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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. Parlamento 
išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […].
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti 
energiją iš atsinaujinančių šaltinių
(COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0019),

– atsižvelgdamas į EB steigimo sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0046/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Tarptautinės prekybos komiteto, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto, 
Regioninės plėtros komiteto ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomones 
(A6-0000/2008),

1. Pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją sudaryti pasiūlymą iš naujo, jeigu ji ketina jį iš esmės pakeisti ar vietoj jo 
priimti kitą teksto redakciją;

3. Paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
Nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį ir 95 
straipsnį,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

Or. en

Pagrindimas

175 straipsnio 1 dalis yra pakankamas teisinis pagrindas. Dvejopas pagrindas taikomas tik 
kraštutiniais atvejais, kai vienodai svarbūs yra keli tikslai, o šiuo konkrečiu atveju pagrindinis 
tikslas yra aplinkos apsauga – dabartinė direktyva dėl energijos iš atsinaujinančių šaltinių ir 
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direktyva dėl biokuro taip pat priimtos remiantis 175 straipsnio 1 dalimi. Be to, nuostatomis 
dėl biokuro labiausiai siekiama ne skatinti prekybą (nes nustatyti standartai toli gražu nėra 
suderinti), o nustatyti tvarumo kriterijus. 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Remiantis Atsinaujinančių energijos 
išteklių planu, bendras energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių 20% planinis 
rodiklis ir atsinaujinančios energijos 
transporte 10% planinis rodiklis yra 
tinkami bei pasiekiami tikslai, o sistema, 
pagal kurią nustatomi privalomi planiniai 
rodikliai, verslo bendruomenei turėtų 
suteikti ilgalaikio stabilumo, kurio jai 
reikia racionaliems investavimo 
sprendimams atsinaujinančios energijos 
sektoriuje priimti.  

(4) Remiantis Atsinaujinančių energijos 
išteklių planu, bendras energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių mažiausiai 20% 
planinis rodiklis yra pasiekiamas kaip 
tikslas, o sistema, pagal kurią nustatomi 
privalomi planiniai rodikliai, verslo 
bendruomenei turėtų suteikti ilgalaikio 
stabilumo, kurio jai reikia pereinant prie 
atsinaujinančia energija pagrįstos 
ekonomikos. 

Or. en

Pagrindimas

Taryba ir valstybės narės atliko Komisijos Atsinaujinančių energijos išteklių plano vertinimą. 
Šioje konstatuojamoje dalyje Komisija turi į tai atsižvelgti. Pakeitimas tai patikslina.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Atsižvelgiant į Komisijos, Tarybos ir 
Europos Parlamento poziciją, reikėtų 
nustatyti, kad 2020 m. atsinaujinančios 
energijos planinis rodiklis būtų 20%, o 
atsinaujinanti energija transporto 
sektoriuje sudarytų 10% visoje Europos 
Sąjungoje suvartojamos energijos kiekio. 

(8) Atsižvelgiant į Komisijos, Tarybos ir 
Europos Parlamento poziciją, reikėtų 
nustatyti, kad 2020 m. atsinaujinančios 
energijos mažiausias tarpinis ir bendrasis 
planinis rodiklis būtų 20% visoje Europos 
Sąjungoje suvartojamos energijos kiekio. 

Or. en
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Pagrindimas

Europos Parlamentas pritaria, kad 2020 m. bent 25 proc. viso galutinai suvartojamo 
energijos kiekio sudarytų atsinaujinanti energija. Naujausi moksliniai ir politiniai duomenys 
parodė, kad reikalavimą, jog 10 proc. viso transporto sektoriuje suvartojamų degalų kiekio 
sudarytų iš biomasės pagaminti degalai, yra neįmanoma tvariai įvykdyti. Todėl šio tikslo 
reikėtų atsisakyti. Tvarią biomasę bus galima veiksmingiau panaudoti kitiems su energija 
susijusiems tikslams, pvz., kombinuotai elektros energijos ir šilumos (arba šalčio) gamybai.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Tuo tarpu transporto sektoriuje 
visoms valstybėms narėms reikėtų 
nustatyti vienodą 10% atsinaujinančios 
energijos planinį rodiklį, kad būtų 
užtikrinta transporto kuro specifikacijų 
atitiktis ir prieinamumas. Kadangi 
prekiauti transporto kuru nėra sunku, 
mažai atitinkamų išteklių atsargų 
turinčios valstybės narės atsinaujinančio 
transporto kuro lengvai galės gauti iš 
kitur. Nors biokuro planinį rodiklį 
Bendrijai būtų techniškai įmanoma 
įvykdyti panaudojant vien vidaus 
produkciją, tikėtina ir pageidautina, kad 
planinis rodiklis būtų faktiškai pasiektas 
derinant vidaus produkciją ir importą. Šiuo 
tikslu Komisija, atsižvelgdama į 
daugiašalių ir dvišalių derybų prekybos 
srityje plėtrą ir į aplinkosaugos, sąnaudų, 
energetinio saugumo ir kitus sumetimus, 
turėtų kontroliuoti biokuro tiekimą 
Bendrijos rinkai ir, jei reikia, turėtų siūlyti 
atitinkamas priemones vidaus produkcijai 
ir importui tinkamai suderinti. 

Nors tikėtina, kad planiniai rodikliai dėl 
atsinaujinančios energijos vartojimo bus 
faktiškai pasiekti derinant vidaus 
produkciją ir importą. Šiuo klausimu 
Komisija, atsižvelgdama į daugiašalių ir 
dvišalių derybų prekybos srityje plėtrą ir į 
aplinkosaugos, socialinius, sąnaudų, 
energetinio saugumo ir kitus sumetimus, 
turėtų kontroliuoti atsinaujinančios 
energijos, įskaitant energijai gaminti 
reikalingą biomasę, tiekimą Bendrijos 
rinkai. 

Or. en

Pagrindimas

Komisija turi prižiūrėti visos energijos importą ir eksportą, nesvarbu, ar ji būtų pagaminta (ir 
suvartota) vidaus rinkoje, ar importuota iš trečiųjų šalių arba į jas eksportuota. Energijos 



PE405.949v03-00 8/88 PR\722155LT.docVertimas pagal sutartį

LT

gamybai reikalingai biomasei turi būti skirtas ypatingas dėmesys. Tačiau naujausi moksliniai 
ir politiniai duomenys parodė, kad reikalavimą, jog 10 proc. viso transporto sektoriuje 
suvartojamų degalų kiekio sudarytų iš biomasės pagaminti degalai, yra neįmanoma tvariai 
įvykdyti. Todėl šio tikslo reikėtų atsisakyti.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) Norint sudaryti sąlygas pasiekti 10% 
biokuro rodiklį, būtina užtikrinti, kad į 
rinką būtų pateikiama dyzelino, kuriame 
būtų didesnis biodyzelino kiekis nei 
numatyta standarte EN590/2004.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis klausimas aptariamas Degalų kokybės direktyvoje. 

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) Kadangi valstybės narės negali 
deramai pasiekti bendrų tikslų, kad iki 
2020 m. atsinaujinanti energija sudarytų 
20% visos Bendrijos suvartojamos 
energijos kiekio, o biokuras – 10% viso 
kiekvienoje valstybėje narėje suvartojamo 
degalų ir dyzelino kiekio, ir kadangi dėl 
siūlomo veiksmų masto to tikslo būtų 
geriau siekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija 
gali priimti atitinkamas priemones 
laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo. Pagal 
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šioje direktyvoje nenumatoma 
daugiau nei būtina šiems tikslams pasiekti.

(57) Kadangi valstybės narės negali 
deramai pasiekti bendrų tikslų, kad iki 
2020 m. atsinaujinanti energija sudarytų 
20% visos Bendrijos suvartojamos 
energijos kiekio, ir kadangi dėl siūlomo 
veiksmų masto to tikslo būtų geriau siekti 
Bendrijos lygmeniu, Bendrija gali priimti 
atitinkamas priemones laikydamasi 
Sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šioje direktyvoje nenumatoma 
daugiau nei būtina šiems tikslams pasiekti.
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Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje dėl atsinaujinančių išteklių įtvirtintą planinį rodiklį, kad 2020 m. biokuras 
sudarytų 10 proc. viso kuro, 2007 m. kovo mėn. pasiūlė Europos Vadovų Taryba. Tačiau 
valstybių ir vyriausybių vadovai nustatė konkrečias įvykdytinas sąlygas, t. y. a) gamyba turi 
būti tvari, ir b) turi būti įmanoma prekyba antrosios kartos biokuru. Nuo 2007 m. kovo mėn. 
atsiranda vis daugiau požymių, kad šios sąlygos nebus įvykdytos. Todėl 10 proc. planinio 
rodiklio reikėtų atsisakyti.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
skatinimo naudoti energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių sistema. 
Joje nustatomi privalomi planiniai 
rodikliai, kuriais apibrėžiama, kokią dalį 
visos suvartojamos energijos turi sudaryti 
energija iš atsinaujinančių šaltinių ir kokią 
dalį transporto sektoriuje suvartojamos 
energijos turi sudaryti energija iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių. Joje 
nustatomos su energija iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių susijusios taisyklės, 
taikomos kilmės garantijoms, 
administracinėms procedūroms ir 
prisijungimui prie elektros tinklo. Joje 
nustatomi aplinkos tvarumo kriterijai 
biokurui ir kitiems skystiesiems 
bioproduktams. 

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
skatinimo naudoti energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių ir šių 
šaltinių integravimo į ES vidaus 
energetikos rinką sistema siekiant 
padidinti tiekimo saugumą, aplinkos 
apsaugą, konkurencingumą ir ES 
lyderystę šiame sektoriuje. Joje nustatomi 
privalomi ES ir nacionaliniai planiniai 
rodikliai, kuriais apibrėžiama, kokią dalį 
visos suvartojamos energijos turi sudaryti 
energija iš atsinaujinančių šaltinių, kad 
būtų užtikrinta, jog 2020 m. energija iš 
atsinaujinančių šaltinių sudarytų ne 
mažiau kaip 20 proc. visos galutinės ES 
suvartotos energijos. Joje nustatomos su 
energija iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių susijusios taisyklės, taikomos 
nacionalinių paramos schemų apsaugai ir 
išsamiems nacionaliniams 
atsinaujinančios energijos veiksmų 
planams, administracinėms procedūroms ir 
infrastruktūros jungtims, taip pat 
valstybėms narėms suteikiama 
pakankamai lankstumo planiniams 
rodikliams pasiekti. Joje nustatomi 
aplinkos ir socialinio tvarumo kriterijai iš 
biomasės pagamintai energijai. 
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Or. en

Pagrindimas

Apibūdinant direktyvos taikymo sritį turėtų būti išryškinti pagrindiniai direktyvos bruožai.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „energija iš atsinaujinančių šaltinių“ –
atsinaujinantys neiškastiniai energijos 
šaltiniai  (vėjo, saulės energija, 
geoterminiai šaltiniai, jūros bangų, 
potvynių ir atoslūgių energija, 
hidroenergija, biomasė, sąvartynų dujos, 
kanalizacijos atliekų perdirbimo įrenginių 
dujos ir biologinės dujos);

(a) „energija iš atsinaujinančių šaltinių“ –
atsinaujinantys energijos šaltiniai  (vėjo, 
saulės energija, geoterminiai šaltiniai, jūros 
bangų, potvynių ir atoslūgių energija, 
hidroenergija, biomasė, sąvartynų dujos, 
kanalizacijos atliekų perdirbimo įrenginių 
dujos ir biologinės dujos);

Or. en

Pagrindimas

Direktyva taikoma tik atsinaujinantiems energijos šaltiniams ir turi būti suderinama su 
Eurostato ir tarptautinėmis apibrėžtimis. Todėl į šias apibrėžtis nepatenkantis iškastinis ir 
kitų kategorijų kuras neturėtų būti minimas šioje direktyvoje.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) „biomasė“ – biologiškai skaidi 
produktų, atliekų ir likučių, gaunamų 
žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir 
gyvulinės kilmės medžiagas), miškų ūkyje 
ir susijusiose pramonės šakose, dalis, taip 
pat biologiškai skaidi pramoninių ir 
buitinių atliekų dalis;

(b) „biomasė“ – biologiškai skaidi 
produktų, atliekų ir likučių, gaunamų 
žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir 
gyvulinės kilmės medžiagas), vandens 
ūkyje, miškų ūkyje ir susijusiose pramonės 
šakose, dalis, taip pat biologiškai skaidi 
surinktų ir atskirtų pramoninių ir buitinių 
atliekų dalis;

Or. en
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Pagrindimas

Dabartinėje apibrėžtyje neįrašyta vandens ūkyje gaunama biomasė, pvz., dumbliai. Be to, 
biologiškai skaidžios atliekos paprastai yra daug lengviau perdirbamos ir kompostuojamos, o 
technologinės dujos gali būti panaudotos energijos gamybai. Be to, kadangi iš biologiškai 
skaidžios buitinių ir pramoninių atliekų dalies paprastai pagaminama nedaug energijos, 
direktyvoje turėtų būti skatinamas šių atliekų atskyrimas.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio da punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) „geoterminė energija“ – šiluminė 
energija, susikaupusi po negiliu žemės 
sluoksniu; 

Or. en

Pagrindimas

ES teisėje nėra vienos bendros suderintos geoterminės energijos apibrėžties, tik įvairios 
nacionalinės apibrėžtys. Tai lemia painiavą. Todėl direktyvoje turėtų būti pateikta 
geoterminės energijos apibrėžtis. Siūloma apibrėžtis plačiai vartojama geoterminės energijos 
pramonėje ir nacionaliniuose standartuose.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) „skystieji bioproduktai“ – energijos 
tikslais iš biomasės pagamintas skystasis 
kuras;

(e) „energijai gaminti reikalinga biomasė“ 
– energijos tikslais iš biomasės pagamintas 
kietasis, dujinis arba skystasis kuras;

Or. en

Pagrindimas

Šis teisės aktas taikomas bet kokiai iš biomasės pagamintai energijai, ne tik transporto 
sektoriuje naudojamiems degalams ar šilumos ir elektros energijos gamyboje naudojamam 
skystajam kurui. Todėl svarbu pateikti šios labai svarbios sąvokos apibrėžtį.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) „biokuras“ – iš biomasės pagamintas 
skystas arba dujinis transporto kuras;

(f) „iš biomasės pagamintas transporto 
kuras“ – iš biomasės pagamintas skystas 
arba dujinis transporto kuras;

Or. en

Pagrindimas

Energijai gaminti reikalinga biomasė gali būti naudojama įvairiais tikslais, pvz., šilumai ar 
elektros energijai, taip pat transporto kurui gaminti. Siūloma sąvoka aiškiai parodo šį 
skirtumą.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio fa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) „didelės gamtosauginės vertės žemė“ 
– tai:
(i) žemės plotai, kuriose yra didelė 
koncentracija pasaulinės, regioninės ar 
nacionalinės reikšmės biologinės 
įvairovės vertybių (pvz., tik kurioje nors 
konkrečioje vietovėje randamų rūšių, 
nykstančių rūšių, retų rūšių);
(ii) dideli pasaulinės, regioninės ar 
nacionalinės reikšmės kraštovaizdžio 
plotai, kuriuose dauguma arba visos ten 
esančios gamtoje sutinkamų rūšių 
populiacijos natūraliai paplitusios ir 
gausios; 
(iii) plotai, kurie patenka į retas arba 
nykstančias ekosistemas ar kuriuose 
tokios ekosistemos yra;
(iv) plotai, kuriuose ekosistema teikia 
natūralią apsaugą (pvz., vandenskyros 
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apsauga, erozijos kontrolė); 
(v) plotai, būtini esminiams vietos 
bendruomenės poreikiams tenkinti (pvz., 
pragyvenimo, sveikatos);
(vi) plotai, ypatingai svarbūs vietos 
bendruomenės tradiciniam kultūriniam 
identitetui (kultūrinės, ekologinės, 
ekonominės ar religinės reikšmės plotai, 
priskirti šiai kategorijai, suderinus su 
vietos bendruomene);

Or. en

Pagrindimas

Turi būti pateikta didelės gamtosauginės vertės (DGV) apibrėžtis, nes ji yra 15 straipsnio, 
kuriuo siekiama užtikrinti iš biomasės pagaminto kuro tvarumą, ypač išsaugant biologinę 
įvairovę ir ekologiją, esmė. Didelės gamtosauginės vertės apibrėžtį parengė organizacijų 
tinklas, tarp jų ir Pasaulio gamtos apsaugos sąjunga (IUCN) ir Pasaulio bankas; ją jau 
naudoja Miškų priežiūros taryba (FSC) savo tarptautinėje medienos sertifikavimo 
programoje.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio fb punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fb) „šlapžemė“ – nuolat ar didžiąją metų 
dalį vandens dengiamas arba įmirkęs 
žemės plotas; 

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje turi būti pateikiama šlapžemės apibrėžtis. Šlapžemėje yra daug anglies atsargų, 
kurios gali išskirti daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų.  Į šią apibrėžtį įeina ir durpynai, 
pvz., natūralūs durpynai.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio fc punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fc) „nedirbama, sunykusi arba 
nederlinga žemė“ – žemė, kuri nėra ir nuo 
1990 m. nebuvo šlapžemė arba miškas, 
kuri nėra didelės gamtosauginės vertės 
žemė ir su tokia žeme nesiriboja, kuri 
nėra vertingose gamtos ar valstybių 
saugomose teritorijose ir kuri ne mažiau 
kaip 10 metų nebuvo naudojama žemės 
ūkio reikmėms;

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje turi būti pateikiama nedirbamos, sunykusios ir nederlingos žemė apibrėžtis. Šioje 
apibrėžtyje reikia aiškiai nustatyti, kad jei tokia žemė naudojama transporto kurui iš 
biomasės gaminti, ji neturi didelės gamtosauginės vertės arba didelių anglies klodų ir nėra 
naudojama maistui gaminti. Didelė gamtosauginė vertė yra tarptautiniu mastu pripažintas 
statusas, reiškiantis, kad saugoma biologinė įvairovė ir ekologija. 1990 m. – tai metai, kuriais 
pagal Kioto protokolą sutarta sustabdyti miškų kirtimą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio fd punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fd) „agrokuras“ – iš biomasės, 
auginamos dirbamoje žemėje ir 
konkuruojančios dėl dirbamos žemės su 
maisto ir pašarų gamyba, pagamintas 
kuras;

Or. en
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) „kilmės garantija“ – elektroninis 
dokumentas, kurio funkcija – pateikti 
įrodymą, kad konkretus energijos kiekis 
buvo pagamintas iš atsinaujinančių 
šaltinių;

(g) „kilmės garantija“ – elektroninis 
dokumentas, kurio funkcija – pateikti 
įrodymą, kad konkretus energijos kiekis 
buvo pagamintas iš atsinaujinančių šaltinių, 
ypač vykdant Direktyvoje 2003/54/EB 
nustatytą reikalavimą teikti informaciją 
apie elektros energiją;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aiški šio dokumento funkcija. Jis skirtas tam, kad būtų nurodoma, iš kokių šaltinių 
elektros energija buvo pagaminta. Paminėjus Direktyvoje dėl elektros energijos vidaus rinkos 
bendrųjų taisyklių nustatytą informacijos teikimo reikalavimą ši funkcija tampa aiškesnė.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio ga punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) „perdavimo apskaitos liudijimas“ –
specialiai pažymėtas elektroninis 
dokumentas, kurį valstybės narės gali 
savanoriškai naudoti perduodamos tam 
tikrą iš atsinaujinančių šaltinių 
pagamintos energijos kiekį kitai valstybei 
narei išimtinai dėl planinių rodiklių 
vykdymo apskaitos;

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos 8 ir 9 straipsniuose toms valstybėms narėms, kurios nori taikyti siūlomą sistemą, 
įvedamas naujas lankstus būdas nacionaliniams planiniams atsinaujinančios energijos 
rodikliams pasiekti. Svarbu aiškiai atskirti kilmės garantijas, kurios – jei išduodamos –
skirtos tik informacijai, ir perdavimo apskaitos liudijimus, kurie skirti planinių rodiklių 
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vykdymo apskaitai.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) „paramos schema“ – su valstybės narės 
intervencija į rinką susijusi schema, pagal
kurią siekiama, kad energija iš 
atsinaujinančių šaltinių taptų patraukli 
rinkai: sumažinamos tokios energijos 
gamybos sąnaudos, padidinama kaina, už 
kurią ją galima parduoti, arba nustatomas 
atsinaujinančios energijos įpareigojimas 
ar kitomis priemonėmis padidinamas 
tokios energijos pirkimo kiekis;

(h) „paramos schema“ – su intervencija į 
politiką susijusi schema, per kurią 
kuriamos arba stiprinamos iniciatyvos 
plėsti ir didinti energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių naudojimą. Nacionalinės paramos 
schemos visų pirma apima 
atsinaujinančios energijos įpareigojimus, 
investicinę pagalbą, mokesčių lengvatas, 
mokesčių grąžinimus ir tiesiogines kainų 
palaikymo schemas, ypač supirkimo ir 
priemokų schemas; 

Or. en

Pagrindimas

Turi būti patikslinta „paramos schemos“ apibrėžtis.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato atitinkamas 
priemones, kad užtikrintų, jog energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių dalis būtų 
lygi arba viršytų dalį, nurodytą I priedo B 
dalyje pateiktuose išankstiniuose 
skaičiavimuose.

2. Valstybės narės nustato atitinkamas 
priemones, kad užtikrintų, jog energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių dalis būtų 
lygi arba viršytų I priedo B dalyje 
nustatytus privalomus minimalius 
tarpinius planinius rodiklius.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad 2020 m. nustatyti rodikliai būtų pasiekti ES ir valstybėse narėse, 
būtina nustatyti ir privalomus tarpinius planinius rodiklius. 1B priede pateikti skaičiavimai 
prasideda nuo labai žemų rodiklių, o prieš pat 2020 m. numatomas didžiulis šuolis. Jei šis 
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tarpas nebus užpildytas, valstybėms narėms bus labai sunku pasiekti 2020 m. planinį rodiklį. 
Todėl tai reikėtų traktuoti kaip mažiausia, ką būtina padaryti.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Dvi ar daugiau valstybių narių gali 1 
ir 2 dalyse nustatytų planinių rodiklių 
siekti kartu, taikydamos 9 straipsnio 1b 
dalyje nustatytas lankstumo priemones. 
Visos pagal šią dalį bendradarbiaujančios 
valstybės narės apie šį bendradarbiavimą 
praneša Komisijai, kuri kiekvienai tokiai 
valstybių narių grupei patvirtina naujus 
planinius rodiklius ir jų apskaičiavimo 
metodiką.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant valstybėms narėms suteikti daugiau lankstumo vykdant tarpinius planinius rodiklius 
ir bendrąjį 2020 m. rodiklį, be nacionalinių paramos schemų dar nustatoma, kad valstybės 
narės gali savanoriškai bendradarbiauti tarpusavyje kitais lanksčiais būdais, pvz., įvesdamos 
perdavimo apskaitos liudijimus arba įgyvendindamos šios direktyvos 9 straipsnio c dalyje 
nurodytus bendrus projektus.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena valstybė narė privalo 
užtikrinti, kad 2020 m. jos energijos, 
gaunamos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, dalis transporto sektoriuje 
sudarytų bent 10% tos valstybės narės 
transporto sektoriuje suvartojamo 
galutinio energijos kiekio.

Išbraukta.
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Apskaičiuojant visą transporto sektoriuje 
suvartojamos energijos kiekį pagal pirmą 
šio straipsnio dalį, atsižvelgiama tik į 
tokius naftos produktus kaip benzinas ir 
dyzelinas. 

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje dėl atsinaujinančių išteklių įtvirtintą planinį rodiklį, kad 2020 m. biokuras 
sudarytų 10 proc. viso kuro, 2007 m. kovo mėn. pasiūlė Europos Vadovų Taryba. Tačiau 
valstybių ir vyriausybių vadovai nustatė konkrečias įvykdytinas sąlygas, t. y. a) gamyba turi 
būti tvari, ir b) turi būti įmanoma prekyba antrosios kartos biokuru. Nuo 2007 m. kovo mėn. 
atsiranda vis daugiau požymių, kad šios sąlygos nebus įvykdytos. Todėl 10 proc. planinio 
rodiklio reikėtų atsisakyti.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnis 4 straipsnis
Nacionaliniai veiksmų planai Atsinaujinančios energijos veiksmų planai 

Or. en

Pagrindimas

Kad tie nacionaliniai veiksmų planai, kurie skirti atsinaujinančios energijos klausimui, 
nebūtų painiojami su kitais energetikos srities veiksmų planais, jie turėtų vadintis 
atsinaujinančios energijos veiksmų planais (AEVP); šiam pavadinimui Europos Parlamentas 
jau pritarė svarstydamas EP narės Britos Tomsen (Britta Thomsen) INI pranešimą dėl 
Europos atsinaujinančių energijos išteklių plano (2007 m. rugsėjo 25 d. EP rezoliucija P6-
TA(2007)0406). 

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė patvirtina 
nacionalinį veiksmų planą. 

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

(AEVP).

Or. en

Pagrindimas

Kad tie nacionaliniai veiksmų planai, kurie skirti atsinaujinančios energijos klausimui, 
nebūtų painiojami su kitais energetikos srities veiksmų planais, jie turėtų vadintis 
atsinaujinančios energijos veiksmų planais (AEVP); šiam pavadinimui Europos Parlamentas 
jau pritarė svarstydamas EP narės Britos Tomsen (Britta Thomsen) INI pranešimą dėl 
Europos atsinaujinančių energijos išteklių plano (2007 m. rugsėjo 25 d. EP rezoliucija P6-
TA(2007)0406). 

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei kelios valstybės narės ketina 
planinių rodiklių siekti kartu, kiekviena 
tokia valstybė narė savo atsinaujinančios 
energijos veiksmų plane pateikia išsamią 
informaciją apie tokį susitarimą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant valstybėms narėms suteikti daugiau lankstumo vykdant tarpinius planinius rodiklius 
ir bendrąjį 2020 m. rodiklį, be nacionalinių paramos schemų dar nustatoma, kad valstybės 
narės gali savanoriškai bendradarbiauti tarpusavyje kitais lanksčiais būdais, pvz., įvesdamos 
perdavimo apskaitos liudijimus arba įgyvendindamos šios direktyvos 9 straipsnio c dalyje 
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nurodytus bendrus projektus. Kiekviena tokį sprendimą priėmusi valstybė narė privalo savo 
AEVP išsamiai aprašyti tokį bendrą susitarimą.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Komisija ne vėliau kaip iki 2009 m. 
birželio 30 d. parengia privalomą 
atsinaujinančios energijos veiksmų plano 
formą, kuria valstybės narės vadovaujasi 
ir kurioje reikalaujama pateikti bent šią 
informaciją:
(a) valstybių narių statistinius duomenis 
už 2005 m. ir paskutinius metus, už 
kuriuos turimi duomenys, apie 
galutiniams vartotojams patiektą iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos 
energijos dalį, rodiklius apie galutinį 
energijos suvartojimą pateikiant pagal:
- kietąjį kurą, naftos produktus, dujas, 
atsinaujinančius energijos šaltinius, 
elektros energiją ir šilumą (išvestinę 
šilumą, centrinį šildymą), šilumą ir 
elektros energiją iš atsinaujinančių ir 
neatsinaujinančių šaltinių;
- sektorius: pramonė, namų ūkiai, 
paslaugos, transportas;
- elektros energiją (išskyrus elektros 
energiją, panaudotą šildymui ir karšto 
vandens tiekimui), šilumą (įskaitant 
elektros energiją, panaudotą šildymui ir 
karšto vandens tiekimui) ir transportą; iš 
atsinaujinančių ir neatsinaujinančių 
energijos šaltinių;
(b) valstybėms narėms privalomus 
nacionalinius bendruosius planinius 
galutiniams vartotojams patiektos iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos 
energijos rodiklius už 2020 m., nustatytus 
I priedo A dalyje;.
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(c) valstybėms narėms privalomus 
nacionalinius minimalius tarpinius 
planinius rodiklius, nustatytus I priedo B 
dalyje;
(d) valstybėms narėms privalomus 
nacionalinius 2020 m. ir tarpinius 
planinius iš atsinaujinančių šaltinių 
pagamintos ir  elektros energijos gamybai, 
šildymui ir aušinimui bei transporte 
panaudotos  energijos rodiklius:
(i) privalomus planinius iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos ir  
elektros energijos gamybai panaudotos 
energijos rodiklius:
- nacionalinį planinį iš atsinaujinančių 
šaltinių pagamintos ir  elektros energijos 
gamybai panaudotos energijos rodiklį 
2020 m. pagal I priedo A dalį; 
- nacionalinius tarpinius planinius iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos ir 
elektros energijos gamybai panaudotos 
energijos rodiklius pagal I priedo B dalį; 
(ii) privalomus planinius iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos ir 
šildymui ir aušinimui panaudotos 
energijos rodiklius:
- nacionalinį planinį iš atsinaujinančių 
šaltinių pagamintos ir šildymui ir 
aušinimui panaudotos energijos rodiklį 
2020 m. pagal I priedo A dalį; 
- nacionalinius tarpinius planinius iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos ir 
šildymui ir aušinimui panaudotos 
energijos rodiklius pagal I priedo B dalį; 
(iii) privalomus planinius iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos ir 
transporte panaudotos energijos 
rodiklius:
- nacionalinį planinį iš atsinaujinančių 
šaltinių pagamintos ir transporte 
panaudotos energijos rodiklį 2020 m. 
pagal I priedo A dalį; 
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- nacionalinius tarpinius planinius iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos ir 
transporte panaudotos energijos rodiklius 
pagal I priedo B dalį; 
(e) priemones šiems rodikliams pasiekti:

(i) visų priemonių, skirtų skatinti naudoti 
energiją iš atsinaujinančių šaltinių, 
suvestinę;
(ii) priemones, skatinančias elektros 
energijos gamybai naudoti 
atsinaujinančių šaltinių energiją:
- bendro pobūdžio priemones, įskaitant 
mokestines, finansines, teisines ir 
kitokias, skatinančias naudoti iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintą 
energiją;
- specialias priemones, skirtas vykdyti 12–
14 straipsnių reikalavimus;

(iii) priemones, skatinančias šilumai ir 
aušinimui naudoti iš atsinaujinančių 
šaltinių pagamintą energiją:
- bendro pobūdžio priemones, įskaitant 
mokestines, finansines, teisines ir 
kitokias, skatinančias naudoti iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintą 
energiją;
- specialias priemones, skirtas vykdyti 12 
ir 13 straipsnių reikalavimus;

(iv) priemones, skatinančias transporte 
naudoti iš atsinaujinančių šaltinių 
pagamintą energiją:
- bendro pobūdžio priemones, įskaitant 
mokestines, finansines, teisines ir 
kitokias, skatinančias naudoti iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintą 
energiją;
- specialias priemones, skirtas vykdyti 12, 
13 ir 15–17 straipsnių reikalavimus;

(v) specialias priemones, skatinančias 
naudoti iš biomasės pagamintą energiją:
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- bendro pobūdžio priemones, įskaitant 
mokestines, finansines, teisines ir 
kitokias, skatinančias naudoti iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintą 
energiją;
- specialias priemones, skatinančias 
biomasę naudoti naujais tikslais, 
atsižvelgiant į šiuos principus: 
• kiek biomasės reikia tikslams pasiekti;

• turi būti nurodytas biomasės tipas ir 
kilmė;

• biomasės pasiūla / potencialas / importas 
ir tikslai turi derėti tarpusavyje;

• turi būti numatytos priemonės, skirtos 
biomasės pasiūlai padidinti, atsižvelgiant į 
kitus biomasės naudotojus (žemės ūkį ir 
miškų sektorius);
(f) šiuos vertinimus:
(i) kokia dalimi kiekviena 
atsinaujinančiai energijai gaminti 
naudojama technologija prisidės prie 
privalomų 2020 m. ir tarpinių planinių iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos ir  
elektros energijos gamybai, šildymui ir 
aušinimui bei transporte panaudotos 
energijos rodiklių vykdymo;
(ii) koks bus bendras ir galutinis energijos 
suvartojimas 2020 m. pagal įprastinį ir 
optimistinį scenarijus; 
(iii) strateginis poveikio aplinkai 
vertinimas, nustatytas strateginius 
poveikio aplinkai vertinimus 
reglamentuojančioje direktyvoje 
2001/42/EB, kuriame aprašoma iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos 
energijos naudojimo nauda aplinkai, taip 
pat ir poveikis;

Or. en
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Pagrindimas

ES pastangos skatinti naudoti atsinaujinančią energiją daugiausia bus nukreiptos į 
nacionalinių sąlygų investicijoms į atsinaujinančią energiją gerinimą. Todėl Komisija ne 
vėliau kaip iki 2010 m. kovo 31 d. valstybėms narėms pateikia aiškią suderintą formą, pagal 
kurią bus rengiami nacionaliniai atsinaujinančios energijos veiksmų planai, kad šiuos planus 
būtų lengviau rengti ir vėliau juos analizuoti.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kad tie nacionaliniai veiksmų planai, kurie skirti atsinaujinančios energijos klausimui, 
nebūtų painiojami su kitais energetikos srities veiksmų planais, jie turėtų vadintis 
atsinaujinančios energijos veiksmų planais (AEVP); šiam pavadinimui Europos Parlamentas 
jau pritarė svarstydamas EP narės Britos Tomsen (Britta Thomsen) INI pranešimą dėl 
Europos atsinaujinančių energijos išteklių plano (2007 m. rugsėjo 25 d. EP rezoliucija P6-
TA(2007)0406). 

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Per tris mėnesius nuo 
atsinaujinančios energijos veiksmų plano 
gavimo iš valstybės narės pagal 2 dalį 
dienos Komisija gali atmesti šį planą arba 
bet kurią jo dalį, remdamasi tuo, kad 
pateikta ne visa 1b dalyje nustatyta 
informacija arba kad neįvykdyti 1 priede 
nustatyti privalomi planiniai rodikliai. 
Tokiu atveju valstybė narė planą
patikslina; veiksmų planas laikomas 
priimtu tik tuomet, kai Komisija patvirtina 
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jo pakeitimus. Atmetusi planą ar jo dalį, 
Komisija pateikia atmetimo priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų nuolat stebima valstybių narių daroma pažanga ir operatyviai bei veiksmingai 
taisomi bet kokie pažeidimai, reikia griežtesnės tvarkos dėl pateiktų atsinaujinančios 
energijos veiksmų planų. Juos valstybės narės privalo vykdyti.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybė narė, kurios energijos, 
gaunamos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, dalis tapo mažesnė už I priedo B 
dalyje pateiktus privalomus tarpinius 
planinius rodiklius per paskutinį dvejų 
metų laikotarpį, vėliausiai iki kitų metų 
kovo 31 d. Komisijai pateikia naują 
atsinaujinančios energijos planą ir jame 
nurodo adekvačias priemones, skirtas 
užtikrinti, kad ateityje energijos, gaunamos 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių, dalis 
viršytų B I priedo I dalyje pateiktus 
planinius rodiklius bent tokia dalimi, 
kokios valstybei narei pritrūko iki jai 
nustatyto tarpinio planinio rodiklio. Už tai 
taikoma 6a straipsnyje nustatyta 
tiesioginių baudų tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų nuolat stebima valstybių narių daroma pažanga ir operatyviai bei veiksmingai 
taisomi bet kokie pažeidimai, reikia griežtesnės tvarkos dėl pateiktų atsinaujinančios 
energijos veiksmų planų. Ši tvarka valstybėms narėms turi būti privaloma.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į 15 straipsnyje nurodytų aplinkos tvarumo 
kriterijų neatitinkantį biokurą ir kitus 
skystuosius bioproduktus neatsižvelgiama.

Į 15 straipsnyje nurodytus aplinkos ir 
socialinio tvarumo kriterijus
neatitinkančią energijai gaminti 
reikalingą biomasę neatsižvelgiama.

Or. en

Pagrindimas

Tvarumo kriterijai turėtų būti taikomi iš biomasės pagamintai energijai, kad ir kaip ji būtų 
naudojama.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų aktyviai siekti 2020 m. planinių rodiklių. Valstybės narės gali naudotis 
galimybe prašyti koreguoti planinius rodiklius remdamosi tuo, kad „parengiamasis 
laikotarpis labai ilgas“, taip pat nenugalima jėga, siekdamos, kad rodikliai joms būtų 
sumažinti, jų vykdymas atidėtas arba jų iš viso nereikėtų vykdyti. Todėl ši dalis turėtų būti 
išbraukta. 27 valstybės narės per savo valstybių vadovus įsipareigojo siekti 2020 m. 
privalomo planinio rodiklio. Tai nėra 2022 m. ar 2042 m. rodiklis. Valstybės narės privalo 
vykdyti įsipareigojimus.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Europos Teisingumo Teismas ne kartą pripažino nenugalimos jėgos principą EB teisės dalimi 
ir ne kartą konstatavo, kad EB teisės aktuose ji be reikalo minima.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir vandens energijos, vėjo energijos šaltiniai nėra pastovūs. Todėl, norint neiškraipyti 
dvimečių privalomų minimalių tarpinių planinių rodiklių, vėjo energijai taip pat turi būti 
taikoma normalizavimo taisyklė, siekiant užtikrinti ES minimalių tarpinių rodiklių 
palyginamumą.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Aplinkos šilumą naudojantys šiluminiai siurbliai yra energijos požiūriu efektyvus prietaisas, 
kuris reglamentuotas 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Į geoterminę žemės ar vandens energiją 
naudojančių šildymo ar aušinimo sistemų 
pagamintą šilumos energiją atsižvelgiama 
pagal 1 dalies b punktą.

Or. en

Pagrindimas

Aplinkos šilumą naudojantys šiluminiai siurbliai yra energijos požiūriu efektyvus prietaisas, 
kuris reglamentuotas 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 1 dalies b punktą neskaičiuojama 
šilumos energija, gauta pasyviose energijos 

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

sistemose, kuriose mažiau energijos 
suvartojama pasyviai, projektuojant 
pastatus, arba iš aplinkos šilumą 
naudojančių šiluminių siurblių arba iš 
šilumos, kuri gaunama naudojant energiją 
iš neatsinaujinančių šaltinių.

Or. en

Pagrindimas

Aplinkos šilumą naudojantys šiluminiai siurbliai yra energijos požiūriu efektyvus prietaisas, 
kuris reglamentuotas 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 dalies -1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atliekant skaičiavimus pagal 1 dalies c 
punktą, naftos produktai, išskyrus 
benziną ir dyzeliną, neišskaičiuojami. 

Or. en

Pagrindimas

Iš biomasės pagamintiems degalams, naudojamiems oro ir vandens transporte, ši direktyva 
netaikoma.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 9 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pagrindimas

Šis papildymas svarstomas Tarybos energetikos darbo grupėje; jis patobulina Komisijos 
pasiūlymą.

Amendment 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 9 dalies aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) trečioji šalis yra sau nustačiusi 
privalomus tarpinius ir 2020 m. planinius 
rodiklius dėl didesnio energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių vartojimo, 
panašius į I priedo A ir B dalyse 
nustatytus rodiklius;

Or. en

Pagrindimas

Atsinaujinančios energijos plėtra labai svarbi tų šalių ir ES energetikos saugumui. Galimas 
atsinaujinančios energijos importavimas iš šių šalių į ES turėtų prasmę tik jei ši energija būtų 
papildoma.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 9 dalies ab punktas  (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) praėjusį ataskaitinį laikotarpį, jei 
toks buvo, trečioji šalis vykdė I priedo A ir 
B dalių reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

Atsinaujinančios energijos plėtra labai svarbi tų šalių ir ES energetikos saugumui. Galimas 
atsinaujinančios energijos importavimas iš šių šalių į ES turėtų prasmę tik jei ši energija būtų 
papildoma.
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Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 9 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) elektros energijai išduota kilmės 
garantija ir perdavimo apskaitos liudijimas 
pagal sistemas, kurios yra lygiavertės šia 
direktyva nustatytai sistemai.

Or. en

Pagrindimas

Atsinaujinančios energijos plėtra labai svarbi tų šalių ir ES energetikos saugumui. Galimas 
atsinaujinančios energijos importavimas iš šių šalių į ES turėtų prasmę tik jei ši energija būtų 
papildoma ir jei šios šalys laikytųsi lygiaverčių taisyklių.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kaip nustatyta direktyvoje dėl elektros energijos vidaus rinkos, kilmės garantijos funkcija –
vykdant reikalavimą teikti informaciją apie elektros energiją pateikti įrodymą, kad konkretus 
energijos kiekis buvo pagamintas iš atsinaujinančių šaltinių.
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Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies ea punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) bet kokios paramos schemos, kuria 
naudojantis buvo pagamintas atitinkamas 
energijos vienetas, tipas, ir 

Or. en

Pagrindimas

Kad tie patys skaičiai nebūtų įskaičiuoti kelis kartus ir kad padidėtų skaidrumas, kiekvienoje 
kilmės garantijoje turi būti nurodyta, pagal kokią paramos schemą atsinaujinančią energiją 
gaminanti įmonė gavo paramą (jei gavo).

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies eb punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(eb) ar pastačius minimą atsinaujinančios 
energijos gamybos įrenginį buvo 
pagaminta daugiau atsinaujinančios 
energijos pagal 11a straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pakeitimas 45

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kilmės garantijoje taip pat nurodoma, ar 
tam energijos vienetui buvo išduotas 
perdavimo apskaitos liudijimas.

Or. en
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Pagrindimas

Kilmės garantijos ir perdavimo apskaitos liudijimai naudojami skirtingais tikslais, todėl 
reikia nurodyti, kada toms pačioms energijos MWh buvo išduoti abu dokumentai.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės užtikrina, kad jei dėl 
atsinaujinančios energijos, pagamintos 
kogeneracinėje jėgainėje, išduodama 
kilmės garantija pagal Direktyvos 
2004/8/EB nuostatas, kilmės garantija 
pagal šį straipsnį neišduodama. Ši 
nuostata taikoma ir kai išduodami kiti 
įrodomieji dokumentai, kurie gali būti 
panaudoti Direktyvoje 2003/54/EB 
nustatytam informacijos apie elektros 
energiją teikimo reikalavimui vykdyti. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl konkretaus atsinaujinančios energijos kiekio turi būti išduota tik viena kilmės garantija, 
kad tas pats energijos kiekis nebūtų įskaičiuotas kelis kartus.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Valstybės narės gali apriboti kilmės 
garantijos eksportą, jei jame nurodytas 
energijos vienetas buvo pagamintas 
panaudojant paramą pagal nacionalinę 
paramos schemą.

Or. en
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Pagrindimas

Atsinaujinti energija, pagaminta panaudojant paramą pagal nacionalinę paramos schemą, 
neturėtų būti parduodama kitoms šalims kaip pigi ekologiška energija.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Kilmės garantija pati savaime 
nesuteikia teisės gauti paramą pagal 
nacionalinę paramos schemą.

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
6a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Iš atsinaujinančių energijos šaltinių 

pagamintos ir elektros energijai, šildymui 
ir aušinimui panaudotos energijos 

perdavimo apskaitos liudijimai 
1. Tos valstybės narės, kurios 
savanoriškai nusprendžia taikyti 9 
straipsnio 1b dalies a punkte numatytą 
lankstumo schemą, sukuria sistemą, 
užtikrinančią, kad gavus atsinaujinančios 
energijos gamintojo prašymą jam būtų 
išduotas perdavimo apskaitos liudijimas. 
Tos valstybės narės, kurios savanoriškai 
sutinka naudoti planinio rodiklio 
apskaitos liudijimus bendrų projektų 
apskaitai pagal 9 straipsnio 1b dalies c 
punktą, sukuria sistemą, užtikrinančią, 
kad dėl tų bendrų atsinaujinančios 
energijos projektų būtų išduotas 
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perdavimo apskaitos liudijimas.
Perdavimo apskaitos liudijimas turi būti 
standartinis, suteikiamas dėl 1 MWh 
energijos. Dėl kiekvienos pagamintos 
energijos MWh išduodamas ne daugiau 
kaip vienas perdavimo apskaitos 
liudijimas.
2. Perdavimo apskaitos liudijimai 
išduodami, perduodami ir panaikinami 
elektroniniu būdu. Jie turi būti tikslūs, 
patikimi ir apsaugoti nuo klastojimo.
Perdavimo apskaitos liudijimuose 
pateikiama bent ši informacija:
(a) energijos šaltinis, iš kurio buvo 
pagaminta energija, taip pat jos gamybos 
pradžios ir pabaigos datos;

(b) ar perdavimo apskaitos liudijimas yra 
susijęs su:
 (i) elektros energija; ar
 (ii) šildymu ir (arba) aušinimu;
(c) įrenginio, kuriame pagaminta 
energija, identifikaciniai duomenys, vieta, 
tipas bei pajėgumas ir įrenginio 
eksploatavimo pradžios data;
(d) kiekvieno perdavimo apskaitos 
liudijimo išdavimo data bei išdavusioji 
valstybė ir unikalus identifikacinis 
numeris;
(e) įrenginiui suteiktos investicinės 
pagalbos suma ir rūšis, ir
(f) bet kokios paramos schemos, kuria 
naudojantis buvo pagamintas atitinkamas 
energijos vienetas, tipas. 
Perdavimo apskaitos liudijime taip pat 
nurodoma, ar tam energijos vienetui buvo 
išduota kilmės garantija.
3. 9 straipsnio 1b dalies a punkte 
nuodytos valstybės narės pripažįsta kitų 9 
straipsnio 1b dalies a punkte nurodytų 
valstybių narių pagal šią direktyvą 
išduotus perdavimo apskaitos liudijimus. 
9 straipsnio 1b dalies c punkte nuodytos 
valstybės narės pripažįsta dėl bendrų 
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projektų išduotus perdavimo apskaitos 
liudijimus. Bet koks šioje dalyje nurodytų 
valstybių narių atsisakymas pripažinti 
perdavimo apskaitos liudijimą turi būti 
pagrįstas objektyviais, skaidriais ir 
nediskriminaciniais kriterijais.
Jei kuri nors iš šioje dalyje nurodytų 
valstybių narių valstybė narė atsisako 
pripažinti perdavimo apskaitos liudijimą, 
Komisija gali priimti sprendimą, kuriuo 
reikalaujama, kad ta valstybė narė 
liudijimą pripažintų. 
Tačiau valstybės narės, kurios netaiko 9 
straipsnio 1b dalies a punkte numatytos 
sistemos, neprivalo pripažinti kitų 
valstybių narių išduotų planinio rodiklio 
apskaitos liudijimų. 
4. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
išduotini konkrečiais kalendoriniais 
metais pagamintos atsinaujinančios 
energijos perdavimo apskaitos liudijimai 
būtų išduoti praėjus ne daugiau kaip 
trims mėnesiams nuo tų metų pabaigos.
5. Perdavimo apskaitos liudijimai patys 
savaime nesuteikia teisės gauti paramą 
pagal nacionalinę paramos schemą.

Or. en

Pagrindimas

Iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintos elektros energijos ir šildymo bei aušinimo 
perdavimo apskaitos liudijimai (PAL) – tai savanoriška sistema, kurią valstybės narės gali 
panorėjusios taikyti dėl lankstesnių santykių su kitomis valstybėmis narėmis.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos ir kilmės Kompetentingos institucijos ir kilmės 
garantijų ir perdavimo apskaitos liudijimų 
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garantijų registrai registrai

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nacionalinio kilmės garantijų registro 
sukūrimas ir tvarkymas; 

(a) nacionalinio kilmės garantijų ir, jei tik 
jos taiko 9 straipsnio 1b dalies a arba c 
punktuose nustatytas lankstumo 
priemones, perdavimo apskaitos liudijimų 
registro sukūrimas ir tvarkymas;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kilmės garantijų išdavimas; (b) kilmės garantijų ir, jei tik jos taiko 9 
straipsnio 1b dalies a arba c punktuose 
nustatytas lankstumo priemones, 
perdavimo apskaitos liudijimų išdavimas;

Or. en

Pagrindimas

Už kilmės garantijas ir apskaitos liudijimus, jei tik valstybė narė savanoriškai nusprendžia 
juos taikyti, turėtų būti atsakinga viena kompetentinga institucija.
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Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) bet kokio kilmės garantijų perdavimo 
registravimas; 

(c) bet kokio kilmės garantijų ir, jei tik jos 
taiko 9 straipsnio 1b dalies a arba c 
punktuose nustatytas lankstumo 
priemones, perdavimo apskaitos liudijimų 
perdavimo registravimas;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kilmės garantijų panaikinimas; (d) kilmės garantijų ir, jei tik jos taiko 9 
straipsnio 1b dalies a arba c punktuose 
nustatytas lankstumo priemones, 
perdavimo apskaitos liudijimų 
panaikinimas;

Or. en

Pagrindimas

Už kilmės garantijas ir apskaitos liudijimus, jei tik valstybė narė savanoriškai nusprendžia 
juos taikyti, turėtų būti atsakinga viena kompetentinga institucija.
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Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(e) metinės ataskaitos apie kiekvienai kitai 
kompetentingai institucijai arba tokių kitų 
institucijų išduotų, perduotų ir panaikintų 
kilmės garantijų ir, jei tik jos taiko 9
straipsnio 1b dalies a arba c punktuose 
nustatytas lankstumo priemones, 
perdavimo apskaitos liudijimų kiekį 
paskelbimas;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Už kilmės garantijas ir apskaitos liudijimus, jei tik valstybė narė savanoriškai nusprendžia 
juos taikyti, turėtų būti atsakinga viena kompetentinga institucija.
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Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Visiems klausimams, susijusiems su 
kilmės garantijomis ir perdavimo 
apskaitos liudijimais, jei juos valstybė 
narė savanoriškai nusprendžia taikyti, ir 
su visomis valstybėje narėje 
atsinaujinančią energiją naudojančiomis 
jėgainėmis, spręsti paskiriama viena 
nacionalinė kompetentinga institucija. 
Kompetentinga institucija neišduoda 
kilmės garantijų ir perdavimo apskaitos 
liudijimų kitoje valstybėje narėje 
atsinaujinančią energiją naudojančioms 
jėgainėms. Valstybės narės užtikrina, kad 
nebūtų kišamasi į kitose valstybėse narėse 
pagal šią direktyvą įsteigtų kompetentingų 
institucijų atsakomybės sritį.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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tokiu atveju garantija pateikiama 
paramos sistemą nustačiusios valstybės 
narės paskirtai kompetentingai 
institucijai;

Or. en

Pagrindimas

Kaip apibrėžta, kilmės garantija – tai elektroninis dokumentas, kurio funkcija – vykdant 
reikalavimą teikti informaciją apie elektros energiją pateikti įrodymą, kad konkretus energijos 
kiekis buvo pagamintas iš atsinaujinančių šaltinių. Pakeitimas tai patikslina.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kaip apibrėžta, kilmės garantija – tai elektroninis dokumentas, kurio funkcija – vykdant 
reikalavimą teikti informaciją apie elektros energiją pateikti įrodymą, kad konkretus energijos 
kiekis buvo pagamintas iš atsinaujinančių šaltinių. Pakeitimas tai patikslina.
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Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

energijos tiekėjas arba energijos vartotojas 
nusprendžia naudoti kilmės garantiją, kad 
įrodytų, jog tam tikrą visų jo energijos 
išteklių dalį ar kiekį sudaro atsinaujinanti 
energija, visų pirma vykdydamas 
[Direktyvoje 2003/54/EB] nustatytą 
informacijos apie elektros energiją 
teikimo reikalavimą; tokiu atveju kilmės 
garantija pateikiama valstybės narės, 
kurioje suvartojama atitinkama įvairios 
kilmės energija, paskirtai kompetentingai 
institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Kaip apibrėžta, kilmės garantija – tai elektroninis dokumentas, kurio funkcija – vykdant 
reikalavimą teikti informaciją apie elektros energiją pateikti įrodymą, kad konkretus energijos 
kiekis buvo pagamintas iš atsinaujinančių šaltinių. Pakeitimas tai patikslina.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės gali reikalauti, kad 
energijos tiekėjas arba energijos 
vartotojas, kreipdamasis dėl perdavimo 
apskaitos liudijimo panaikinimo, kartu su 
liudijimu pateiktų ir atitinkamą kilmės 
garantiją, jei toje kilmės garantijoje 
nurodyta, kad dėl atitinkamo energijos 
vieneto buvo išduotas perdavimo 
apskaitos liudijimas. 

Or. en
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Pagrindimas

Valstybėms narėms, kurios importuoja iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintą 
elektros energiją, turėtų būti leista reikalauti, kad ši importuota energija būtų įskaičiuota į 
nacionalinį planinį rodiklį.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Kompetentinga institucija pagal 1 dalį 
pateiktas kilmės garantijas panaikina 
iškart, kai tik jos jai pateikiamos.

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

Or. en

Pagrindimas

Kilmės garantijos turi būti panaikintos iškart, kai tik pateikiamos kompetentingai institucijai.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai kompetentinga institucija 
panaikina kilmės garantiją, iš registro 
išbraukiamas atitinkamas iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos 
energijos kiekis, siekiant užtikrinti šios 
direktyvos reikalavimų dėl informacijos 
apie elektros energiją, šildymą ir 
aušinimą teikimo vykdymą. Taip 
užtikrinama, kad iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių pagaminta elektros 
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energija, šildymas ir aušinimas, apie 
kuriuos informacija jau pateikta, nebūtų 
įskaičiuoti kelis kartus.

Or. en

Pagrindimas

Kad liudijimuose pateikta informacija nebūtų įskaičiuota kelis kartus, kilmės garantijos turi 
būti panaikintos iškart, kai tik pateikiamos kompetentingai institucijai.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
8a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Kreipimasis dėl perdavimo apskaitos 

liudijimų panaikinimo 
1. Valstybės narės, nusprendusios taikyti 9 
straipsnio 1b dalies a arba c punktuose 
numatytas lankstumo schemas, tol, kol 
tokias schemas taiko, reikalauja, kad į 
kompetentingą instituciją, paskirtą pagal 
7 straipsnį, būtų kreipiamasi dėl 
perdavimo apskaitos liudijimo, išduoto 
atitinkamam energijos vienetui, 
panaikinimo, jeigu:
(a) elektros energijos vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių arba 
šildymo ar aušinimo vieneto gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
jėgainėje, kurios galingumas yra bent 5 
MWth, skiriama parama: sumokami 
supirkimo tarifai, priemokos, sumažinami 
mokesčiai ar atliekami mokėjimai pagal 
kvietimus dalyvauti konkursuose; tokiu 
atveju perdavimo apskaitos liudijimas 
pateikiamas paramos sistemą nustačiusios 
valstybės narės paskirtai kompetentingai 
institucijai;
(b) į elektros energijos vienetą, pagamintą 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių, arba 
į šildymo ar aušinimo  energijos vienetą, 
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pagamintą iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių jėgainėje, kurios galingumas yra 
bent 5 MWth, atsižvelgiama vertinant, ar 
subjektas vykdo atsinaujinančios 
energijos įpareigojimą; tokiu atveju 
perdavimo apskaitos liudijimas 
pateikiamas tokį įpareigojimą 
nustačiusios valstybės narės paskirtai 
kompetentingai institucijai.
2. Vykdydamos 1 dalies nuostatą, 
valstybės narės gali reikalauti, kad kartu 
su perdavimo apskaitos liudijimu 
kompetentingai institucijai būtų 
pateikiama ir kilmės garantija, išduota dėl 
to paties energijos vieneto.
3. Jei operatorius kompetentingai 
institucijai yra pateikęs vieną ar daugiau 
perdavimo apskaitos liudijimų pagal 1 
dalies a arba b punktus, operatorius:
(a) prašo išduoti perdavimo apskaitos 
liudijimus pagal 6a straipsnio 1 dalį visai 
būsimai energijos gamybai iš 
atsinaujinančių šaltinių tame pačiame 
įrenginyje;
(b) prašo tos pačios kompetentingos 
institucijos panaikinti tokius perdavimo 
apskaitos liudijimus.  
4. Valstybės narės taip pat sudaro sąlygas 
operatoriams kreiptis į kompetentingą 
instituciją dėl perdavimo apskaitos 
liudijimų panaikinimo pačių operatorių 
pageidavimu, pvz., norint vartotojams 
papildomai tiekti ekologiškų energijos 
produktų.
5. Kompetentinga institucija pagal šio 
straipsnio 1 ir 3 dalis ir 8 straipsnio 1a 
dalį pateiktus perdavimo apskaitos 
liudijimus panaikina iškart, kai tik jie jai 
pateikiami.
6. Į kompetentingą instituciją negali būti 
kreipiamasi dėl perdavimo apskaitos 
liudijimų panaikinimo praėjus daugiau 
kaip 1 metams nuo jų išdavimo.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kilmės garantijų perdavimas Nacionalinės paramos schemos ir 
lankstumo priemonės 

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies pakeistame straipsnyje būtų reglamentuotos nacionalinės paramos schemos ir 
lankstumo priemonės, kurias valstybės narės gali taikyti.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis ir 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nacionalinės parmos schemos, skirtos 
skatinti naudoti atsinaujinančią energiją, 
yra svarbiausia priemonė 3 straipsnyje 
nustatytiems planiniams rodikliams 
pasiekti. Valstybės narės gali pačios 
spręsti, kokias paramos schemas taikyti 
atsinaujinančios energijos naudojimo 
skatinimui.

1a. Siekiant užtikrinti, kad, kol nėra ES 
paramos schemos, šios direktyvos 
reikalavimai būtų veiksmingai vykdomi 
taikant nacionalines paramos schemas, 
valstybėms narėms turi būti palikta teisė 
pačioms spręsti, ar kitoje valstybėje narėje 
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iš atsinaujinančių šaltinių pagamintai 
energijai bus taikoma nacionalinė 
paramos schema ir, jei taip, kokiu mastu.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Siekdamos daugiau lankstumo 
vykdant nacionalinius planinius rodiklius 
pagal 3 straipsnį, valstybės narės gali, 
kartu taikydamos ir nacionalines paramos 
schemas, savanoriškai bendradarbiauti 
vienu ar keliais iš šių būdų:
(a) valstybės narės gali nuspręsti išduoti 
perdavimo apskaitos liudijimus (PAL) 
pagal 6a straipsnio 1 dalį, kad asmenys 
galėtų juos perduoti vieni kitiems. Kartu 
su liudijimais gali būti perduodama 
energija, dėl kurios liudijimas išduotas, 
arba toks perdavimas gali vykti atskirai. 
Vienos valstybės narės asmenys perduoti 
PAL kitos valstybės narės asmenims gali 
tik jei:
- PAL perduodanti valstybė narė tą dvejų 
metų laikotarpį, kuris yra prieš perdavimo 
galiojimo laikotarpį, viršijo I priedo B 
dalyje nustatytus privalomus minimalius 
tarpinius planinius rodiklius; 
- liudijimai buvo išduoti dėl energijos, 
pagamintos iš atsinaujinančių šaltinių 
įrenginyje, kuris pradėtas eksploatuoti po 
šio direktyvos įsigaliojimo dienos; 
(b) dvi ar daugiau valstybių narių gali 
susitarti, kad iš atsinaujinančių šaltinių 
pagamintą energiją viena kitai perduos 
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statistiškai, kad ji būtų įskaičiuota į jų 
nacionalinius planinius rodiklius. Pagal 
šią nuostatą viena valstybė narė kitoms 
valstybėms narėms gali perduoti tik tiek 
energijos, kiek iš viso iš atsinaujinančių 
šaltinių buvo pagaminta energijos 
pasinaudojant tos valstybės narės 
paramos schema. Valstybė narė iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintą 
energiją kitai valstybei narei gali perduoti 
statistiškai tik jei tą dvejų metų laikotarpį, 
kuris yra prieš perdavimo galiojimo 
laikotarpį, iš atsinaujinančių šaltinių 
pagamintos energijos dalis toje valstybėje 
narėje viršijo I priedo B dalyje nustatytus 
privalomus minimalius tarpinius 
planinius rodiklius. Perdavimas galimas 
tik po to, kai visos jame dalyvaujančios 
valstybės narės apie perdavimą praneša 
Komisijai; 
(c) valstybės narės gali susitarti vykdyti 
bendrus projektus, kai viena ar kelios 
valstybės narės (investuojančios šalys) 
remia kitos valstybės narės 
(priimančiosios šalies) atsinaujinančios 
energijos projektą. Tokiu atveju 
priimančioji šalis ir investuojanti šalis 
gali perduoti viena kitai iš atsinaujinančių 
šaltinių pagamintą energiją statistiškai 
arba priimančioji šalis dėl energijos, 
pagamintos pagal atitinkamą 
atsinaujinančios energijos projektą, gali 
išduoti perdavimo apskaitos liudijimus ir 
perduoti juos investuojančioms šalims. 
Įgyvendinant c punkte aprašytus bendrus 
projektus valstybė narė gali būti 
priimančioji šalis tik jei tą dvejų metų 
laikotarpį, kuris yra prieš laikotarpį, kurį 
buvo susitarta dėl bendro projekto, iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos 
energijos dalis toje valstybėje narėje 
viršijo I priedo B dalyje pateiktus 
išankstinius skaičiavimus bent tiek, kiek 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
planuojama pagaminti pagal tą bendrą 
projektą;



PE405.949v03-00 50/88 PR\722155LT.docVertimas pagal sutartį

LT

(d) dvi ar daugiau valstybių narių gali 
susitarti kartu siekti planinių rodiklių, 
kaip nustatyta 3 straipsnio 3 dalyje, pvz., 
įvesdamos bendras tarpvalstybines 
schemas arba taikydamos savo paramos 
schemas iš kitų valstybių narių gautai 
energijai.
Jei dvi ar daugiau valstybių narių 
savanoriškai nusprendžia 3 straipsnio 1 ir 
2 dalyse nustatytų planinių rodiklių siekti 
kartu, šiai valstybių narių grupei 
nustatomas bendras bendrasis ir 
privalomi tarpiniai planiniai rodikliai, 
apskaičiuojami iš joms nustatytų atskirų I 
priedo A ir B dalyse nurodytų tarpinių ir 
bendrojo planinių rodiklių išvedant 
vidurkį, kuris pakoreguojamas pagal 
tikėtiną galutinį energijos suvartojimą 
kiekvienoje iš šios grupės valstybių narių 
per visą laikotarpį iki 2020 m.

Or. en

Pagrindimas

Bendrojo planinio rodiklio daugiausia turi būti siekiama nacionalinėmis priemonėmis. Todėl 
labai svarbu, kad valdžios institucijos galėtų parengti geriausiai nacionalinę specifiką 
atitinkančias paramos schemas. Perdavimai tarp asmenų, statistiniai perdavimai, bendri 
projektai ar bendros tarpvalstybinės schemos gali būti taikomos kaip lankstumo priemonės, 
kurias valstybės narės savanoriškai nusprendžia taikyti kartu su kitomis valstybėmis narėmis, 
siekdamos savo atitinkamų planinių rodiklių.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Nukrypdamos nuo 8a straipsnio 3 
dalies nuostatų, tos valstybės narės, kurios 
taiko šio straipsnio 1b dalies a arba d 
punktuose nurodytus būdus, gali leisti 
operatoriams kreiptis dėl perdavimo 
apskaitos liudijimų panaikinimo į kitas 
kompetentingas institucijas valstybėse 
narėse, kurios taiko tas pačias lankstumo 
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priemones.

Or. en

Pagrindimas

Šis papildymas reikalingas dėl 9 ir 8a straipsnių tarpusavio nuoseklumo.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės gali nustatyti perdavimo 
apskaitos liudijimų perdavimo kitų 
valstybių narių asmenims arba jų
perėmimo iš tokių asmenų sistemą, jeigu 
tikėtina, kad, neįdiegus tokios sistemos, dėl 
perdavimo tokios valstybės narės negalės 
tinkamai užtikrinti saugų ir subalansuotą 
energijos tiekimą arba negalės tinkamai 
siekti pagal paramos schemą įgyvendinamų 
aplinkosaugos tikslų arba sumažės 
galimybės joms vykdyti 3 straipsnio 1 ir 2 
dalių reikalavimus. 

Or. en

Pagrindimas

Kadangi nacionalinės priemonės ir nacionalinės paramos schemos atliks didžiausią vaidmenį 
siekiant bendrojo planinio rodiklio, reikia užtikrinti gerą jų veikimą.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti kilmės 
garantijų perdavimo kitų valstybių narių 
asmenims išankstinių leidimų sistemą, 

Išbraukta.
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jeigu tikėtina, kad neįdiegus tokios 
sistemos dėl kilmės garantijų perdavimo 
jos negalės tinkamai laikytis 3 straipsnio 1 
dalies nuostatų arba užtikrinti, kad 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalis 
būtų lygi arba viršytų I priedo B dalyje 
pateiktus išankstinius skaičiavimus. 

Or. en

Pagrindimas

Kadangi nacionalinės priemonės ir nacionalinės paramos schemos atliks didžiausią vaidmenį 
siekiant bendrojo planinio rodiklio, reikia užtikrinti gerą jų veikimą.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Šių Komisijos pasiūlymo dalių nebereikia.
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Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reikia atlikti pagal šią direktyvą sukurtų lankstumo priemonių vertinimus.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

10 straipsnis

Pakeitimas

10 straipsnis

Kilmės garantijų panaikinimo pasekmės Perdavimo apskaitos liudijimų
panaikinimo pasekmės

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

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

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

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip lankstumo priemonės apskaitomos.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Vertinant, kaip valstybė narė vykdo 
šios direktyvos reikalavimus dėl 
nacionalinių planinių rodiklių, perdavimo 
apskaitos liudijimai, savanoriškai pateikti 
kompetentingoms institucijoms pagal 8a 
straipsnio 4 dalį, neįskaičiuojami. Todėl iš 
atsinaujinančios energijos pagamintas 
energijos kiekis pagal šio straipsnio 1 
dalies a punktą atimamas, bet jokiai 
valstybei narei pagal 1 dalies b punktą 
nepridedamas.

Or. en

Pagrindimas

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip lankstumo priemonės apskaitomos.
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Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Jei pradedamas vykdyti dviejų ar 
daugiau valstybių narių susitarimas viena 
kitai statistiškai perduoti iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintą 
energiją pagal 9 straipsnio 1b dalies b 
punktą, vertinant, kaip vykdomi šios 
direktyvos reikalavimai dėl nacionalinių 
planinių rodiklių pagal šio straipsnio 1 
dalį tokie perdavimai traktuojami taip pat, 
kaip tokio paties skaičiaus perdavimo 
apskaitos liudijimų perdavimas už 
atitinkamus energijos gamybos metus.

Or. en

Pagrindimas

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip lankstumo priemonės apskaitomos.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
10a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Tiesioginių baudų tvarka

1. Siekdama užtikrinti, kad valstybės 
narės aiškiai ir patikimai vykdytų šios 
direktyvos reikalavimus, Komisija nustato 
joms taikytinų tiesioginių baudų tvarką. 
2. Komisija skiria tiesiogines baudas toms 
valstybėms narėms, kurios nevykdo 
direktyvos reikalavimų – per praėjusį 
dvejų metų laikotarpį nepasiekia I priedo 
B dalyje nustatytų privalomų tapinių 
planinių rodiklių ir neįrodo, kad iš 
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trečiosios valstybės narės (kuri viršijo 
savo planinius rodiklius) gavo perdavimo 
apskaitos liudijimų pagal 3 ir 9 
straipsnius. Jei dvi ar daugiau valstybių 
narių vykdo bendrą projektą arba bendrą 
nacionalinį planą, Komisija skiria bendrą 
baudą visoms tokį bendrą projektą arba 
bendrą planą vykdančioms ir joms kartu 
nustatytų privalomų planinių rodiklių 
nepasiekusioms valstybėms narėms.
3. Komisija priima 1 daliai vykdyti 
reikalingas priemones – ne vėliau kaip iki 
2010 m. pabaigos parengia reikalingas 
gaires, baudų už reikalavimų nevykdymą 
apskaičiavimo ir surinkimo metodiką ir 
išsamias nuostatas dėl specialaus fondo, į 
kurį surenkamos įplaukos iš šių baudų 
pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento 18 straipsnio 2 dalį 
(asignuotos įplaukos), sukūrimo ir 
administravimo. Tarp šių įgyvendinimo 
priemonių turi būti nuostatos dėl šio 
fondo valdymo ir panaudojimo savo 
planinius rodiklius viršijusių valstybių 
narių atsinaujinančios energijos 
projektams remti ir apskritai moksliniams 
tyrimams remti, atsinaujinančios 
energijos gamybai ir naudojimui skatinti 
ir stiprinti bei energijos efektyvumui 
Europos Sąjungoje didinti.
4. Komisija tiesioginių baudų procedūrą 
pradeda taikyti iškart, kai, įvertinusi 
valstybės narės ataskaitą, nustato, kad ta 
valstybė narė neįvykdė įsipareigojimų 
arba bet kada, kai gauna informacijos, 
kad valstybės narė nevykdo 
įsipareigojimų.
5. Bauda apskaičiuojama pagal tai, kiek 
MWh atsinaujinančios energijos pritrūko 
iki valstybei narei nustatyto privalomo 
planinio rodiklio; baudos dydis turi būti 
toks, kad valstybes nares verstų investuoti 
į atsinaujinančią energiją siekiant vykdyti 
arba net viršyti nacionalinius planinius 
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rodiklius.
6. Šios priemonės, kuriomis siekiama iš 
dalies pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, inter alia, ją papildant, 
priimamos taikant Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.
7. Baudą sumokėjusi valstybė narė 
neatleidžiama nuo pareigos vykdyti jai 
nustatytus privalomus tarpinius planinius 
rodiklius, nurodytus I priedo B dalyje, ir 
bendrąjį planinį rodiklį, nurodytą I priedo 
lentelės trečioje skiltyje. Šiuo atveju 
taikoma ir 4 straipsnio 3 dalis. 

Or. en

Pagrindimas

EB teisės sistemoje jau seniai kaip reguliavimo priemonė taikomos kvotos ir rinkliavos; šiuo 
atveju pagal aplinkos apsaugos politiką turėtų būti numatytos baudos, versiančios valstybes 
nares vykdyti įsipareigojimus.  Jos turi būti apskaičiuojamos taip, kad valstybes nares 
skatintų investuoti į atsinaujinančią energiją ir vykdyti ar netgi viršyti joms nustatytus 
planinius rodiklius. Atsižvelgiant į dabartinę ekonominę padėtį, tinkama bauda būtų po 90 
eurų už kiekvieną trūkstamą MWh atsinaujinančios energijos.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos
11a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Vartotojų apsauga

1. Valstybės narės, kurios energijos 
gamybai iš atsinaujinančių šaltinių taiko 
paramos schemas, reikalauja, kad 
energijai, pagamintai naudojantis šia 
parama, būtų išduodamos kilmės 
garantijos. Valstybės narės taip pat 
išaiškina, kaip šios kilmės garantijos 
pateikiamos galutiniams energijos 
vartotojams ar jų tiekėjams.
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2. Valstybės narės reikalauja, kad iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintą 
energiją galutiniams vartotojams 
parduodantys tiekėjai kasmet tos valstybės 
narės kompetentingai institucijai 
savanoriškai pagal 8a straipsnio 4 dalį 
pateiktų perdavimo apskaitos liudijimų 
bent už vieną trečdalį visos galutiniams 
vartotojams parduotos iš atsinaujinančių 
šaltinių pagamintos energijos.
Valstybės narės imasi reikiamų priemonių 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šių 
reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Ekologijos ženklu pažymėta elektros energija turėtų vartotojams garantuoti „papildomumą“ 
prie ir taip esamų nacionalinių paramos schemų. Tai galima padaryti savanoriškai perkant 
perdavimo apskaitos liudijimus (PAL).

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis 12 straipsnis

Administracinės procedūros, nuostatai ir 
kodeksai

Administracinės procedūros, nuostatai, 
kodeksai ir finansai

Or. en

Pagrindimas

Galimybė gauti finansavimą yra svarbiausias veiksnys plėtojant atsinaujinančios energijos 
gamybą Europoje.
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Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės visų pirma užtikrina, kad: Valstybės narės visų pirma užtikrina, kad 
iki 2010 m. gruodžio 31 d.:

Or. en

Pagrindimas

Turi būti nustatytas tikslus terminas, iki kurio valstybės narės turi pasiūlyti konkrečias 
priemones dėl administracinių procedūrų ir taisyklių, skirtų atsinaujinančios energijos 
naudojimui skatinti.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

„Vieno langelio“ principas, pagal kurį koordinuojami visi reikalingi įvairiais valdymo 
lygmenimis išduodami leidimai, bus palankus investicijoms į atsinaujinančią energiją skatinti. 
Kiekviena valstybė narė tokią vieną bendrą administracinę instituciją turėtų įsteigti ne vėliau 
kaip iki 2010 m. gruodžio 31 d. 
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Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) leidimų išdavimą, sertifikavimą ir 
licencijavimą reglamentuojančios taisyklės 
ir jų taikymas būtų objektyvus, skaidrus, 
nediskriminuojantis, proporcingas ir 
būtinas, ir kad būtų visiškai atsižvelgta į 
konkrečių atsinaujinančios energijos 
technologijų ypatybes; 

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(f) mažesnės apimties projektams būtų 
nustatomos paprastesnės leidimų 
procedūros, o tokioms decentralizuoto 
atsinaujinančios energijos tiekimo 
jėgainėms kaip fotovoltiniai saulės 
elementai, saulės šiluminės jėgainės, 
biomasės krosnys, biologinių dujų 
kogeneracinių jėgainių mikroturbinos, 
vietoj leidimų būtų taikomas reikalavimas 
tik pranešti kompetentingai valdžios 
institucijai; ir

Or. en
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Pagrindimas

Jei vietoj sudėtingų leidimų suteikimo procedūrų reikėtų tik pranešti, sparčiau populiarėtų 
mažos ir decentralizuotos atsinaujinančios energijos jėgainės. 

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinėmis techninėmis specifikacijomis neturėtų būti naudojamasi siekiant apsaugoti 
nacionalines rinkas.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
regioninės administracinės institucijos, 
planuodamos, projektuodamos, statydamos 
ir atnaujindamos pramoninius ar 

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

gyvenamuosius rajonus, užtikrintų 
galimybę diegti įrenginius ir sistemas, 
skirtas šildymo, aušinimo ir elektros 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
naudojimui, taip pat centralizuotam 
šildymui ir aušinimui.

Or. en

Pagrindimas

Vietos ir regioninė administracinė valdžia turi vykdyti Europos ir nacionalinius sprendimus 
dėl atsinaujinančios energijos plėtros; nustatydamos aiškias taisykles, jos atlieka pagrindinį 
vaidmenį užtikinant investicijų saugumą.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Privalomas atsinaujinančios energijos naudojimas visuose naujuose ir renovuotuose 
pastatuose yra svarbiausias veiksnys siekiant spartinti atsinaujinančios energijos plėtrą.
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Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės iniciatyviai skatina 
nuo 2010 m. administracinius pastatus ir 
privačius būstus statyti taikant perteklinės 
energijos gamybos technologijas, o nuo 
2015 m. šias technologijas padaryti 
privalomas.
Valstybės narės reikalauja, kad, siekiant 
parodyti pavyzdį, pirmiausia būtų 
rekonstruoti jų pačių pastatai ir 
nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios 
institucijų arba viešieji pastatai – kad 
juose būtų naudojama atsinaujinanti 
energija , o nuo 2012 m. juose būtų 
įdiegtos perteklinės energijos gamybos 
technologijos.
Visų valdžios institucijų ar viešųjų pastatų 
stogai perduodami trečiųjų asmenų 
žinion, kad jie įrengtų atsinaujinančios 
energijos gamybos sistemas.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės su savo vietos ir regioninės valdžios institucijomis suderina esamų pastatų 
renovacijos, esamų centrinio šildymo ir aušinimo sistemų atnaujinimo ar naujų sistemų 
įrengimo bei laipsniško atsinaujinančios energijos technologijų įdiegimo juose koncepcijas.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės ypatingą dėmesį skiria 
biomasės konversijos technologijoms, 
kurių konversijos efektyvumas yra bent 
85% buitinėms bei komercinėms reikmėms 
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bent 70% pramoninėms reikmėms. ir bent 70% pramoninėms reikmėms.

Or. en

Pagrindimas

Kurdamos nacionalines paramos schemas valstybės narės turėtų ypatingą dėmesį skirti 
efektyviausioms biomasės konversijos technologijoms.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Aplinkos oro šiluminiai siurbliai nelaikomi atsinaujinančios energijos šaltiniu. Jie laikomi 
Direktyvos 2006/32/EB (dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių 
paslaugų) reikalavimus dėl energijos efektyvumo atitinkančiu prietaisu.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės skatina naudoti saulės 
energijos įrenginius ir sistemas, kurių 
konversijos efektyvumas yra bent 35%. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši Europos Komisijos pasiūlyta nuostata duotų priešingus nei norima rezultatus, nes 
diskriminuotų saulės energiją vandens šildymui naudojančius įrenginius, taip pat didesnes 
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namų šildymo panaudojant saulės energiją sistemas.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Turi būti užtikrintos galimybės 
nesunkiai gauti valstybės ir privatų 
finansavimą, taip pat prieiga prie 
europinės svarbos atsinaujinančios 
energijos projektų. 

Siekdamos sudaryti geresnes finansavimo 
sąlygas siekiant 20 proc.planinio rodiklio, 
ES Komisija ir valstybės narės ne vėliau 
kaip iki 2009 m. pateikia analizę ir planą, 
visų pirma skirtą:
- geriau panaudoti struktūrinius fondus 
atsinaujinančiai energijai;
- geriau ir daugiau panaudoti Europos 
investicijų banko ir kitų viešųjų 
finansinių institucijų skiriamų lėšų;
- sudaryti geresnes sąlygas pasinaudoti 
rizikos kapitalu, ypač išnagrinėjant 
galimybes sukurti investicijų į 
atsinaujinančią energiją ES rizikos 
pasidalijimo mechanizmą, panašų į 
GEEREF iniciatyvą, skirtą investicijoms į 
atsinaujinančią energiją ir energijos 
efektyvumą už ES ribų. 

ES Komisija visų pirma išnaginėja, kaip 
šias naujas finansavimo galimybes galima 
būtų panaudoti europinės svarbos 
atsinaujinančios energijos projektams 
skatinti, ypač: 
- skatinant bendruomenes ir miestus 
naudoti tik atsinaujinančią energiją arba 
daugiausia atsinaujinančią energiją pagal 
„Merų konferencijos“ iniciatyvą; 
- skatinant kurti reikalingą tinklo 
infrastruktūrą, kad būtų išnaudotos 
Šiaurės ir Baltijos jūrų vėjo ir vandens 
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energijos galimybės;
- skatinant Šiaurės ir Rytų ES centriniam 
šildymui ir aušinimui naudoti biomasę, 
kartu vykdant didelio masto esamų 
pastatų renovacijos programą;
- skatinant tiesti jungtis su Viduržemio 
jūros regiono šalimis, kad būtų 
išnaudotos didžiulės Pietų ES ir 
kaimyninių šalių vėjo ir saulės šiluminės 
elektros energijos gamybos galimybės. 

Or. en

Pagrindimas

20 proc. bendrąjį planinį rodiklį bus galima lengviau pasiekti, jei bus geriau panaudotos ES 
institucijų turimos finansavimo galimybės.  Pirmiausia šios finansavimo galimybės turi būti 
nukreiptos į spartų minėtų keturių europinės svarbos projektų plėtojimą.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Aplinkos oro šiluminiai siurbliai neturi patekti į atsinaujinančios energijos direktyvos taikymo 
sritį. Tačiau į ją patenka geoterminė energija.
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Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės nustato gaires 
projektuotojams, socialinio būsto 
įmonėms, nekilnojamojo turto 
valdytojams, sprendimus priimančioms 
vietos institucijoms ir architektams, kad 
planuodami, projektuodami, statydami ir 
atnaujindami pramoninius ar 
gyvenamuosius rajonus jie galėtų tinkamai 
atsižvelgti į energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių naudojimą ir centralizuotą šildymą 
bei aušinimą.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti įtraukti visi sprendimų dėl pastatų priėmimo proceso dalyviai.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl direktyvos
147 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14 straipsnis 14 straipsnis
Prieiga prie elektros tinklo Prieiga prie tinklo, vamzdynų ir centrinio 

šildymo bei aušinimo tinklų ir jų 
eksploatavimas

Or. en

Pagrindimas

Reikalinga galimybė naudotis visos atsinaujinančios energijos, ne tik elektros, infrastruktūra.
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Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės laiku ir atsižvelgdamos 
į 1A ir 1B prieduose nustatytus planinius 
rodiklius imasi būtinų veiksmų, kad 
sukurtų tinklo infrastruktūrą, naujas 
saugyklas ir tinkamas informacines ir 
ryšių priemones, siekdamos sudaryti 
sąlygas tolesnei elektros energijos 
gamybos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, įskaitant jungtis tarp valstybių 
narių ir su trečiosiomis šalimis, plėtrai.
Savo nacionaliniuose veiksmų planuose 
jos įvertina, kiek reikia išplėsti ir (arba) 
sustiprinti esamą infrastruktūrą, kad būtų 
sudarytos sąlygos naudoti atsinaujinančią 
energiją siekiant 2020 m. nacionalinio 
planinio rodiklio.

Or. en

Pagrindimas

Papildomos saugyklos ir IT naudojimas tobulinant tinklo valdymo sistemas prisidės prie 
aktyvesnės energijos gamybos iš atsinaujinančių šaltinių.

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

atsinaujinančių energijos šaltinių, 
gamintojams naudotis elektros tinklų 
sistema. Tvarkydami reikalus, susijusius su 
gamybos įrenginiais, tinklo sistemos 
operatoriai ir energijos biržos, kiek leidžia 
nacionalinė elektros energijos sistema ir 
pagal veiklos taisykles, kurias tvirtina 
kompetentinga institucija, pirmenybę 
teikia gamybos įrenginiams, naudojantiems 
atsinaujinančios energijos šaltinius.   Šio 
principo nesilaikyti galima tik jei tai keltų 
pavojų nacionalinei elektros energijos 
sistemai. Jei nesilaikoma prioritetinio 
tvarkymo principo, įrodinėjimo pareiga 
tenka atitinkamiems tinklo operatoriams 
arba energijos biržai; kartu turi būti 
taikoma kompensacijų mokėjimo 
nukentėjusiems atsinaujinančios 
energijos gamintojams tvarka.
Tinklo operatorius ir (arba) energijos 
biržos operatorius internete skelbia 
informaciją šiais klausimais ir apie 
priemones, kurių buvo imtasi.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti pabrėžtas nacionalinių reguliavimo institucijų vaidmuo nustatant tinklo taisykles. 
Kai nesuteikiama prioritetinė prieiga, įrodinėjimo pareiga tenka perdavimo sistemos 
operatoriams arba energijos biržai; apie tai turi būti skaidriai ir viešai informuojama.

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  2a. Valstybės narės arba kompetentingos 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
perdavimo ir skirstymo sistemos 
operatoriai kas dvejus metus skelbtų 
pranešimą apie tai, kiek galios galima 
prijungti prie kiekvieno mazgo su 
apribojimais ir be apribojimų. Pirmuoju 
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atveju nurodoma dalinių apribojimų 
galimybė ir tikimybė.

Or. en

Pagrindimas

Investuotojams labai svarbu žinoti elektros energijos tinklo mazgų galias.

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kasdieninė tinklo eksploatacija ne tas pats, kas tinklo įtampos padidinimas.

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios taisyklės yra grindžiamos 
objektyviais, skaidriais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, kuriais 
atsižvelgiama į visą naudą ir sąnaudas, 

Šios taisyklės yra grindžiamos 
objektyviais, skaidriais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, kuriais 
atsižvelgiama į visą ilgalaikę naudą ir 
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susijusias su šių gamintojų įjungimu į 
tinklą ir į konkrečias gamintojų, įsikūrusių 
atokiuose ir menkai apgyvendintuose 
regionuose, aplinkybes. Šiose taisyklėse 
gali būti nustatyti įvairūs jungimo tipai. 

sąnaudas, susijusias su šių gamintojų 
įjungimu į tinklą ir į konkrečias gamintojų, 
įsikūrusių atokiuose ir menkai 
apgyvendintuose regionuose, aplinkybes. 
Šiose taisyklėse gali būti nustatyti įvairūs 
jungimo tipai; jas nustato arba tvirtina 
nacionalinė reguliavimo institucija.

Or. en

Pagrindimas

Kasdieninė tinklo eksploatacija ne tas pats, kas tinklo įtampos padidinimas.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

3 straipsnyje nurodytos sąnaudos turi būti apskaičiuojamos skaidriai.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prireikus valstybės narės gali reikalauti, 
kad perdavimo ir skirstymo sistemų 

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

padengtų tinklo įtampos didinimo, 
reikalingo platesniam atsinaujinančios 
energijos naudojimui dideliu ir mažu 
mastu, siekiant 1 priede nustatytų 
minimalių nacionalinių planinių rodiklių, 
sąnaudas. Šias sąnaudas tvirtina 
nacionalinės reguliavimo institucijos; jos 
galiausiai paskirstomos visiems energijos 
vartotojams.

Or. en

Pagrindimas

Būtų nesąžininga, jei Europos energetikos rinkoje investuotojai į atsinaujinančią energiją 
turėtų dengti tinklo pertvarkymo sąnaudas, kai septintajame-devintajame dešimtmetyje jų 
konkurentams – didelės instaliuotos galios operatoriams – buvo leidžiama šias sąnaudas, 
kurias jie patyrė iš esmės plėsdami tinklą, susigrąžinti iš vartotojų. 

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Valstybės narės arba kompetentingos 
reguliavimo institucijos reikalauja, kad 
perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai 
kiekvienam naujam gamintojui, norinčiam 
savo elektros energijos gamybos įrenginius 
prijungti prie tinklų, pateiktų išsamią su 
įjungimu susijusių sąnaudų sąmatą. 
Elektros energijos iš atsinaujinančios 
energijos šaltinių gamintojams, norintiems 
savo įrenginius prijungti prie tinklų, 
valstybės narės arba kompetentingos 
reguliavimo institucijos gali leisti patiems 
pasirūpinti jungimo darbais.

Or. en

Pagrindimas

Nacionaliniai reguliuotojai yra kompetentinga institucija. Investuotojams į atsinaujinančią 
energiją turėtų būti leidžiama patiems pasirūpinti prisijungimu prie tinklo.



PR\722155LT.doc 73/88 PE405.949v03-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir per paskutiniuosius 40 metų, tinklo įtampos didinimo ir plėtimo sąnaudos bus 
galiausiai susigrąžintos iš visų tinklo naudotojų.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
reikalauja, kad perdavimo ir skirstymo 
sistemų operatoriai užtikrintų, kad 
mokesčiai, imami už atsinaujinančios 
energijos šaltinius naudojančių jėgainių 
pagamintos elektros energijos perdavimą ir 
skirstymą, pasiteisintų tokias jėgaines 
įsijungus į tinklą. Toks sąnaudų 
efektyvumas galėtų būti užtikrintas 
tiesiogiai naudojant žemos įtampos tinklą.

Or. en

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. ES Komisija ir valstybės narės 
parengia suderintą Šiaurės ir Baltijos 
jūrų vėjo ir vandens energijos 
panaudojimo skatinimo metodiką. Šiame 
plane nustatoma paprasta leidimų 
suteikimo tvarka, o reikalinga tinklo 
infrastruktūra jūroje ir pakrantėje 
laikoma prioritetiniu Transeuropinio 
tinklo (TEN) iniciatyvos projektu. 
ES Komisija ir valstybės narės parengia 
suderintą Viduržemio regiono šalių, 
priklausančių ir nepriklausančių ES, vėjo 
ir saulės šiluminės elektros energijos 
panaudojimo skatinimo metodiką. 
Reikalinga tinklo infrastruktūra laikoma 
prioritetiniu Transeuropinio tinklo (TEN)
iniciatyvos projektu.

Or. en
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Pagrindimas

Parengus suderintą metodiką paspartės Šiaurės ir Baltijos jūrų vėjo ir vandens energijos ir 
Viduržemio regiono vėjo ir saulės šiluminės energijos panaudojimo plėtra; šie projektai 
turėtų būti prioritetiniai TEN iniciatyvos projektai.

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b. Valstybės narės įvertina būtinybę 
išplėsti esamą dujų tinklo infrastruktūrą, 
kad būtų sudarytos sąlygos dujų gamybai 
naudoti atsinaujinančią energiją.

Or. en

Pagrindimas

Dujų tinklai turėtų būti atverti iš biomasės pagamintoms dujoms, siekiant maksimaliai kaip 
energiją panaudoti biologines dujas ten, kur reikalingas šildymas ir aušinimas.

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8c. Nepakenkdamos dujų tinklo sistemos 
patikimumui ir saugumui, valstybės narės 
užtikrina, kad dujų tinklo perdavimo ir 
skirstymo sistemų operatoriai savo 
teritorijoje garantuotų dujų, pagamintų iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, 
perdavimą ir skirstymą. Tinklo sujungimo 
sąnaudas, įskaitant jungčių prie mazgų, 
dujų slėgio matavimo sistemos, slėgio 
didinimo įrenginių ir kalibracinių 
matavimų sąnaudas, dengia tinklo 
operatorius ir susigrąžina iš vartotojų. Šio 
principo galima nesilaikyti, jei įrenginys, 
kuriame iš atsinaujinančių šaltinių 
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gaminamos dujos, yra daugiau kaip 15 
km atstumu nuo artimiausio dujotiekio.
Perdavimo ir skirstymo sistemų 
operatoriai taip pat nustato pirmenybę 
dujų, pagamintų iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, gamintojams naudotis 
tinklo sistema, jei dujos tinka tai tinklo 
sistemai.

Or. en

Pagrindimas

Iš atsinaujinančių šaltinių pagamintoms dujoms turėtų būti taikoma panaši pirmenybinės 
prieigos sistema, kokia taikoma iš atsinaujinančių šaltinių pagamintai elektros energijai.

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8d. Valstybės narės įpareigoja perdavimo 
ir skirstymo sistemų operatorius savo 
teritorijoje paskelbti jų tinklams tinkančių 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintų dujų kokybės reikalavimus, 
pagrįstus skaidrumo ir nediskriminavimo 
principais. Tinklo operatorius atsakingas 
už kvapo neutralizavimą ir dujų kokybės 
tikrinimą.

Or. en

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8e. Valstybės narės teikia finansines 
paskatas šildymo tinklų kūrimui ir 
plėtimui, kad per juos būtų galima 
skirstyti iš atsinaujinančių šaltinių 
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pagamintą energiją šildymui ir aušinimui. 

Or. en

Pagrindimas

Ar atsinaujinanti energija bus plačiai naudojama šildymui ir aušinimui priklausys nuo to, ar 
bus sukurta būtina centrinio šildymo ir aušinimo infrastruktūra. Šiuo klausimu didžiausias 
vaidmuo tenka nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijoms. 

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8f dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8f. Valstybės narės imasi būtinų veiksmų, 
kad sukurtų centrinio šildymo 
infrastruktūrą, siekdamos sudaryti 
sąlygas centriniam šildymui ir aušinimui 
reikalingos energijos gamybai didelėse 
biomasės, saulės ir geoterminėse 
jėgainėse. Savo nacionaliniuose veiksmų 
planuose jos įvertina būtinybę sukurti 
naują infrastruktūrą, kad būtų sudarytos 
sąlygos iš atsinaujinančių šaltinių 
centralizuotai pagaminti tiek šildymui ir 
aušinimui reikalingos energijos, kiek 
reikia 2020 m. nacionaliniam planiniam 
rodikliui pasiekti.

Or. en

Pagrindimas

Ar atsinaujinanti energija bus plačiai naudojama šildymui ir aušinimui priklausys nuo to, ar 
bus sukurta būtina centrinio šildymo ir aušinimo infrastruktūra. Šiuo klausimu didžiausias 
vaidmuo tenka nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijoms. 
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Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8g dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8g. Valstybės narės parengia privalomus 
reikalavimus ir paskatas esamiems ir 
naujiems centrinio šildymo ir aušinimo 
tinklams, kad būtų sudarytos sąlygos 
šildymui ir aušinimui reikalingą energiją 
gaminti iš atsinaujinančių šaltinių.

Or. en

Pagrindimas

Reikia kuo greičiau pritaikyti esamą centrinio šildymo ir aušinimo infrastruktūrą, kad būtų 
galima šildymui ir aušinimui panaudoti didžiulį biomasės, geoterminės ir saulės energijos 
potencialą, arba šiam tikslui sukurti naują infrastruktūrą.

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo  B dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnio 2 dalyje nurodyti išankstiniai 
skaičiavimai turi atitikti toliau nurodytas 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalis:

3 straipsnio 2 dalyje nurodyti privalomi 
minimalūs tarpiniai planiniai rodikliai 
turi atitikti toliau nurodytas energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalis:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad 2020 m. nustatyti rodikliai būtų pasiekti ES ir valstybėse narėse, 
būtina nustatyti ir privalomus tarpinius planinius rodiklius. 1B priede pateikti skaičiavimai 
prasideda nuo labai žemų rodiklių, o prieš pat 2020 m. numatomas didžiulis šuolis. Jei šis 
tarpas nebus užpildytas, valstybėms narėms bus labai sunku pasiekti 2020 m. planinį rodiklį. 
Todėl tai reikėtų traktuoti kaip mažiausia, ką būtina padaryti.
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Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedas. Normalizavimo taisyklė iš 
hidroenergijos gamintai elektros energijai 

apskaičiuoti

II priedas.

A. Normalizavimo taisyklė iš 
hidroenergijos gamintai elektros energijai 

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

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

QN(norm) = CN * 15/
14
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Qi QN(norm) = CN * 15/

14
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Ni Ci
Qi

kai: kai:
N – ataskaitiniai metai; N – ataskaitiniai metai;
QN(norm) – apskaičiuoti naudojamas 
normalizuotas elektros energijos kiekis, 
pagamintas visose valstybės narės 
hidroelektrinėse N metais;

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;

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;

Ci – visų valstybės narės hidroelektrinių 
bendra instaliuotoji galia i metais, 
matuojama MW;

B. A. Normalizavimo taisyklė iš vėjo 
energijos gamintai elektros energijai 
apskaičiuoti

Ši taisyklė turi būti taikoma siekiant
apskaičiuoti elektros energiją, pagamintą 
iš vėjo energijos tam tikroje valstybėje 
narėje:
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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 
hidroelektrinėse i metais, matuojamas 
GWh;
Ci – visų valstybės narės jėgainių bendra 
instaliuotoji galia i metais, matuojama 
MW.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir vandens energijos, vėjo energijos šaltiniai nėra pastovūs. Todėl, norint neiškraipyti 
dvimečių privalomų minimalių tarpinių planinių rodiklių, vėjo energijai taip pat turi būti 
taikoma normalizavimo taisyklė, siekiant užtikrinti ES minimalių tarpinių rodiklių 
palyginamumą.

QN(norm)  = CN * 7/
6








 


N

Ni Ci
Qi
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AIŠKINAMOJI DALIS

Atsinaujinančios energijos amžiaus pradžia

Kai buvo rengiamas šis pranešimas, naftos kaina siekė apie 120 dol. už barelį, o pasaulio šalių 
vadovai rengėsi 2009 m. Kopenhagos konferencijai klimato kaitos klausimu. Pasaulinėje 
energetikos rinkoje – didelė krizė, tačiau pasak Džeremio Rifkino (Jeremy Rifkin), ši krizė 
gali atverti ir naujų galimybių  – pradėjus plėtoti saulės energijos technologijas gali prasidėti 
trečioji pramonės revoliucija. 

ES gali būti šios revoliucijos vedlė, jei tik bus įvykdytos trys sąlygos:  bus sutvarkyta ši 
direktyva, būsimoje energetikos ir klimato saugumo strategijoje daugiausia dėmesio bus skirta 
„išteklių žvalgybai“ ir atsinaujinančiai energijai, bus sukurtos sąlygos šiems keturiems 
europinės svarbos atsinaujinančios energijos projektams:

- strateginis aljansas su perspektyviais miestais ir regionais, kuriuose bus išbandytos pačios 
įvairiosios technologijos, aprašytos Europos Parlamento dokumente dėl 21 atsinaujinančios 
energijos rūšies XXI amžiuje, ypač energiją gaminančių pastatų statybos technologijos;

- suderinta metodika, skirta panaudoti neišsemiamus Šiaurės ir Baltijos jūrų vėjo ir vandens 
energijos klodus; 

- didžiųjų Vidurio / Rytų Europos miestų kapitalinės renovacijos (pastatų, centrinio šildymo 
sistemų, viešojo transporto) generalinis planas, pagal kurį būtų palaipsniui pradėtas naudoti 
didžiulis biomasės potencialas;

- partnerystė su Viduržemio jūros regiono šalimis energijos efektyvumo ir saulės šiluminės 
elektros energijos bei vėjo jėgainių srityje.

Šiems keturiems projektams turėtų būti suteiktas prioritetas pagal TEN iniciatyvą –
energetikos infrastruktūros renovacija, ir pirmenybė gauti ES finansavimą (struktūrinių fondų, 
EIB, t. t.).

Kai kas teigtų, kad tokia strategija ES ekonomikai per brangi. Tačiau tie, kurie taip mano, 
dažnai neįvertina būsimų naftos kainų ir nekreipia dėmesio į naujausių mokslinių tyrimų 
rezultatus, kurie rodo didžiulę netiesioginę spartaus atsinaujinančios energijos įsisavinimo 
naudą, nes dėl privilegijuoto iš atsinaujinančių šaltinių pagamintos energijos supirkimo 
(„merit-order effect”) mažėja energijos biržų taikomos elektros energijos kainos ((Bode & 
Groscurth - 2006 (1 & 2); Sensfuß.- 2008 (3)).

Pranešėjo nuomonė apie Komisijos pasiūlymą

Pasiūlymas sveikintinas už tai, kaip nustatomi planiniai rodikliai, t. y. jie privalomi ES ir 
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nacionaliniu lygmeniu, ir už tai, kad pagaliau įtrauktas šildymo ir aušinimo sektorius.  Be to, 
pateikta gerų pasiūlymų dėl administracinės naštos sumažinimo investicijoms į 
atsinaujinančią energiją ir dėl su tinklu susijusių klausimų. 

Silpniausia pasiūlymo vieta – kilmės garantijos ir agrokuras.

Toliau aptariami pagrindiniai dalykai ir pranešėjo siūlomi pakeitimai. 

1) Žingsnis po žingsnio iki 20 proc. – planinių rodiklių pobūdžio sustiprinimas

2007 m. pavasarį vykusiame aukščiausio lygio susitikime valstybių vadovai aiškiai pabrėžė, 
kad 20 proc. atsinaujinančios energijos rodiklis yra privalomas. Mes siūlome dar aiškiau tai 
nustatyti – dar labiau pabrėžti 2020 m. rodiklio privalomumą ir nustatyti tarpinius planinius 
rodiklius.   Be to, prašome Komisijos numatyti tvarką, pagal kurią tos valstybės narės, kurios 
šiuos rodiklius viršys, gaus piniginį atlygį, o tos, kurios jų nepasieks – piniginę baudą. 

2) Nacionalinių sistemų klausimas: pagrindinis vaidmuo – nacionaliniams 
atsinaujinančios energijos veiksmų planams

ES sėkmė atsinaujinančios energijos naudojimo srityje šiandien priklauso vos nuo kelių šalių 
(kurių tikrai per mažai), kurios vykdo veiksmingą politiką. Ši nauja direktyva duos teigiamų 
rezultatų tik tuomet, jei tų šalių teigiamą patirtį perims visos ES šalys. Sparčiam 
atsinaujinančios energijos įsisavinimui reikia geros nacionalinės sistemos, įskaitant galimybių 
analizes, patikimas paramos schemas, planavimą, prieigą prie infrastruktūros, taip pat ir 
nematerialių dalykų, tokių kaip tinkama leidimų suteikimo tvarka ir žinios / įgūdžiai.  

Nuviliantys nacionalinių energijos efektyvumo veiksmų planų rezultatai, kurių priežastis –
netinkama atitinkamų direktyvų formuluotė, rodo, kaip svarbu direktyvos tekste pateikti 
išsamias ir ambicingas gaires dėl nacionalinių veiksmų planų. Komisija bus įgaliota atmesti 
netinkamai parengtus nacionalinius atsinaujinančios energijos veiksmų planus. 

3) Veiksmingas lankstumas vietoj teisinio neaiškumo ir neplanuoto pelno 

Kadangi valstybės teisiškai įpareigotos siekti joms nustatytų nacionalinių planinių rodiklių ir 
kadangi šių rodiklių bus siekiama visų pirma nacionalinėmis pastangomis, svarbiausia 
užduotis – sudaryti sąlygas valstybėms kontroliuoti nacionalines paramos schemas. Buvo 
atlikta nemažai Komisijos teksto teisinių analizių – nagrinėtas Komisijos pasiūlytų lankstumo 
priemonių, siūlomų įgyvendinti per painų ir sudėtingą naują kilmės garantijų sistemą, teisinis 
neaiškumas (Neuhoff ir kiti 2008 (4); Europos prekybos energija federacijos (EFET) atviras 
laiškas (5)). 

Trejopa 8 straipsnyje numatyta kilmės garantijų funkcija, t. y. informavimo, paramos 
apskaitos / prekybos ir planinių rodiklių vykdymo apskaitos, kelia teisinių sunkumų ir mažina 
nacionalinių parmos schemų naudą, nes sukuria privalomą prekę, prekyba kuria negali būti 
ribojama, kaip numatyta 9 straipsnyje, nepažeidžiant pagrindinių teisių, garantuotų ES 
sutarties 28 ir 30 straipsniuose. Šis teisinis neaiškumas gali labai sumažinti investuotojų 
pasitikėjimą.

Tačiau sprendimas, kuriam pritaria didieji energijos gamintojai (pvz., EURELECTRIC) ir 
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elektros energijos pardavėjai (EFET), pagal kurį teisinis aiškumas bus užtikrintas ES 
lygmeniu sukūrus atsinaujinančios energijos sertifikatų rinką, taip pat nėra gera išeitis. Tokia 
tvarka ne tik pakenktų esamoms nacionalinėms paramos schemoms, bet ir uždirbtų 30 
milijardų eurų neplanuoto pelno prekybininkams ir gamintojams, nes nuo vidutinių kainų 
palaikymo schemų, priklausančių nuo konkrečių taikomų technologijų, būtų pereita prie 
ribinės rinkos, kurioje kainą diktuotų brangiausi ribiniai atsinaujinančios energijos sertifikatai.  
Tai kainuotų daug daugiau nei 8 milijardai eurų, kurių prireiktų „lankstumo“ išmokoms, kaip 
nurodyta Komisijos poveikio vertinime. Daugelis mokslininkų (Ragwitz, 2008 (6)), vartotojų 
(pvz., Vokietijos chemijos pramonė) ir valstybių (pvz., Lenkija, Vokietija, Ispanija, Graikija, 
Prancūzija, ir kt.) sukritikavo ES sertifikatų rinkos idėją.

Šią teisinę problemą galima būtų išspręsti atskyrus tris kilmės garantijoms priskirtas 
funkcijas:

- kilmės garantijos turėtų būti naudojamos tik „informavimo“ tikslais, kaip buvo numatyta 
2001 m. elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių šaltinių direktyvoje, taip pat 
ekologiškos elektros energijos ženklinimo tikslais (vidaus elektros energijos rinka). Sistemą 
reikia toliau tobulinti, kad nebūtų galimybių „dvigubai prekybai“ kilmės garantijomis ir kad 
būtų užtikrinta, jog savanoriškai superkama ekologiška elektros energija būtų vertinama kaip 
„papildoma“. Reikia liautis klaidinti vartotojus leidžiant esamų hidroelektrinių gaminamą 
pigią elektros energiją vadinti ekologiška ir leidžiant vartotojams manyti, kad jie gauna 
geresnį produktą, todėl moka didesnę kainą;

- planinių rodiklių vykdymo apskaita turėtų būti vykdoma ne per kilmės garantijas, o 
remiantis patikrintais Eurostato duomenimis. Ką tik pasiektas susitarimas dėl naujo ES 
reglamento dėl energetikos statistikos labai padidins galimybes reikalingus duomenimis gauti 
kuo anksčiau ir kuo išsamesnius.

- toms valstybėms, kurios nori perdavimais tarp bendrovių ir bendrais projektais užsitikrinti 
lankstumą, bus įvesti perdavimo apskaitos liudijimai (PAL). Šie PAL duos tokią pačią naudą, 
kaip numatyta Komisijos tekste, tačiau nesukels teisinio neaiškumo. 

4) Papildomos lankstumo priemonės planiniams rodikliams pasiekti

Reikia išplėsti ir direktyvoje siūlomas lankstumo priemones. Valstybėms turi būti suteikta 
teisė bendradarbiauti keičiantis atsinaujinančia energija pagal energetikos statistiką, nes tai 
yra paprastesnis ir patikimesnis būdas, mažinantis sandorių sąnaudas ir pritaikomas bet kokiai 
atsinaujinančios energijos technologijai. Dvi ar daugiau valstybių gali sukurti regioninę 
atsinaujinančios energijos rinką kartu siekdamos bendrų planinių rodiklių ir kartu taikydamos 
bendras paramos schemas.  

Turėtų būti leidžiamas elektros energijos importas iš ES nepriklausančių kaimyninių šalių 
kaip fiziniai mainai ir priklausomai nuo parduodančių šalių konkrečių nacionalinių 
atsinaujinančios energijos ir energijos efektyvumo politikos planinių rodiklių. Jei bus kuriama 
vandens ar vėjo elektros energijos importavimo į ES schema, o kaimyninėse šalyse tuo pat 
metu bus statomos anglį naudojančios jėgainės tų šalių poreikiams tenkinti, nei su klimato 
kaita, nei su tiekimo saugumu susijusi ES politika nuo to nepagerės. Ši direktyva bus taikoma 
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ir Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui, kaip EEE šalims.

Galiausiai, svarbu priminti, kad didžiausia ir pigiausia „lankstumo“ priemonė valstybėms 
narėms yra nacionalinių efektyvumo priemonių diegimas pastatuose, transporto sektoriuje, 
pramonėje ir elektros energijos naudojimo srityje.  Valstybės turėtų susieti savo nacionalinę 
efektyvumo ir atsinaujinančios energijos politiką.  

5) Svarbiausias dalykas skatinant atsinaujinančios energijos naudojimą –
infrastruktūros plėtra ir prioritetinė prieiga prie jos

Pritariame Komisijos siūlymui garantuoti pirmenybę iš atsinaujinančių šaltinių pagamintai 
elektros energijai. Ši idėja turėtų būti taikoma ir dujoms, kad į dujotiekius pirmiausia būtų 
įsileidžiamos biologinės dujos – tai labiausiai padėtų padidinti biomasės konversijos 
efektyvumą.

Turėtų būti išspręstas didžiausias direktyvos trūkumas – investuotojų į atsinaujinančią 
energiją diskriminavimas nustatant, kad tinklo pertvarkymo atsinaujinančiai energijai sąnaudų 
negalima galiausiai susigrąžinti iš vartotojų. Norint išnaudoti didžiulį jūros ir pakrantės vėjo 
potencialą ir supirkti energiją iš atsinaujinančios energijos jėgainių, reikia pertvarkyti ir 
išplėsti tinklo infrastruktūrą. Tai yra būsimos energetikos sistemos dalis. Kodėl šias sąnaudas 
turėtų dengti tik investuotojai į atsinaujinančią energiją, kai 7-jame, 8-jame ir 90-jame 
dešimtmečiuose energetikos bendrovės už brangią didžiulių centralizuotų sistemų tinklo 
infrastruktūrą nemokėjo?

Aktyvesnis atsinaujinančios energijos naudojimas šildymui ir aušinimui priklausys nuo dviejų 
tipų infrastruktūros: centrinių sistemų ir pastatų. Ar bus panaudotas didžiulis biomasės, 
geoterminės ir saulės energijos potencialas priklausys nuo to, ar bus išplėstos centrinio 
šildymo ir aušinimo sistemos. Joms direktyvoje turi būti skiriama daug dėmesio. 
Infrastruktūros plėtros sąvoka turėtų būti taikoma ir pastatams. Susiejus statybines medžiagas, 
decentralizuotą energijos gamybą iš saulės energijos ir biomasės, „intelektualius“ skaitiklius ir 
tinklus padėtis pasikeis – pastatai patys gamins energiją. Griežtos statybos taisyklės 
paspartintų šią raidą. Viešųjų pastatų stogus reikėtų perleisti trečiųjų šalių investuotojų į 
atsinaujinančią energiją žinion.

6) Organizacinės naujovės vietoj biurokratijos

Investicijoms dažnai trukdo nereikalingos ir pernelyg biurokratiškos procedūros. 
Pasimokiusios iš teigiamos patirties kitose srityse, kuriose įdiegtas „vieno langelio“ principas, 
valdžios institucijos turėtų įsteigti koordinavimo įstaigas, kurių pirmoji funkcija būtų išduoti 
leidimus didėlėms vėjo ir biomasės jėgainėms. Turėtų būti nustatytas leidimų išdavimo 
terminas. Decentralizuotoms mažesnėms atsinaujinančios energijos jėgainėms nebereikėtų 
gauti leidimų; joms būtų taikoma tik pranešimo tvarka.

Atsinaujinančios energijos naudojimo plėtrai reikia žinių ir įgūdžių. Čia svarbus žmogiškasis 
faktorius; valdžios institucijos įpareigotos skatinti mokymus ir stiprinti mokymąsi visą 
gyvenimą.

7) Nuo prastai parengtos agrokuro politikos prie tvarios iš biomasės pagamintos 
energijos naudojimo politikos
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Pranešėjas mano, kad esama ypač daug požymių, jog iš atsinaujinančios energijos 
pagamintam kurui nustatytas privalomas 10 proc. planinis rodiklis nebus pasiektas. 
Pasiekimus naudojant iš biomasės pagamintą kurą reikėtų vertinti ne vien kiekybiniu, bet ir 
kokybiniu požiūriu. Įgyvendinant ambicingus ir dinamiškus tvarumo kriterijus biomasės 
naudojimas turėtų būti orientuotas į sritis, dėl kurių nekyla abejonių – vadinamąsias 
leidžiamas („go“) kategorijas – ir į tas konversijos technologijas, tokias kaip elektros 
energijos ir šilumos gamybai naudojamos biologinės dujos ir biomasė, kurių efektyvumas 
daug didesnis nei pirmosios ir antrosios kartos kuro iš biomasės. Dėl tokios politikos bus 
galima lengviau ir pigiau pasiekti bendrojo 20 proc. planinio rodiklio. 

Reikia nustatyti aiškią biomasės naudojimo energijai gaminti eilę pagal pirmumą:

A) Nustatyti leidžiamas kategorijas
Daugelis biomasės naudojimo paskirčių nekelia problemų, todėl turėtų būti priskirtos 
leidžiamai kategorijai, kad pritrauktų reikalingų investicijų. Tai pasakytina apie:
- biomasę iš atliekų (iš buitinių ir pramoninių atliekų atskirtos organinės 
atliekos),
- likučius (iš žemės ūkio, žuvininkystės ir miškų ūkio), 
- sunykusios žemės panaudojimą, dvejopą žemės panaudojimą, pvz. biologinė 

įvairovė / potvyniai ar miškų gaisrų valdymo tvarka;
- naujas nemaistines / nepašarines žaliavas, pvz., dumblius.

B) Nustatyti ribojamas („no-go“) kategorijas
Apriboti konkurenciją tarp energijos ir maisto / pašarų galima tik nustačius, kas turėtų 
patekti į draudžiamą kategoriją, pvz., agrokuras. Priklausomai nuo maisto problemos 
masto pasaulyje, bus prašoma apriboti arba visiškai uždrausti dirbamą žemę naudoti 
energijos gamybai. Kokiu mastu ją bus galima naudoti šiais tikslais kasmet nustatys 
ES Komisija, pasitarusi su tokiomis atsakingomis organizacijomis kaip Maisto ir 
žemės ūkio organizacija (FAO), Jungtinių Tautų vystymo programa (UNDP) ir 
Pasaulio maisto programa.

C) Nustatyti ribojamas („no-go“) sritis
Ribojamos sritys – ypatingos sritys, kur draudžiama žemę naudoti energijos gamybai. 
Kraštovaizdžio su biologine įvairove arba kultūros vertybėmis apsauga galima tik 
taikant griežtą apsaugos režimą vietos lygmeniu. Tam reikia imtis ir kitų, šioje 
direktyvoje nenumatytų priemonių tarptautiniams įsipareigojimams dėl biologinės 
įvairovės apsaugos stiprinti ir parengti pasiūlymų dėl uždraudimo kirsti miškus 
pasauliniu lygmeniu. 

D) Nustatyti griežtus tvarumo kriterijus 

Reikia nustatyti tvarumo kriterijus, ypač šiuos:

- įvesti dinamišką šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) mažinimo rodiklį 
(nustatant mažiausią kiekį, kuriuo turi būti sumažinta ŠESD) – sumažinti ŠESD 
bent 55-60 proc. ir kartu įdiegti sistemą, panašią į numatytą degalų kokybės 
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direktyvoje, pagal kurią už mažiausiai ŠESD išmetantį kurą būtų teikiamos 
finansinės paskatos. Šioje metodikoje turėtų būti sprendžiamas ir netiesioginės 
žemės naudojimo paskirties keitimo klausimas.

- minimalūs reikalavimai dėl „geros žemės ūkio praktikos“ turi būti konkretesni, nei 
siūloma kompleksinio paramos susiejimo tvarka (visų pirma dėl vandens, pesticidų 
ir trąšų naudojimo).  Komisijos pasiūlymas dėl esamos kompleksinės paramos 
susiejimo tvarkos taikymo pernelyg neaiškus, kad šią tvarką būtų galima taikyti 
importui ne iš 27 ES valstybių narių; be to, ES ūkininkai patektų į konkurencijos 
požiūriu nepalankesnę padėtį.

- socialiniai kriterijai, skirti apsaugoti, pvz., trečiojo pasaulio šalių mažus ūkininkus. 

Tvarumo kriterijai bus išsamiau apibrėžti glaudžiai bendradarbiaujant su A. Wijkman (EPP 
frakcija), ENVI nuomonės dėl atsinaujinančios energijos referentu ir su pranešėja dėl degalų 
kokybės direktyvos D. Corbey (ENVI komitetas, PSE frakcija).
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