokumentus, kuriuose būtų nurodoma, kad jis iš tiesų sumontavo 
keletą sistemų.
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Pakeitimas 1061
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Mokymo kursai užbaigiami egzaminu, 
kurį išlaikius išduodamas pažymėjimas. 
Egzaminą sudaro praktinis sėkmingo 
biomasės katilų ar krosnių, šiluminių 
siurblių, fotoelektrinių ar terminių saulės 
energijos įrenginių sumontavimo 
įvertinimas.

9. Mokymo kursai užbaigiami egzaminu ir 
pažymėjimo išdavimu laikantis EN ISO 
17024. Egzaminą sudaro praktinių įgūdžių 
testas. Dalį sertifikavimo reikalavimų 
sudaro montuotojo gebėjimo sėkmingai
sumontuoti biomasės katilus ar krosnis, 
šiluminių siurblių sistemas, fotoelektrinius 
ar terminius saulės energijos įrenginius 
įrodymas.

Or. en

Pagrindimas

Egzamino metu sunku patikrinti tikrus montavimo vietoje įgūdžius. Tačiau galima patikrinti 
praktinius įgūdžius atsižvelgiant į montavimo klaidų nustatymą esamuose įrenginiuose. Ši 
praktinė dalis turėtų būti įtraukta į egzaminą. Siekiant įvertinti montavimo įgūdžius 
montuotojas pateikia dokumentus, kuriuose nurodoma, kad jis iš tiesų sumontavo keletą 
sistemų.

Pakeitimas 1062
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IVa priedas
Mokymo programų ir jų rengėjų 

akreditavimas
13 straipsnio 3a (naujoje) dalyje nurodyti 
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kriterijai:
1. Mokymo programą ar rengėją 
akredituoja valstybės narės arba jų 
paskirtos administracinės institucijos. 
Akredituojanti institucija užtikrina, kad 
mokymo rengėjo siūloma mokymo 
programa būtų tęstinė ir regioninio arba 
nacionalinio masto. Mokymų rengėjas 
turi turėti pakankamai techninių 
priemonių praktiniams mokymams rengti, 
įskaitant tam tikrą laboratorinę įrangą ar 
atitinkamas priemones. Mokymų rengėjas 
be pagrindinių mokymų taip pat turi 
pasiūlyti trumpesnius kvalifikacijos 
kėlimo kursus aktualiais klausimais, 
įskaitant naująsias technologijas, kad 
būtų sudarytos sąlygos apie įrenginius 
mokytis visą gyvenimą. Mokymų rengėjas 
gali būti įrangos ar sistemos gamintojas, 
institutai arba asociacijos.
2. Jei galima, IVa priede (naujame) 
nurodytus kriterijus atitinkančios 
mokymo programos turėtų būti įtrauktos į 
pagrindinę montuotojų mokymo 
programą.
3. Akredituotos mokymo programos ypač 
siūlomos darbo patirties turintiems 
montuotojams, turintiems arba 
besiruošiantiems įgyti tokią kvalifikaciją:
a) biomasės katilų ir krosnių 
montuotojams: santechniko, vamzdžių 
surinkėjo, šildymo inžinieriaus ar 
sanitarinės ir šildymo ar aušinimo įrangos 
techniko kvalifikacija yra būtina sąlyga;
b) šiluminių siurblių montuotojams: 
santechniko, aušinimo inžinieriaus 
kvalifikacija, taip pat pagrindiniai 
elektriko ir santechniko įgūdžiai 
(vamzdžių pjovimas, vamzdžių jungčių 
litavimas, vamzdžių jungčių klijavimas, 
izoliavimas, junglių sandarinimas, 
nuotėkio testavimas ir šildymo ar 
aušinimo sistemų montavimas) yra būtina 
sąlyga;
c) negilių geoterminių įrenginių 
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montuotojams: gręžėjo arba vamzdžių 
klojėjo kvalifikacija, taip pat pagrindiniai 
geologo darbo įgūdžiai yra būtina sąlyga;
d) fotoelektrinių saulės energijos 
įrenginių montuotojams: elektriko 
kvalifikacija, taip pat elektriko ir stogo 
dangų klojėjo įgūdžiai, įskaitant gebėjimą 
sujungti laidus, žinias apie pagrindines 
stogų dengimo medžiagas, yra būtina 
sąlyga; 
e) terminių saulės įrenginių montuotojui: 
santechniko kvalifikacija ir santechniko, 
bei stogo dangų klojėjo įgūdžiai, įskaitant 
žinias apie vamzdžių jungčių litavimą, 
vamzdžių jungčių klijavimą, junglių 
sandarinimą, santechninės įrangos 
nuotėkio testavimą, gebėjimą sujungti 
laidus, žinias apie pagrindines stogų 
dengimo medžiagas, hidroizoliacijos ir 
sandarinimo metodus yra būtina sąlyga; 
arba
f) profesinis montuotojų mokymas, kuriuo
siekiama suteikti montuotojo įgūdžių, 
atitinkančių trejų metų išsilavinimą a, b, 
c, d arba e punktuose nurodytose srityse, 
įskaitant teorinį mokymąsi ir praktiką 
darbo vietoje.
4. Biomasės krosnių ir katilų montavimo 
teoriniųe mokymų metu nagrinėjama 
biomasės rinkos padėtis, ekologiniai 
aspektai, biomasės kuras, logistika, 
statybos įstatymai, priešgaisrinė apsauga, 
subsidijos, degimo technika, deginimo 
sistemos, optimalūs hidrauliniai 
sprendiniai, sąnaudų bei pelningumo 
palyginimas ir biomasės katilų bei krosnių 
projektavimas, montavimas ir priežiūra. 
Mokymuose taip pat turi būti suteikiama 
išsamių žinių apie Europos standartus, 
taikomus technologijoms ir biomasės 
kurui, pavyzdžiui, kuro tabletėms, ir apie 
nacionalinius ir Europos teisės aktus, 
taikomus biomasei.
5. Šiluminių siurblių montuotojo teorinių 
mokymų metu nagrinėjama padėtis 
šiluminių siurblių rinkoje, šiluminių 
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siurblių naudojimo pastatuose 
pagrįstumas ir tinkamiausios šiluminių 
siurblių sistemos nustatymas bei žinios 
apie jų techninius reikalavimus, 
saugumą, oro filtravimą, sujungimą su 
šilumos šaltiniu ir sistemos išdėstymą. 
Mokymuose taip pat turi būti suteikiama 
išsamių žinių apie visus šiluminiams 
siurbliams taikomus Europos standartus, 
atitinkamus nacionalinius ir Europos 
teisės aktus. Montuotojas turi įrodyti turįs 
šiuos pagrindinius gebėjimus:
a) turi išmanyti pagrindinius šiluminio 
siurblio fizinių ir veikimo principus, 
įskaitant šiluminio siurblio ciklo 
charakteristikas: ryšys tarp šilumos 
šalintuvo žemų temperatūrų, šilumos 
šaltinio aukštos temperatūros ir sistemos 
veiksmingumo, šildymo kokybės (COP) ir 
sezoninio veikimo veiksnio (SPF) 
nustatymas;
b) turi suvokti šiluminio siurblio ciklo 
komponentus ir jų funkcijas, įskaitant 
kompresorių, plečiamąjį vožtuvą, 
garintuvą, kondensatorių, įrenginius ir 
įtaisus, tepalinę alyvą, šaltnešį, 
perkaitinimo, dalinio aušinimo ir 
aušinimo su šiluminiais siurbliais 
galimybes;
c) geba pasirinkti sudedamąsias dalis ir 
pritaikyti jų dydį tipiškais montavimo 
atvejais, įskaitant tipinių įvairių pastatų 
šilumos apkrovimo ir karšto vandens 
gamybai pagal energijos suvartojimą 
verčių nustatymą, šiluminio siurblio 
pajėgumo nustatymą šiluminiam 
apkrovimui, kuris būtinas karšto vandens 
gamybai, pastato šilumos kaupimo masei 
ir nepertraukiamai srovės grandinei; geba 
nustatyti buferinės cisternos komponentą, 
jos tūrį ir antrosios šildymo sistemos 
integravimą;
6. Teorinėje mokymų apie terminių saulės 
energijos įrenginių montavimą dalyje 
nagrinėjama padėtis saulės energijos 
produktų rinkoje, ekologiniai aspektai, 
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sudedamosios dalys, saulės energijos 
sistemų charakteristikos ir matmenys, 
tikslių sistemų ir sudedamųjų dalių 
parinkimas, šilumos paklausos 
nustatymas, logistika, statybos įstatymai, 
priešgaisrinė apsauga, subsidijos, 
sąnaudų ir pelningumo palyginimas, taip 
pat saulės šilumos įrenginių 
projektavimas, montavimas ir priežiūras. 
Mokymuose taip pat turi būti suteikiama 
išsamių žinių apie visus Europos 
technologijos normatyvus bei 
sertifikavimą, pvz., Solar Keymark, ir 
susijusius Europos ir nacionalinės teisės 
aktus. Montuotojas turi įrodyti turįs šiuos 
pagrindinius gebėjimus:
a) sugebėti dirbti saugiai, naudoti būtinus 
įrankius ir įrangą, laikytis saugos 
kodeksų bei standartų ir nustatyti 
santechnikos, elektros ir kitus pavojus, 
susijusius su saulės energijos įrenginiais;
b) sugebėti identifikuoti sistemas ir jų 
sudedamąsias dalis, būdingas aktyvioms ir 
pasyvioms sistemoms, įskaitant mechaninį 
dizainą, ir nustatyti sudedamųjų dalių 
vietą bei sistemos išdėstymą ir 
konfigūraciją;
c) sugebėti nustatyti reikiamą montavimo 
vietą, saulės energijos kolektorių krypties 
nustatymą ir posvyrį, atsižvelgiant į šešėlį, 
saulės energijos prieigą, struktūrinį 
vientisumą, įrenginio tinkamumą pastatui 
ar klimatui, bei nustatyti įvairius 
montavimo metodus, tinkamus stogų 
dangos tipams, ir montavimui būtinos 
įrangos sistemos pusiausvyrą.
7. Negilių geoterminių įrenginių 
montuotojo teorinų mokymų metu 
nagrinėjama įvairių regionų geoterminiai 
ištekliai ir žemės šaltinių temperatūra, 
dirvožemio ir uolienų šiluminio laidumo 
nustatymas, geoterminių išteklių 
naudojimo reglamentai, tinkamiausios 
geoterminių šiluminių siurblių sistemos 
nustatymas, sistemos išdėstymas, gręžimo 
technologijos, gręžinio šilumokaičių 
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montavimas, šulinių įrengimas, slėgio 
bandymas, logistika, statybos įstatymai ir 
sauga. Mokymuose taip pat turi būti 
suteikiama išsamių žinių apie visus 
negiliems geoterminiams įrenginiams 
taikomus Europos standartus, 
atitinkamus nacionalinius ir Europos 
teisės aktus. Montuotojas turi įrodyti turįs 
šiuos pagrindinius gebėjimus:
a) geba suvokti požeminių sluoksnių 
geologinius ir geoterminius parametrus ir 
juos nustatyti, žino dirvožemio ir uolienų 
pavadinimus ir gali juos nustatyti, gali 
rengti gręžinio ataskaitas (litologija, 
gruntinis vanduo ir t. t.); turi pagrindinių 
geologinių ir hidrogeologinių žinių,
b) žino apie įvairias gręžimo ir kasimo 
technologijas, geba parinkti geriausią 
gręžimo būdą ir užtikrinti aplinkos (ypač 
gruntinio vandens) apsaugą gręžiant,
c) geba sumontuoti gręžinio 
šilumokaičius, užpilti cementu, užkasti ar 
kitaip užpildyti žemės šaltinio sistemą ir 
atlikti slėgio bandymus; turi vamzdžių iš 
plastiko suvirinimo ir kitų sujungimo 
būdų įgūdžių,
d) geba konstruoti gruntinio vandens 
šulinius, montuoti atitinkamus vamzdžius, 
siurblius ir kontrolės sistemas,
e) gali parengti atitinkamus dokumentus, 
įskaitant gręžimo vietos nustatymą ir 
nubraižymą.
8. Teorinėje mokymų apie fotoelektrinių 
saulės energijos įrenginių montavimą 
dalyje nagrinėjama padėtis saulės 
energijos produktų rinkoje, ekologiniai 
aspektai, sudedamosios dalys, saulės 
energijos sistemų charakteristikos ir 
matmenys, tikslių sistemų ir sudedamųjų 
dalių parinkimas, logistika, statybos 
įstatymai, priešgaisrinė apsauga, apsauga 
nuo žaibo, subsidijos, sąnaudų ir 
pelningumo palyginimas, taip pat 
fotoelektrinių saulės energijos įrenginių 
projektavimas, montavimas ir priežiūra. 
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Mokymuose taip pat turi būti suteikiama 
išsamių žinių apie visus Europos 
technologijos normatyvus bei 
sertifikavimą ir susijusius Europos ir 
nacionalinės teisės aktus. Montuotojas 
turi įrodyti turįs šiuos pagrindinius 
gebėjimus:
a) sugebėti dirbti saugiai, naudoti būtinus 
įrankius ir įrangą, laikytis saugos 
kodeksų bei standartų ir nustatyti elektros 
ir kitus pavojus, susijusius su saulės 
įrenginiais;
b) sugebėti identifikuoti sistemas ir jų 
sudedamąsias dalis, būdingas aktyvioms ir 
pasyvioms sistemoms, įskaitant mechaninį 
dizainą, ir nustatyti sudedamųjų dalių 
vietą bei sistemos išdėstymą ir 
konfigūraciją;
c) sugebėti nustatyti reikiamą montavimo 
vietą, fotoelektrinių saulės energijos 
įrenginių krypties nustatymą ir posvyrį 
atsižvelgiant į šešėlį, saulės energijos 
prieigą, struktūrinį vientisumą, įrenginio 
tinkamumą pastatui ar klimatui, bei 
nustatyti įvairius montavimo metodus, 
tinkamus stogų dangos tipams, ir 
montavimui būtinos įrangos sistemos 
pusiausvyrą;
d) sugebėti pritaikyti elektros projektą, 
įskaitant projekto srovių nustatymą, 
kiekvienai elektros grandinei atitinkamų 
rūšių laidininkų ir parametrų parinkimą, 
visos susijusios įrangos ir posistemių 
tinkamo dydžio, parametrų bei vietų 
nustatymą ir atitinkamo sujungimo taško 
parinkimą.
e) sugebėti dirbti su programine įranga 
siekiant parodyti fotoelektrinių sistemų 
ekonominį našumą; sugebėti dirbti su 
stebėsenos sistemomis, įskaitant 
fotoelektrinių sistemų matavimo įrangos 
atranką.

Or. en
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(Į šį pakeitimą įtraukiamas Komisijos pasiūlymo IV priedo 3–10 dalių tekstas.)

Pagrindimas

Reikia nustatyti aiškų skirtumą tarp sąvokų „sertifikavimas“ ir „akreditavimas“.

Pakeitimas 1063
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi riebiųjų rūgščių metilo esterio (FAME) ribinė vertė nėra tinkamas oro kokybės 
gerinimo parametras, nėra tinkamo pagrindo reglamentuoti FAME dyzelino specifikacijomis. 
Europos standartizacijos komitetas (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 1064
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas išbrauktas.

Or. it
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Pagrindimas

Techninės specifikacijos turėtų būti įtrauktos į direktyvą dėl biokuro.

Pakeitimas 1065
Gabriele Albertini

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas išbrauktas.

Or. it

Pagrindimas

Už technines kuro ir biokuro specifikacijas atsakingas ESK, kurio užduotis – jas rengti. Taigi 
kuro direktyvoje turėtų būti tikslinami su aplinkos apsauga susiję parametrai arba nurodomas 
ESK standartų EN228 ir EN590 neatitinkančio kuro ženklinimas.

Pakeitimas 1066
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi riebiųjų rūgščių metilo esterio (FAME) ribinė vertė nėra tinkamas oro kokybės 
gerinimo parametras, nėra tinkamo pagrindo reglamentuoti FAME dyzelino specifikacijomis. 
Europos standartizacijos komitetas (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).



AM\732231LT.doc 37/71 PE409.503v01-00

LT

Pakeitimas 1067
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dyzelino ir 7% biodyzelino mišinio 
specifikacijos 

Dyzelino (EN590) ir 7 % biodyzelino 
mišinio specifikacijos

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad V priede būtų konkrečiai nurodomas ES dyzelino standartas, skirtas įprastam 
dyzelinui, pagal kurį nustatomos Bendrijoje naudojamų biodyzelino mišinių specifikacijos.

Pakeitimas 1068
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 stulpelio 17 eilutė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

FAME kiekis pagal EN 14078 FAME kiekis – EN14214

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje turėtų būti nurodoma, kad biodyzelino dalis mišiniuose turėtų atitikti biodyzelino 
EN14214 standartą siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai sprendžiami kokybės klausimai. 
Nuoroda į standartą EN 14078 netiksli ir todėl turėtų būti išbraukta.
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Pakeitimas 1069
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 stulpelio 22 eilutė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stabilumo priedų pridėjimas Stabilumo priedų pridėjimas (gryname 
FAME kiekyje)

Or. en

Pagrindimas

Paiūlyme dėl direktyvos nurodytas 1000 ppm BHT kiekis siejamas su gryno FAME, o ne 
paties mišinio, kiekiu. Be to, priede nurodomas priedų tipas turėtų būti rekomendacinio 
pobūdžio ir turėtų būti leidžiama naudoti bet kokį kitą taip pat veiksmingą priedą.

Pakeitimas 1070
Gabriele Albertini

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas išbrauktas.

Or. it

Pagrindimas

Už technines kuro ir biokuro specifikacijas atsakingas ESK, kurio užduotis – jas rengti. Taigi 
kuro direktyvoje turėtų būti tikslinami su aplinkos apsauga susiję parametrai arba nurodomas 
ESK standartų EN228 ir EN590 neatitinkančio kuro ženklinimas.
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Pakeitimas 1071
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas išbrauktas.

Or. it

Pagrindimas

Techninės specifikacijos turėtų būti įtrauktos į direktyvą dėl biokuro.

Pakeitimas 1072
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi riebiųjų rūgščių metilo esterio (FAME) ribinė vertė nėra tinkamas oro kokybės 
gerinimo parametras, nėra tinkamo pagrindo reglamentuoti FAME dyzelino specifikacijomis. 
Europos standartizacijos komitetas (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).
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Pakeitimas 1073
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi riebiųjų rūgščių metilo esterio (FAME) ribinė vertė nėra tinkamas oro kokybės 
gerinimo parametras, nėra tinkamo pagrindo reglamentuoti FAME dyzelino specifikacijomis. 
Europos standartizacijos komitetas (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 1074
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI Priedo pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dyzelino ir 10% biodyzelino mišinio 
specifikacijos 

Dyzelino (EN590) ir 10% biodyzelino 
mišinio specifikacijos

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad V priede būtų konkrečiai nurodomas ES dyzelino standartas, skirtas įprastam 
dyzelinui, pagal kurį nustatomos Bendrijoje naudojamų biodyzelino mišinių specifikacijos.
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Pakeitimas 1075
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 1 stulpelio 17 eilutė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

FAME kiekis pagal EN 14078 FAME kiekis – EN14214

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje turėtų būti nurodoma, kad biodyzelino dalis mišiniuose turėtų atitikti biodyzelino 
EN14214 standartą siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai sprendžiami kokybės klausimai.
Nuoroda į standartą EN 14078 netiksli ir todėl turėtų būti išbraukta.

Pakeitimas 1076
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 3 stulpelio 20 eilutė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

0.2 Laikantis EN14214 standarto

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į fosforo kiekį, ESK vis dar svarsto, kokia būtų tinkama ribinė vertė 10% 
biodyzelino mišiniuose. Todėl VI priede turėtų būti numatyta pakankamai lankstumo tam, kad 
pramonė galėtų prisitaikyti prie ESK diskusijose priimto sprendimo.
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Pakeitimas 1077
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 3 stulpelio 21 eilutė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

0.05 Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl reikalaujamo 0,05 rūgštinio skaičiaus būtų sudaroma papildomų nereikalingų sunkumų 
biodyzelino mišinių gamintojams. Be to, šį reikalavimą aprėpia atsparumo oksidacijai 
reikalavimas.

Pakeitimas 1078
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 3 stulpelio 22 eilutė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Peroksidų skaičius nereikalingas siekiant nustatyti biodyzelino mišinio specifikacijas. 

Pakeitimas 1079
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
Annex VI – column 3 – row 25

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

0.12 Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Dėl reikalaujamo 0,12 rūgštinio skaičiaus kitimo būtų sudaroma papildomų nereikalingų 
sunkumų biodyzelino mišinių gamintojams. Šį reikalavimą jau aprėpia atsparumo oksidacijai 
reikalavimas.

Pakeitimas 1080
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 1 stulpelio 27 eilutė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stabilumo priedų pridėjimas Stabilumo priedų pridėjimas (gryname 
FAME kiekyje)

Or. en

Pagrindimas

Paiūlyme dėl direktyvos nurodytas 1000 ppm BHT kiekis siejamas su gryno FAME, o ne 
paties mišinio, kiekiu. Be to, priede nurodomas priedų tipas turėtų būti rekomendacinio 
pobūdžio ir turėtų būti leidžiama naudoti bet kokį kitą taip pat veiksmingą priedą.

Pakeitimas 1081
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo A dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VII priedo A dalis išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

ŠESD kiekio apskaičiavimai turėtų būti grindžiami faktine verte siekiant skatinti naujoves, 
kurias taikant būtų išmetamas mažiausias ŠESD kiekis. Išskaidyta vertė įvairiais etapais gali 
būti naudojama tam tikromis sąlygomis.
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Pakeitimas 1082
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo B dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VII priedo B dalis išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ypač apskaičiuojant naujos kartos iš biomasės gaunamo skystojo kuro vertes reikėtų remtis 
faktinėmis vertėmis siekiant skatinti naujoves, kurias naudojant būtų išmetamas mažiausias 
ŠESD kiekis. Siekis šioje direktyvoje nustatyti numatytąsias vertes gaminiams, kurių negalima 
nusipirkti, yra ginčytinas, tokiu būdu būtų skatinami blogesni rezultatai, galėtų būti labai 
klaidinami vartotojai ir netinkama linkme nukriepiama politika.

Pakeitimas 1083
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo B skyriaus 11 a eilutė (nauja)

Pakeitimas

Tvarus Fišerio-Tropšo dyzelinas pagamintas iš 
durpių 

60 % 60 %

Or. en

Pagrindimas

Biokuras gali būti gaminamas iš tvarių durpių tokiu pačiu būdu, kuris naudojamas antrosios
kartos biokurui iš lignoceliuliozės medžiagos (pvz., mediena, kuri yra dujinama arba 
perdirbama Fišerio–Tropšo būdu) gaminti. Atsižvelgiant į durpių rūšį ir remiantis gyvavimo 
ciklo analize išmatemųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis galėtų būti sumažintas iki 
80 %, vidutiniškai išmetamųjų teršalų kiekis būtų sumažintas 60 %. Durpių, kaip pramonės 
žaliavų, tvarumas būtų užtikrintas jas sertifikuojant ir tik sertifikuotos durpės būtų 
naudojamos biokurui gaminti.
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Pakeitimas 1084
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant transporto 
kurą, biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, kiekis apskaičiuojamas taip:

1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant transporto 
kurą, biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, kiekis apskaičiuojamas taip:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – eccs - eccr –
eee,

kai: kai:

E = bendras kuro naudojimo išmetamas 
kiekis;

E = bendras kuro naudojimo išmetamas 
kiekis;

eec = kiekis, išmetamas išgaunant arba 
auginant žaliavas;

eec = kiekis, išmetamas išgaunant arba 
auginant žaliavas;

el = metams apskaičiuotas anglies atsargų 
kitimo, susijusio su žemės paskirties 
keitimu, išmetamas kiekis;

el = metams apskaičiuotas anglies atsargų 
kitimo, susijusio su žemės paskirties 
keitimu, išmetamas kiekis;

eiluc = konkrečių biokurui gaminti 
naudojamų kultūrų, auginamų tam 
tikruose regionuose, rizikos koeficientas

ep = kiekis, išmetamas perdirbant; ep = kiekis, išmetamas perdirbant;
etd = kiekis, išmetamas transportuojant ir 
skirstant;

etd = kiekis, išmetamas transportuojant ir 
skirstant;

eu = kiekis, išmetamas naudojant kurą; eu = kiekis, išmetamas naudojant kurą;

eccs = dėl anglies surinkimo ir izoliavimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis;

eccs = dėl anglies surinkimo ir izoliavimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis;

eccr = dėl anglies surinkimo ir pakeitimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis; taip pat

eccr = dėl anglies surinkimo ir pakeitimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis; taip pat

eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.

eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.

Neskaičiuojamas kiekis, išmetamas 
gaminant mašinas ir įrangą.

Neskaičiuojamas kiekis, išmetamas 
gaminant mašinas ir įrangą.

Or. en
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Pagrindimas

Neseniai atlikus mokslinius tyrimus buvo nustatyta, kad netiesioginis žemės paskirties 
pakeitimas – svarbiausias veiksnys, kuris lemia, ar biokuras bus naudingas aplinkai, ar ne. 
Dėl didelių apimčių biokuro gamybos siekiant įvykdyti biokuro planinius rodiklius kita žemės 
ūkio veikla gali būti perkelta į ekologiškai pažeidžiamas sritis, pvz., į atogrąžų miškus. 
Siekiant įtraukti šias netiesiogines pasekmes į šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio formulę 
reikia įtraukti rizikos koeficientą.

Pakeitimas 1085
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant transporto 
kurą, biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, kiekis apskaičiuojamas taip:

1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant transporto 
kurą, biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, kiekis apskaičiuojamas taip:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eccs
– eccu – eee

kai: kai:
E = bendras kuro naudojimo išmetamas 
kiekis;

E = bendras kuro naudojimo išmetamas 
kiekis;

eec = kiekis, išmetamas išgaunant arba 
auginant žaliavas;

eec = kiekis, išmetamas išgaunant arba 
auginant žaliavas;

el = metams apskaičiuotas anglies atsargų 
kitimo, susijusio su žemės paskirties 
keitimu, išmetamas kiekis;

el = metams apskaičiuotas anglies atsargų 
kitimo, susijusio su žemės paskirties 
keitimu, išmetamas kiekis;

eiluc = konkrečių biokurui gaminti 
naudojamų kultūrų, auginamų tam 
tikruose regionuose, rizikos koeficientas
esca = dėl anglies kaupimosi dirvožemyje 
geriau valdant žemės ūkį sumažinta 
išmetamo kiekio dalis

ep = kiekis, išmetamas perdirbant; ep = kiekis, išmetamas perdirbant;
etd = kiekis, išmetamas transportuojant ir 
skirstant;

etd = kiekis, išmetamas transportuojant ir 
skirstant;

eu = kiekis, išmetamas naudojant kurą; eu = kiekis, išmetamas naudojant kurą;

eccs = dėl anglies surinkimo ir izoliavimo eccs = dėl anglies surinkimo ir izoliavimo 
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sumažinta išmetamo kiekio dalis; sumažinta išmetamo kiekio dalis;
eccr = dėl anglies surinkimo ir pakeitimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis; taip pat

eccu = dėl anglies surinkimo ir naudojimo
sumažinta išmetamo kiekio dalis; taip pat

eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.

eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.

Neskaičiuojamas kiekis, išmetamas 
gaminant mašinas ir įrangą.

Neskaičiuojamas kiekis, išmetamas 
gaminant mašinas ir įrangą.

Or. en

Pagrindimas

Neseniai atlikus mokslinius tyrimus buvo nustatyta, kad netiesioginis žemės paskirties 
pakeitimas – svarbiausias veiksnys, kuris lemia, ar biokuras bus naudingas aplinkai, ar ne. 
Dėl didelių apimčių biokuro gamybos siekiant įvykdyti biokuro planinius rodiklius kita žemės 
ūkio veikla gali būti perkelta į ekologiškai pažeidžiamas sritis, pvz., į atogrąžų miškus. 
Siekiant įtraukti šias netiesiogines pasekmes į šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio formulę 
reikia įtraukti rizikos koeficientą.

Pakeitimas 1086
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant transporto 
kurą, biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, kiekis apskaičiuojamas taip:

1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant transporto 
kurą, biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, kiekis apskaičiuojamas taip:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, 
kai:

E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eee, 
kai:

E = bendras kuro naudojimo išmetamas 
kiekis;

E = bendras kuro naudojimo išmetamas 
kiekis;

eec = kiekis, išmetamas išgaunant arba 
auginant žaliavas;

eec = kiekis, išmetamas išgaunant arba 
auginant žaliavas;

el = metams apskaičiuotas anglies atsargų 
kitimo, susijusio su žemės paskirties 
keitimu, išmetamas kiekis;

el = metams apskaičiuotas anglies atsargų 
kitimo, susijusio su žemės paskirties 
keitimu, išmetamas kiekis;

eiluc =metams apskaičiuotas anglies 
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atsargų kitimo, susijusio su netiesioginiu 
žemės paskirties keitimu, išmetamas 
kiekis;
esca = dėl anglies kaupimosi dirvožemyje 
geriau valdant žemės ūkį sumažinta 
išmetamo kiekio dalis

ep = kiekis, išmetamas perdirbant; ep = kiekis, išmetamas perdirbant;
etd = kiekis, išmetamas transportuojant ir 
skirstant;

etd = kiekis, išmetamas transportuojant ir 
skirstant;

eu = kiekis, išmetamas naudojant kurą; eu = kiekis, išmetamas naudojant kurą;

eccs = dėl anglies surinkimo ir izoliavimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis;
eccr = dėl anglies surinkimo ir pakeitimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis; taip pat
eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.

eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.

Neskaičiuojamas kiekis, išmetamas 
gaminant mašinas ir įrangą.

Neskaičiuojamas kiekis, išmetamas 
gaminant mašinas ir įrangą.

Or. en

Pakeitimas 1087
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant transporto 
kurą, biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, kiekis apskaičiuojamas taip:

1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant transporto 
kurą, biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, kiekis apskaičiuojamas taip:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = ec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee,

kai: kai:
E = bendras kuro naudojimo išmetamas 
kiekis;

E = bendras biokuro naudojimo išmetamas 
kiekis;

eec = kiekis, išmetamas išgaunant arba 
auginant žaliavas;

ec = kiekis, išmetamas auginant žaliavas;
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el = metams apskaičiuotas anglies atsargų 
kitimo, susijusio su žemės paskirties 
keitimu, išmetamas kiekis;

el = metams apskaičiuotas anglies atsargų 
kitimo, susijusio su žemės paskirties 
keitimu, išmetamas kiekis;

ep = kiekis, išmetamas perdirbant; ep = kiekis, išmetamas perdirbant;

etd = kiekis, išmetamas transportuojant ir 
skirstant;

etd = kiekis, išmetamas transportuojant ir 
skirstant;

eu = kiekis, išmetamas naudojant kurą;
eccs = dėl anglies surinkimo ir izoliavimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis;

eccs = dėl anglies surinkimo ir izoliavimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis;

eccr = dėl anglies surinkimo ir pakeitimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis; taip pat

eccr = dėl anglies surinkimo ir pakeitimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis; taip pat

eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.

eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.

Neskaičiuojamas kiekis, išmetamas 
gaminant mašinas ir įrangą.

Neskaičiuojamas kiekis, išmetamas 
gaminant mašinas ir įrangą.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje siekiama nustatyti biokuro ir kitų skystų bioproduktų aplinkos tvarumo 
kriterijus, taigi reikia išbraukti nuorodą į iškastinį kurą. Išmetamųjų teršalų kiekis naudojant 
biokurą yra 0, todėl taip pat gali būti išbrauktas.

Pakeitimas 1088
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išmetamas kuro šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis E išreiškiamas CO2

ekvivalento gramais kuro energijos MJ, 
g CO2eq/MJ. 

2. Išmetamas kuro šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis E išreiškiamas CO2

ekvivalento gramais kuro energijos MJ, 
g CO2eq/MJ. Viso biokuro, pagaminto iš 
žemės ūkiui skirtoje žemėje išaugintų 
žaliavų, eiluc vertė lygi 40 gCO2eq/MJ. Ši 
vertė nuolat iš naujo svarstoma, remiantis 
naujausiais moksliniais duomenimis.
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Or. en

Pagrindimas

Neseniai atlikus mokslinius tyrimus buvo nustatyta, kad netiesioginis žemės paskirties 
pakeitimas – svarbiausias veiksnys, kuris lemia, ar biokuras bus naudingas aplinkai, ar ne. 
Dėl didelių apimčių biokuro gamybos siekiant įvykdyti biokuro planinius rodiklius kita žemės 
ūkio veikla gali būti perkelta į ekologiškai pažeidžiamas sritis, pvz., į atogrąžų miškus. 
Siekiant įtraukti šias netiesiogines pasekmes į šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio formulę 
reikia įtraukti rizikos koeficientą.

Pakeitimas 1089
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išmetamas kuro šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis E išreiškiamas CO2

ekvivalento gramais kuro energijos MJ, 
g CO2eq/MJ. 

2. Išmetamas kuro šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis E išreiškiamas CO2

ekvivalento gramais kuro energijos MJ, 
g CO2eq/MJ. Viso biokuro, pagaminto iš 
žemės ūkiui skirtoje žemėje išaugintų 
žaliavų, eiluc vertė lygi 40 gCO2eq/MJ. Ši 
vertė nuolat iš naujo svarstoma, remiantis 
naujausiais moksliniais duomenimis.

Or. en

Pagrindimas

Šiandien skaičiuojamas netiesioginis poveikis sudaro50 % daugiau išmetamųjų teršalų dėl 
JAV pasėlių laukuose auginamos soros ir iki 93% – dėl iš kukurūzų pagaminto etanolio. 
Atrodo tinkama taikyti standartinę vertę 40 gCO2eq/MJ siekiant atspindėti šį netiesioginį 
poveikį iki bus parengti nauji moksliniai duomenys.
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Pakeitimas 1090
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikant išimtį iš 2 punkto, g CO2eq/MJ 
apskaičiuotas vertes galima pataisyti, 
siekiant atsižvelgti į kuro skirtumus, 
susijusius su naudingu darbu, išreikštu 
km/MJ. Tokios pataisos daromos tik tokiu 
atveju, jei įrodomi naudingo darbo 
skirtumai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nėra tikslių duomenų, kaip galiausiai bus panaudotas kuras. Dėl to painiojami kuro ir 
transporto klausimai, gali būti pateikti subjektyvūs reikalavimai ir atliekamas dvigubas 
skaičiavimas. Reikia numatyti, kas atsakingas. Kuro teikėjai atsakingi už teršalų kiekį, kuris 
išmetamas kurui keliaujant nuo telkinio iki benzino kolonėlės, o transporto priemonių 
gamintojai – už teršalų kiekį, kurį išmeta jų transporto priemonės.

Pakeitimas 1091
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos, į 
kurias atsižvelgiama pagal 1 punktą, yra 
CO2, N2O ir CH4. CO2 ekvivalentui 
apskaičiuoti šios dujos turi būti įvertinamos 
taip:

5. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos, į 
kurias atsižvelgiama pagal 1 punktą, yra 
CO2, N2O ir CH4. CO2 ekvivalentui 
apskaičiuoti šios dujos turi būti įvertinamos 
atsižvelgiant į Tarpvyriausybinės klimato 
kaitos komisijos (TKKK) 2006 m. 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
nacionalinių aprašų gaires. Remiamasi 
faktiniu žemės ūkiui skirtos žemės 
panaudojimu iki 2008 m. sausio mėn.

CO2: 1
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N2O: 296
CH4: 23

Or. de

Pagrindimas

Neišdėstoma smulkiau, koks metodas naudojamas nustatant išmetamą N2O kiekį susijusiame 
gamybos procese arba kuo remiamasi šiuo tikslu. Reikia numatyti aiškią ir tarptautiniu mastu 
pripažintą metodologiją.

Pakeitimas 1092
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Į kiekį, kuris išmetamas išgaunant arba
auginant žaliavas (eec), turi būti įtrauktas 
kiekis, išmetamas per pačią gavybą arba
auginimo procesą, kiekis, išmetamas 
renkant žaliavas, su atliekomis ir nuotėkiu 
susijęs išmetamas kiekis ir kiekis, susijęs 
su gavybai arba auginimui naudojamų 
cheminių medžiagų arba produktų gamyba. 
CO2 surinkimas auginant žaliavas 
neįskaičiuojamas. Išskaičiuojami 
sertifikuoti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo sumažinimo dėl fakelinio 
deginimo visose pasaulio naftos gamybos 
vietose kiekiai. Kiekio, kuris išmetamas 
auginant, įverčius galima gauti vietoj 
faktinių verčių taikant vidurkius, 
apskaičiuotus geografiniams plotams, kurie 
būtų mažesni palyginti su tais, kurie 
naudojami numatytoms vertėms 
apskaičiuoti.

6. Į kiekį, kuris išmetamas auginant 
žaliavas (eec), turi būti įtrauktas kiekis, 
išmetamas per patį auginimo procesą, 
kiekis, išmetamas renkant žaliavas, su 
atliekomis ir nuotėkiu susijęs išmetamas 
kiekis ir kiekis, susijęs su auginimui 
naudojamų cheminių medžiagų arba 
produktų gamyba. CO2 surinkimas 
auginant žaliavas neįskaičiuojamas.
Kiekio, kuris išmetamas auginant, įverčius 
galima gauti vietoj faktinių verčių taikant 
vidurkius, apskaičiuotus geografiniams 
plotams, kurie būtų mažesni palyginti su 
tais, kurie naudojami numatytoms vertėms 
apskaičiuoti.

Or. en
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Pagrindimas

Šioje direktyvoje pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas biokurui, o ne iškastiniam kurui. 
Fakelinis deginimas nesusijęs su biokuru.

Pakeitimas 1093
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Į kiekį, kuris išmetamas išgaunant arba 
auginant žaliavas (eec), turi būti įtrauktas 
kiekis, išmetamas per pačią gavybą arba 
auginimo procesą,  kiekis, išmetamas 
renkant žaliavas, su atliekomis ir nuotėkiu 
susijęs išmetamas kiekis ir kiekis, susijęs 
su gavybai arba auginimui naudojamų 
cheminių medžiagų arba produktų gamyba. 
CO2 surinkimas auginant žaliavas 
neįskaičiuojamas. Išskaičiuojami 
sertifikuoti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo sumažinimo dėl fakelinio 
deginimo visose pasaulio naftos gamybos 
vietose kiekiai. Kiekio, kuris išmetamas 
auginant, įverčius galima gauti vietoj 
faktinių verčių taikant vidurkius, 
apskaičiuotus geografiniams plotams, kurie 
būtų mažesni palyginti su tais, kurie 
naudojami numatytoms vertėms 
apskaičiuoti.

6. Į kiekį, kuris išmetamas išgaunant arba 
auginant žaliavas (eec), turi būti įtrauktas 
kiekis, išmetamas per pačią gavybą arba 
auginimo procesą,  kiekis, išmetamas 
renkant žaliavas, su atliekomis ir nuotėkiu 
susijęs išmetamas kiekis ir kiekis, susijęs 
su gavybai arba auginimui naudojamų 
cheminių medžiagų arba produktų gamyba. 
CO2 surinkimas auginant žaliavas 
neįskaičiuojamas. Išskaičiuojami 
sertifikuoti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo sumažinimo dėl fakelinio 
deginimo visose pasaulio naftos gamybos 
vietose kiekiai. Kiekio, kuris išmetamas 
auginant, įverčius galima gauti vietoj 
faktinių verčių taikant vidurkius, 
apskaičiuotus pagal Tarpvyriausybinės 
klimato kaitos komisijos (TKKK) pateiktus 
duomenis geografiniams plotams, kurie 
būtų mažesni palyginti su tais, kurie 
naudojami numatytoms vertėms 
apskaičiuoti, ypač atsižvelgiant į išmetamą
N2O kiekį.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant mažinti išmetamų šilnamio efektą sukeliančių dujų kiekį reikia laikytis griežtų 
tvarumo kriterijų, tačiau tai įmanoma tik nustačius pasaulio mastu pripažintą apskaičiavimo 
metodą. TKKK, kurios nariai yra geriausi specialistai, teikiama šios srities informacija 
pripažinta visame pasaulyje. Taigi stebintų tai, kad nesinaudojama TKKK duomenimis, nes 
jais jau remiasi Vokietija, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė ir Prancūzija.
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Pakeitimas 1094
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Metinis kiekis, išmetamas dėl anglies 
atsargų kitimo, susijusio su pakeista žemės 
paskirtimi (el), apskaičiuojamas bendrą 
išmetamą kiekį 20 metų dalijant po lygiai. 
Šiam išmetamam kiekiui apskaičiuoti turi 
būti taikoma ši taisyklė:

7. Metinis kiekis, išmetamas dėl anglies 
atsargų kitimo, susijusio su pakeista žemės 
paskirtimi (el), apskaičiuojamas bendrą 
išmetamą kiekį 10 metų dalijant po lygiai. 
Šiam išmetamam kiekiui apskaičiuoti turi 
būti taikoma ši taisyklė:

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/10 x 
1/P,

kai: kai:

el = metinis išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, išmetamas dėl 
anglies atsargų kitimo, susijusio su 
pakeista žemės paskirtimi (išmatuotas kaip 
CO2 ekvivalento masė biokuro energijos 
vienetui);

el = metinis išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, išmetamas dėl 
anglies atsargų kitimo, susijusio su 
pakeista žemės paskirtimi (išmatuotas kaip 
CO2 ekvivalento masė iš biomasės 
gaunamo transporto kuro energijos 
vienetui);

CSR = anglies atsargos ploto vienetui, 
susijusios etalonine žemės paskirtimi 
(išmatuota kaip anglies masė ploto 
vienetui, įskaitant dirvožemį ir 
augmeniją). Etaloninė žemės paskirtis yra 
žemės naudojimas 2008 m. sausio mėn. 
arba 20 metų iki žaliavos gavimo, 
atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė; 

CSR = anglies atsargos ploto vienetui, 
susijusios su etalonine žemės paskirtimi 
(išmatuota kaip anglies masė ploto 
vienetui, įskaitant žemės paviršiuje ir 
žemėje esančią biomasę, šiukšles, 
dirvožemius, sausuolių ir medienos 
gaminius, pagal 2006 m. 
Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų nacionalinių aprašų gairių 4 tomą). 
Etaloninė žemės paskirtis yra žemės 
naudojimas 2008 m. sausio mėn.

CSA = anglies atsargos ploto vienetui, 
susijusios su faktine žemės paskirtimi 
(išmatuota kaip anglies masė ploto 
vienetui, įskaitant dirvožemį ir 
augmeniją); 

CSA = anglies atsargos ploto vienetui, 
susijusios su faktine žemės paskirtimi 
(išmatuota kaip anglies masė ploto 
vienetui, įskaitant žemės paviršiuje ir 
žemėje esančią biomasę, šiukšles, 
dirvožemius, sausuolių ir medienos 
gaminius, pagal 2006 m. 
Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
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komisijos šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų nacionalinių aprašų gairių 4 tomą);

MWCO2 – CO2 molekulinis svoris (44,010 
g/mol);

MWCO2 – CO2 molekulinis svoris (44,010 
g/mol);

MWC – anglies molekulinis svoris (12,011 
g/mol); taip pat

MWC – anglies molekulinis svoris (12,011 
g/mol); taip pat

P = pasėlių produktyvumas (išmatuotas 
kaip biokuro arba kito skystojo 
bioprodukto energija ploto vienetui per 
metus).

P = pasėlių produktyvumas (išmatuotas 
kaip iš biomasės gaunamo transporto 
kuro arba kito skystojo kuro energija ploto 
vienetui per metus).

Or. en

Pagrindimas

Nėra prasmės iš naujo išradinėti dviračio. 2006 m. Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos gairėse nurodant, kaip reikėtų pranešti apie išmetamą ŠESD kiekį, pateikiamos 
anglies atsargų ploto vienetui vertės. Jas valstybės narės naudoja pagal JT bendrąją klimato 
kaitos konvenciją.

Pakeitimas 1095
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Metinis kiekis, išmetamas dėl anglies 
atsargų kitimo, susijusio su pakeista žemės 
paskirtimi (el), apskaičiuojamas bendrą 
išmetamą kiekį 20 metų dalijant po lygiai. 
Šiam išmetamam kiekiui apskaičiuoti turi 
būti taikoma ši taisyklė:

7. Metinis kiekis, išmetamas dėl anglies 
atsargų kitimo, susijusio su pakeista žemės 
paskirtimi (el), apskaičiuojamas bendrą 
išmetamą kiekį 20 metų dalijant po lygiai. 
Šiam išmetamam kiekiui apskaičiuoti turi 
būti taikoma ši taisyklė:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el = (CSR – CSA) x 3,664 x 1/20 x 1/P [-eB],

kai: kai:

el = metinis išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, išmetamas dėl 
anglies atsargų kitimo, susijusio su 
pakeista žemės paskirtimi (išmatuotas kaip 
CO2 ekvivalento masė biokuro energijos 

el = metinis išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, išmetamas dėl 
anglies atsargų kitimo, susijusio su 
pakeista žemės paskirtimi (išmatuotas kaip 
CO2 ekvivalento masė biokuro energijos 
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vienetui); vienetui);
CSR = anglies atsargos ploto vienetui, 
susijusios etalonine žemės paskirtimi 
(išmatuota kaip anglies masė ploto 
vienetui, įskaitant dirvožemį ir augmeniją). 
Etaloninė žemės paskirtis yra žemės 
naudojimas 2008 m. sausio mėn. arba 20 
metų iki žaliavos gavimo, atsižvelgiant į 
tai, kuri data vėlesnė; 

CSR = anglies atsargos ploto vienetui, 
susijusios su etalonine žemės paskirtimi 
(išmatuota kaip anglies masė ploto 
vienetui, įskaitant dirvožemį ir augmeniją). 
Etaloninė žemės paskirtis yra žemės 
naudojimas 2008 m. sausio mėn. arba 20 
metų iki žaliavos gavimo, atsižvelgiant į 
tai, kuri data vėlesnė; 

CSA = anglies atsargos ploto vienetui, 
susijusios su faktine žemės paskirtimi 
(išmatuota kaip anglies masė ploto 
vienetui, įskaitant dirvožemį ir augmeniją); 

CSA = anglies atsargos ploto vienetui, 
susijusios su faktine žemės paskirtimi 
(išmatuota kaip anglies masė ploto 
vienetui, įskaitant dirvožemį ir augmeniją);

MWCO2 – CO2 molekulinis svoris (44,010 
g/mol);
MWC – anglies molekulinis svoris (12,011 
g/mol); taip pat
P = pasėlių produktyvumas (išmatuotas 
kaip biokuro arba kito skystojo 
bioprodukto energija ploto vienetui per 
metus).

P = pasėlių produktyvumas (išmatuotas 
kaip biokuro arba kito skystojo 
bioprodukto energija ploto vienetui per 
metus). taip pat

eB = [x] gCO2eq/MJ biokuro arba kito 
skystojo bioprodukto priedas, jeigu 
biomasė gaunama iš atkurtos nualintos 
žemės; t. y. žemės, anksčiau naudotos 
žemės ūkio gamybai, kuri 2008 m. sausio 
mėn. buvo netinkama žemės ūkio gamybai 
(pvz., druskinga žemė ir apleistos gumos 
plantacijos) ir kuri prieš atkūrimą nebuvo 
15 straipsnio 3 ar 4 dalyse nurodyta žemė.

Or. en

Pakeitimas 1096
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C dalies 8 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Atliekant apskaičiavimus pagal 7 punktą 
šias vertes galima naudoti ir CSR, ir CSA:

8. Atliekant apskaičiavimus pagal 7 
punktą, išskyrus tuos atvejus, kai keičiama 
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žemės paskirtis pagal 15 straipsnio 3 ir 4 
dalių nuostatas, šias vertes galima naudoti 
ir CSR, ir CSA

Or. de

Pagrindimas

Komisija siūlo taisykles, pagal kurias siekia užtikrinti, kad bus atsižvelgiama į neigiamas 
žemės paskirties keitimo pasekmes. Tačiau iš tiesų su daro sąlygas, kad nuolatinės anglies 
atsargos (pvz., atogrąžų miškuose) būtų traktuojamos taip pat, kaip ir iš kultūrų gaunamos 
vienerių ar kelerių metų atsargos. Suteikdami priveligiją biokurui, gaunamam iš iškirstų 
atogrąžų miškų plotuose išaugintų žaliavų, mes skatiname šių miškų kirtimą. Turėtų būti 
atsižvelgiama tik į nuolatines anglies atsargas.

Pakeitimas 1097
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Su netiesioginiu žemės paskirties 
keitimu (eiluc) susijusio išmetamų teršalų 
kiekio vertė yra 0, kai biokuras 
gaminamas iš žaliavų, kurioms gauti 
nereikia naudoti ariamos, ganyklų ar 
daugiamečių kultūrų žemės, įskaitant 
atliekas. Visais kitais atvejais eiluc vertė 
yra 20g CO2/MJ.

Or. en

Pagrindimas

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, kiekis 
taikomas visai gamybai, išskyrus gamybai iš žaliavų auginamų nedirbamoje, nederlingoje ar 
nualintoje žemėje. 20gCO2eg/MJ vertė yra žema, palyginti su praėjusiais metais pateikta 
verte, nustatyta atlikus keletą skirtingų apskaičiavimų. Tačiau atsižvelgiant į didelius 
neaiškumus vertinant netiesioginį žemės paskirties poveikį ir labai skirtingas pateiktas vertes, 
būtų pagrįsta pradžioje naudoti žemą vertę.



PE409.503v01-00 58/71 AM\732231LT.doc

LT

Pakeitimas 1098
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Su netiesioginiu žemės paskirties 
keitimu (eiluc) susijusio išmetamų teršalų 
kiekio vertė yra 0, kai biokuras 
gaminamas iš žaliavų, kurioms gauti 
nereikia naudoti ariamos, ganyklų ar 
daugiamečių kultūrų žemės, įskaitant 
atliekas. Visais kitais atvejais eiluc vertė 
yra 120g CO2/MJ.

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. Dydis 120gCO2eg/MJ gautas remiantis naujausiomis mokslinėmis išvadomis. Šis 
dydis pagrįstas numatomu paklausos ES ir JAV augimu ir todėl, jei kitos pasaulio šalys 
pradėtų taikyti panašią politiką, netiesioginis šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikis būtų 
netgi didesnis.

Pakeitimas 1099
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 8 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b. Galima atsižvelgti į dėl anglies 
kaupimosi dirvožemyje geriau valdant 
žemės ūkį sumažintą išmetamo kiekio dalį 
(esca), jei į ją dar nebuvo atsižvelgta 
apskaičiuojant (el) vertę.

Or. en
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Pakeitimas 1100
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 9 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint apskaičiuoti išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, susijusį su 
kuro gamykloje suvartota, bet kitur 
pagaminta elektros energija, daroma 
prielaida, kad išmetamas kiekis tai elektrai 
gaminti ir skirstyti yra lygus konkretaus
regiono išmetamo kiekio vidurkiui. Iš šios 
taisyklės daroma išimtis, kai:

Norint apskaičiuoti išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, susijusį su 
kuro gamykloje suvartota, bet kitur 
pagaminta elektros energija, daroma 
prielaida, kad išmetamas kiekis tai elektrai 
gaminti ir skirstyti yra lygus ES išmetamo 
kiekio vidurkiui. Iš šios taisyklės daroma 
išimtis, kai:

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad elektros tinklai Europos Sąjungoje yra sujungti, neįmanoma patikrinti, 
kur buvo pagaminta elektra, kurią naudojo biokuro gamybos įrenginiai. Taigi apskaičiuojant 
suvartojamą elektrą skaičiavimus reikėtų grįsti ES vidurkiu. Tai padėtų sukurti palankias ir 
vienodas sąlygas biokuro gamintojams, o ne varžyti efektyvią energijos gamybą biokuro 
gamybos įrenginiuose (pvz., kogeneracijos atveju), regione, kuriame gaminant ir skirstant 
elektrą išmetamas nedidelis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.

Pakeitimas 1101
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Išmetamas kiekis, sumažinamas 
surenkant ir izoliuojant anglį, (eccs) 
apribojamas kiekiu, kurio išvengiama 
sugaunant ir izoliuojant CO2 išmetamą 
kiekį, tiesiogiai susijusį su kuro gavyba, 
transportavimu, perdirbimu ir skirstymu.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1102
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Išmetamas kiekis, sumažinamas 
surenkant ir izoliuojant anglį, (eccs) 
apribojamas kiekiu, kurio išvengiama 
sugaunant ir izoliuojant CO2 išmetamą 
kiekį, tiesiogiai susijusį su kuro gavyba,
transportavimu, perdirbimu ir skirstymu.

12. Išmetamas kiekis, sumažinamas 
surenkant ir izoliuojant anglį, (eccs) 
apribojamas kiekiu, kurio išvengiama 
sugaunant ir izoliuojant CO2 išmetamą 
kiekį, tiesiogiai susijusį su biokuro
transportavimu, perdirbimu ir skirstymu.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas biokurui, o ne iškastiniam kurui.

Pakeitimas 1103
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Išmetamas kiekis, sumažinamas 
surenkant ir pakeičiant anglį, (eccr) 
apribojamas kiekiu, kurio išvengiama 
surenkant CO2, kurio anglis yra iš 
biomasės ir kuri yra naudojama pakeisti 
komerciniuose produktuose ir paslaugose 
naudojamą iškasenų CO2.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1104
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 14 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. Į sumažintą išmetamo kiekio dalį dėl 
kogeneracijos būdu papildomai pagamintos 
elektros energijos (eee) turi būti atsižvelgta 
siejant su elektros energijos pertekliumi, 
gautu kuro gamybos sistemose, kuriose 
naudojama kogeneracija, išskyrus atvejus, 
kai kogeneracijai naudojamas kuras yra 
šalutinis produktas, bet ne žemės ūkio 
produktų derliaus likutis. Apskaičiuojant 
šią perteklinę elektros energiją daroma 
prielaida, kad kogeneracijos įrenginio 
dydis yra mažiausias dydis, kurio reikia 
norint tiekti šilumos kiekį, reikalingą kurui 
gaminti. Sumažinta išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio dalis, 
susijusi su šia pertekline elektros energija, 
prilyginama šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekiui, kuris susidarytų, kai toks pats 
elektros energijos kiekis būtų pagamintas 
elektros gamybos įrenginyje, 
naudojančiame tą patį kurą, kuris 
naudojamas ir kogeneracijos įrenginyje. 

14. Į sumažintą išmetamo kiekio dalį dėl 
kogeneracijos būdu papildomai pagamintos 
elektros energijos (eee) turi būti atsižvelgta 
siejant su elektros energijos pertekliumi, 
gautu kuro gamybos sistemose, kuriose 
naudojama kogeneracija, išskyrus atvejus, 
kai kogeneracijai naudojamas kuras yra 
šalutinis produktas, bet ne žemės ūkio 
produktų derliaus likutis, įskaitant 
džiovintus žlaugtų grūdus ir tirpalus 
(angl. DDGs). Apskaičiuojant šią 
perteklinę elektros energiją daroma 
prielaida, kad kogeneracijos įrenginio 
dydis yra mažiausias dydis, kurio reikia 
norint tiekti šilumos kiekį, reikalingą kurui 
gaminti. Sumažinta išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio dalis, 
susijusi su šia pertekline elektros energija, 
prilyginama šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekiui, kuris susidarytų dėl ES 
vidutinio tam tikro išmetamų dujų kiekio 
gaminant elektrą, kai elektra gaminama 
Bendrijoje, ir vidutinio išmetamų dujų 
kiekio gaminant elektrą elektros gamybos 
šalyje, kai elektra gaminama ES 
nepriklausančiose šalyse.

Or. en

Pagrindimas

Manoma, kad reikėtų traktuoti džiovintus žlaugtų grūdus (angl. DDGs), naudojamus 
energijos gamybos tikslais, kaip žemės ūkio produktų likutį, kaip tai daroma cukranendrių 
išspaudų atveju.
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Pakeitimas 1105
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 14 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. Į sumažintą išmetamo kiekio dalį dėl 
kogeneracijos būdu papildomai pagamintos 
elektros energijos (eee) turi būti atsižvelgta 
siejant su elektros energijos pertekliumi, 
gautu kuro gamybos sistemose, kuriose 
naudojama kogeneracija, išskyrus atvejus, 
kai kogeneracijai naudojamas kuras yra 
šalutinis produktas, bet ne žemės ūkio 
produktų derliaus likutis. Apskaičiuojant 
šią perteklinę elektros energiją daroma 
prielaida, kad kogeneracijos įrenginio 
dydis yra mažiausias dydis, kurio reikia 
norint tiekti šilumos kiekį, reikalingą kurui 
gaminti. Sumažinta išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio dalis, 
susijusi su šia pertekline elektros energija, 
prilyginama šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekiui, kuris susidarytų, kai toks pats 
elektros energijos kiekis būtų pagamintas 
elektros gamybos įrenginyje, 
naudojančiame tą patį kurą, kuris 
naudojamas ir kogeneracijos įrenginyje.

14. Į sumažintą išmetamo kiekio dalį dėl 
kogeneracijos būdu papildomai pagamintos 
elektros energijos (eee) turi būti atsižvelgta 
siejant su elektros energijos pertekliumi, 
gautu kuro gamybos sistemose, kuriose 
naudojama kogeneracija, išskyrus atvejus, 
kai kogeneracijai naudojamas kuras yra 
šalutinis produktas, bet ne žemės ūkio 
produktų derliaus likutis. Apskaičiuojant 
šią perteklinę elektros energiją daroma 
prielaida, kad kogeneracijos įrenginio 
dydis yra mažiausias dydis, kurio reikia 
norint tiekti šilumos kiekį, reikalingą kurui 
gaminti. Sumažinta išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio dalis, 
susijusi su šia pertekline elektros energija, 
prilyginama vidutiniam šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiui, kuris susidarytų, 
kai toks pats elektros energijos kiekis būtų 
pagamintas ir paskirstytas ES.

Or. en

Pagrindimas

Siejant ŠESD mažinimą su faktiškai sunaudojamu kuru ribojama gamintojų iniciatyva naudoti 
mažai anglies junginių išskiriantį kurą. ES vidurkiu grindžiamas elektros importas, todėl būtų 
logiška šia verte remtis ir eksporto atveju. Išmetamų teršalų kiekis, kuris galėtų būti 
sumažintas eksportuojant elektrą, apribojamas nustačius kogeneracijos įrenginio dydį.
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Pakeitimas 1106
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 15 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15. Kai kuro gamybos procese gaminamas 
kuras, kuriam skaičiuojamas išmetamas 
kiekis, ir vienas arba keli kiti produktai 
(šalutiniai produktai), išmetamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis turi būti 
paskirstytas tarp kuro arba jų tarpinio 
produkto ir šalutinių produktų 
proporcingai jų šilumingumui 
(nustatytam kaip apatinė šilumingumo 
vertė kitų nei elektros energija šalutinių 
produktų atveju).

15. Kai kuro gamybos procese gaminamas 
kuras, kuriam skaičiuojamas išmetamas 
kiekis, ir vienas arba keli kiti produktai 
(šalutiniai produktai), išmetamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis turi būti 
paskirstytas tarp kuro arba jų tarpinio 
produkto ir šalutinių produktų remiantis 
pakaitiniu metodu. Valstybės narės 
pateikia reguliariai persvarstomas tipiškų 
šalutinių produktų nustatytąsias vertes.

Or. en

Pagrindimas

Šalutinių produktų išmetamas dujų kiekis turėtų atspindėti tikrąją rinkos vertę arba šalutinių 
produktų naudą, o ne tik energijos kiekį.

Pakeitimas 1107
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 15 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15. Kai kuro gamybos procese gaminamas 
kuras, kuriam skaičiuojamas išmetamas 
kiekis, ir vienas arba keli kiti produktai 
(šalutiniai produktai), išmetamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis turi būti 
paskirstytas tarp kuro arba jų tarpinio 
produkto ir šalutinių produktų proporcingai 
jų šilumingumui (nustatytam kaip apatinė 
šilumingumo vertė kitų nei elektros 
energija šalutinių produktų atveju).

15. Kai kuro gamybos procese gaminamas 
kuras, kuriam skaičiuojamas išmetamas 
kiekis, ir vienas arba keli kiti produktai 
(šalutiniai produktai), išmetamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis turi būti 
tinkamai paskirstytas tarp kuro arba jų 
tarpinio produkto ir šalutinių produktų 
proporcingai jų šilumingumui (iš esmės
nustatytam kaip apatinė šilumingumo vertė 
kitų nei elektros energija šalutinių produktų 
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atveju).

Or. de

Pagrindimas

Paskirstymas pagal energijos kiekį iš esmės yra tinkamas. Tačiau dėl didelio verčių 
pasirinkimo gali būti labai iškraipyti išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
rezultatai, nes visos sistemos išmetamos dujos nepriskiriamos kiekvienam produktui, kai jos 
turėtų būti priskiriamos atsižvelgiant į su produktu susijusį gamybos procesą. Todėl tam 
tikrais atvejais, pvz. drėgnų arba sausų distiliavimo atliekų atveju, reikia numatyti tinkamo 
paskirstymo galimybę.

Pakeitimas 1108
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C dalies 16 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atliekant šį apskaičiavimą biokuro ir kitų 
skystųjų bioproduktų atveju būtina 
atsižvelgti į visus šalutinius produktus, 
įskaitant elektros energiją, kuriai 
netaikomas 14 punktas, išskyrus žemės 
ūkio produktų derliaus likučius, įskaitant 
šiaudus, išspaudas, lukštus, burbuolių 
kotus ir riešutų kevalus. Apskaičiuojant 
daroma prielaida, kad neigiamo 
šilumingumo šalutinių produktų 
šilumingumas lygus nuliui. 

Atliekant šį apskaičiavimą biokuro ir kitų 
skystųjų bioproduktų atveju būtina 
atsižvelgti į visus šalutinius produktus, 
įskaitant elektros energiją, kuriai 
netaikomas 14 punktas. Apskaičiuojant 
daroma prielaida, kad neigiamo 
šilumingumo šalutinių produktų 
šilumingumas lygus nuliui. 

Or. en

Pagrindimas

Žemės ūkio produktų derliaus likučiai, pvz., šiaudai, daugelyje šalių yra žemės ūkio šalutiniai 
produktai ir naudojami kaip pašarai arba trąšos. Taikant energijos kiekio metodą atitinkama 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų dalis turėtų būti priskiriama šiems šalutiniams 
produktams.
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Pakeitimas 1109
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C dalies 16 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atliekant šį apskaičiavimą biokuro ir kitų 
skystųjų bioproduktų atveju būtina 
atsižvelgti į visus šalutinius produktus, 
įskaitant elektros energiją, kuriai 
netaikomas 14 punktas, išskyrus žemės 
ūkio produktų derliaus likučius, įskaitant 
šiaudus, išspaudas, lukštus, burbuolių 
kotus ir riešutų kevalus. Apskaičiuojant 
daroma prielaida, kad neigiamo 
šilumingumo šalutinių produktų 
šilumingumas lygus nuliui.

Atliekant šį apskaičiavimą biokuro ir kitų 
skystųjų bioproduktų atveju būtina 
atsižvelgti į visus šalutinius produktus, 
įskaitant elektros energiją, kuriai 
netaikomas 14 punktas. Apskaičiuojant 
daroma prielaida, kad neigiamo 
šilumingumo šalutinių produktų 
šilumingumas lygus nuliui.

Or. en

Pakeitimas 1110
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C dalies 16 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atliekant šį apskaičiavimą biokuro ir kitų 
skystųjų bioproduktų atveju būtina 
atsižvelgti į visus šalutinius produktus, 
įskaitant elektros energiją, kuriai 
netaikomas 14 punktas, išskyrus žemės 
ūkio produktų derliaus likučius, įskaitant 
šiaudus, išspaudas, lukštus, burbuolių kotus 
ir riešutų kevalus. Apskaičiuojant daroma 
prielaida, kad neigiamo šilumingumo 
šalutinių produktų šilumingumas lygus 
nuliui.

Atliekant šį apskaičiavimą biokuro ir kitų 
skystųjų bioproduktų atveju būtina 
atsižvelgti į visus šalutinius produktus, 
įskaitant elektros energiją, kuriai 
netaikomas 14 punktas, išskyrus žemės 
ūkio produktų derliaus likučius, įskaitant 
šiaudus, išspaudas, lukštus, burbuolių kotus 
ir riešutų kevalus. Kai žemės ūkio 
produktų derliaus likučiai perdirbami į 
biokurą ar kitą skystąjį bioproduktą, 
atsižvelgus į jų atitinkamą dalį, jie 
įtraukiami į apskaičiavimą.
Apskaičiuojant daroma prielaida, kad 
neigiamo šilumingumo šalutinių produktų 
šilumingumas lygus nuliui.
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Or. de

Pagrindimas

Reikia tiksliai nurodyti su žemės produktų derliaus likučiais susijusią apskaičiavimo išimtį.

Pakeitimas 1111
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 16 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad atliekų, žemės ūkio 
produktų derliaus likučių, įskaitant 
šiaudus, išspaudas, lukštus, burbuolių 
kotus bei riešutų kevalus, ir perdirbimo 
technologinių grandinių, išskyrus biokuro 
perdirbimo grandines, likučių, kurie 
potencialiai netinkami naudoti kaip maistas 
arba pašarai, išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, atitinkantis būvio 
ciklo dalį iki šių medžiagų surinkimo 
proceso, yra lygus nuliui.

Laikoma, kad atliekų ir perdirbimo 
technologinių grandinių, išskyrus biokuro 
perdirbimo grandines, likučių, kurie 
potencialiai netinkami naudoti kaip maistas 
arba pašarai, išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, atitinkantis būvio 
ciklo dalį iki šių medžiagų surinkimo 
proceso, yra lygus nuliui.

Or. en

Pagrindimas

Žemės ūkio produktų derliaus likučiai, pvz., šiaudai, daugelyje šalių yra žemės ūkio šalutiniai 
produktai ir naudojami kaip pašarai arba trąšos. Taikant energijos kiekio metodą atitinkama 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų dalis turėtų būti priskiriama šiems šalutiniams 
produktams.
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Pakeitimas 1112
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 16 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad atliekų, žemės ūkio produktų 
derliaus likučių, įskaitant šiaudus, 
išspaudas, lukštus, burbuolių kotus bei 
riešutų kevalus, ir perdirbimo 
technologinių grandinių, išskyrus biokuro 
perdirbimo grandines, likučių, kurie 
potencialiai netinkami naudoti kaip 
maistas arba pašarai, išmetamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis, atitinkantis 
būvio ciklo dalį iki šių medžiagų surinkimo 
proceso, yra lygus nuliui.

Laikoma, kad atliekų, žemės ūkio produktų 
derliaus likučių, įskaitant šiaudus, 
išspaudas, lukštus, burbuolių kotus bei 
riešutų kevalus, ir kitų perdirbimo 
technologinių grandinių, kurias iš esmės 
sudaro nevirškinamos medžiagos, likučių 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, atitinkantis būvio ciklo dalį iki 
šių medžiagų surinkimo proceso, yra lygus 
nuliui.

Or. nl

Pakeitimas 1113
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 17 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17. Pagal 4 punktą atliekant su biokuru 
susijusius apskaičiavimus, kaip lygintino 
iškastinio kuro vertės EF naudojamos 
naujausios turimos vidutinės faktinės 
kiekio, išmetamo Bendrijoje naudojant 
benziną ir dyzeliną, vertės, nurodytos 
[Direktyvoje 98/70/EB]. Jei tokių duomenų 
nėra, naudojama vertė turi būti 83,8 
gCO2eq/MJ.

17. Pagal 4 punktą atliekant su biokuru 
susijusius apskaičiavimus, kaip lygintino 
iškastinio kuro vertės EF naudojamos 
naujausios turimos vidutinės faktinės 
kiekio, išmetamo Bendrijoje dėl benzino ir 
dyzelino iškastinio kuro dalies, vertės, 
nurodytos [Direktyvoje 98/70/EB]. Jei 
tokių duomenų nėra, naudojama vertė turi 
būti 90 gCO2eq /MJ.

Or. en
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Pakeitimas 1114
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 17 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17. Pagal 4 punktą atliekant su biokuru 
susijusius apskaičiavimus, kaip lygintino 
iškastinio kuro vertės EF naudojamos 
naujausios turimos vidutinės faktinės 
kiekio, išmetamo Bendrijoje naudojant 
benziną ir dyzeliną, vertės, nurodytos 
[Direktyvoje 98/70/EB]. Jei tokių duomenų 
nėra, naudojama vertė turi būti 83,8 
g CO2eq/MJ.

17. Pagal 4 punktą atliekant su biokuru 
susijusius apskaičiavimus, kaip lygintino 
iškastinio kuro vertės EF naudojamos 
naujausios turimos faktinės kiekio, 
išmetamo Bendrijoje naudojant benziną ir 
dyzeliną, vertės, nurodytos [Direktyvoje 
98/70/EB]. Jei tokių duomenų nėra, 
naudojama vertė turi būti 91 gCO2eq/MJ.

Or. de

Pagrindimas

Nesuprantama, kad nurodoma 83,8 gCO2eq/MJ vertė, kai neturima informacijos apie metodą, 
pagal kurį pasirenkami įtraukiami duomenys. Tuo atveju, kai remiamasi vidutinėmis ES 
iškastinio kuro vertėmis, ignuoruojami dideli išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio skirtumai, kurie priklauso nuo įvairių mineralinės naftos rūšių ir (arba) neįprastų 
šaltinių, pvz., gudroninių smėlių. Taip pat neatsižvelgiama į skirtingus išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekius gaminant benziną ir dyzeliną.

Pakeitimas 1115
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 17 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17. Pagal 4 punktą atliekant su biokuru
susijusius apskaičiavimus, kaip lygintino 
iškastinio kuro vertės EF naudojamos 
naujausios turimos vidutinės faktinės 
kiekio, išmetamo Bendrijoje naudojant 
benziną ir dyzeliną, vertės, nurodytos 
[Direktyvoje 98/70/EB]. Jei tokių 
duomenų nėra, naudojama vertė turi būti

17. Pagal 4 punktą atliekant su iš biomasės 
gautu transporto kuru susijusius 
apskaičiavimus, kaip lygintino iškastinio 
kuro vertės EF naudojamos naujausios 
turimos vidutinės faktinės kiekio, 
išmetamo Bendrijoje naudojant benziną ir 
dyzeliną, vertės, nurodytos [Direktyvoje 
98/70/EB] arba 83,8 g CO2eq/MJ, 
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83,8 g CO2eq/MJ. priklausomai nuo to, kuri vertė mažiausia.

Or. en

Pakeitimas 1116
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo D skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

D. Išskaidytos biokuro ir skystųjų 
bioproduktų vertės

D. Išskaidytos biokuro ir skystųjų 
bioproduktų vertės *
*Perskaičiuojant numatytąsias vertes visoje 
grandinėje taikomi tie patys metodai

Or. en

Pagrindimas

Numatytosios ir tipinės vertės yra tokios pačios, išskyrus perdirbimo lentelę, kurioje taikomos 
40 % didesnės vertės. Neaiški tokio sprendimo logika. Apskaičiuojant numatytasias vertes 
remiantis tipinėmis vertėmis reikia taikyti pastovius metodus visoje grandinėje, kad 
kiekvienoje grandyje būtų aiškiai atspindimas tikrasis išmetamų dujų kiekis. Tai turėtų būti 
viena iš ESK užduočių, kaip numatyta 17.1 straipsnyje.

Pakeitimas 1117
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo E skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

E. Ateities biokuro ir skystųjų bioproduktų, 
kurių 2008 m. sausio mėn. nėra rinkoje 
arba jų yra mažai, įvertintos išskaidytos 
vertės.

E. Ateities biokuro ir skystųjų bioproduktų, 
kurių 2008 m. sausio mėn. nėra rinkoje 
arba jų yra mažai, įvertintos išskaidytos 
vertės*.
*Perskaičiuojant numatytąsias vertes visoje 
grandinėje taikomi tie patys metodai

Or. en
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Pagrindimas

Numatytosios ir tipinės vertės yra tokios pačios, išskyrus perdirbimo lentelę, kurioje taikomos 
40 % didesnės vertės. Neaiški tokio sprendimo logika. Apskaičiuojant numatytasias vertes 
remiantis tipinėmis vertėmis reikia taikyti pastovius metodus visoje grandinėje, kad 
kiekvienoje grandyje būtų aiškiai atspindimas tikrasis išmetamų dujų kiekis. Tai turėtų būti 
viena iš ESK užduočių, kaip numatyta 17.1 straipsnyje.

Pakeitimas 1118
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIIa priedas
Biokuru laikytinų produktų sąrašas 
apima mažiausiai šiuos produktus:
a) „bioetanolis“: etanolis, priskiriamas 
Kombinuotosios nomenklatūros kodui 
2207 10 00, kurio alkoholio koncentracija 
ne mažesnė kaip 99 % tūrio, pagamintas 
iš biomasės ir (arba) biologiškai skaidžios 
atliekų dalies, kurio savybės atitinka bent 
standarto EN 15376 reikalavimus ir kuris 
skirtas naudoti kaip biokuras;
b) „biodyzelinas“: iš augalinės ar 
gyvulinės kilmės aliejų pagamintas metilo 
esteris, kokybe prilygstąs dyzeliniams 
degalams, skirtas naudoti kaip biokuras;
c) „biodujos“: iš biomasės ir (arba) 
biologiškai skaidžios atliekų dalies 
pagamintos degios dujos, kurios gali būti 
išvalomos iki gamtinių dujų kokybės ir 
skirtos naudoti kaip biokuras arba medžio 
dujos;
d) „biometanolis“: iš biomasės 
pagamintas metanolis, skirtas naudoti 
kaip biokuras;
e) „biodimetileteris“: iš biomasės 
pagamintas dimetileteris, skirtas naudoti 
kaip biokuras;
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f) „bio-ETBE (etil-tercijo-butil-eteris)“:
bioetanolio pagrindu pagamintas ETBE.
Bio-ETBE laikytinas biokuru, jeigu jo 
tūrio procentas siekia 47 %;
g) „bio-MTBE (metil-tercijo-butil-
eteris)“: biometanolio pagrindu 
pagamintas kuras. Bio-MTBE laikytinas 
biokuru, jeigu jo tūrio procentas siekia 36 
%;
h) „sintetinis biokuras“: iš biomasės 
pagaminti sintetiniai angliavandeniliai 
arba jų mišiniai;
i) „biovandenilis“: iš biomasės ir (arba) 
biologiškai irios atliekų dalies pagamintas 
vandenilis, skirtas naudoti kaip biokuras;
j) „grynas augalinis aliejus“: iš aliejinių 
augalų spaudimo, ekstrakcijos ar su šiais 
būdais palyginamais būdais išgautas 
aliejus, žalias arba rafinuotas, bet 
chemiškai nepakeistas, jeigu jis tinka 
variklio tipui ir nepažeidžia 
išmetamiesiems teršalams taikytinų 
reikalavimų. 

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų įtraukti apibrėžtis pagal 2003/30 direktyvos 2 straipsnį siekiant užtikrinti tęstinumą ir 
teisinį aiškumą. Bioetanolio apibrėžtis turi būti suderinta su galiojančia nomenklatūra.
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