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10.1.2018 A8-0392/286 

Pakeitimas 286 

Adina-Ioana Vălean 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

63 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (63a) tikimasi, kad pažangieji biodegalai 

atliks svarbų vaidmenį mažinant 

išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekį aviacijos sektoriuje, todėl 

įmaišymo reikalavimo reikėtų laikytis 

ypač aviacijos reikmėms teikiamo kuro 

atžvilgiu. Sąjungos ir valstybių narių 

lygmenimis turėtų būti parengta politika, 

skatinanti veiklos priemones, 

padėsiančias taupyti kurą laivyboje, kartu 

turi būti dedamos pastangos mokslinių 

tyrimų ir technologinės plėtros srityje 

siekiant didinti vėjo ir saulės energija 

varomų laivų skaičių; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimas susijęs su 25 straipsnio pakeitimais. 
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10.1.2018 A8-0392/287 

Pakeitimas 287 

Adina-Ioana Vălean 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

68 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (68a) reikėtų dar labiau pabrėžti žiedinės 

ekonomikos, bioekonomikos ir 

atsinaujinančių išteklių energijos rėmimo 

sinergiją, kad būtų užtikrintas 

vertingiausias žaliavų panaudojimas ir 

geriausi rezultatai aplinkai. Sąjungos ir 

valstybių narių remiant atsinaujinančių 

išteklių energijos gamybą priimtose 

politikos priemonėse visada turėtų būti 

atsižvelgiama į efektyvaus išteklių 

naudojimo ir optimalaus biomasės 

panaudojimo principą; 

Or. en 

Pagrindimas 

Atsinaujinančių išteklių energijos direktyva turi atitikti žiedinės ekonomikos ir bioekonomikos 

principus ir skatinti antrinių žaliavų rinką. 
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10.1.2018 A8-0392/288 

Pakeitimas 288 

Adina-Ioana Vălean 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) atsinaujinančių išteklių energija – 

atsinaujinančių neiškastinių išteklių 

energija, būtent, vėjo, saulės  (šilumos ir 

fotoelektros)  energija, geoterminė 

 energija, aplinkos šiluma, potvynių, bangų 

ir kitokia  vandenynų energija, 

hidroenergija, biomasė, sąvartynų dujos, 

nuotekų valymo įrenginių dujos ir 

biologinės dujos; 

a) atsinaujinančių išteklių energija – 

atsinaujinančių neiškastinių išteklių 

energija, būtent, vėjo, saulės (šilumos ir 

fotovoltinė) energija, geoterminė energija, 

aplinkos energija, potvynių, bangų ir 

kitokia vandenynų energija, hidroenergija, 

biomasė, biometanas, sąvartynų dujos, 

nuotekų valymo įrenginių dujos ir 

biologinės dujos; 

Or. en 

Pagrindimas 

Biometaną reikėtų įtraukti į pagrindinę energijos iš atsinaujinančių šaltinių apibrėžtį. 
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10.1.2018 A8-0392/289 

Pakeitimas 289 

Adina-Ioana Vălean 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) biomasė – biologiškai skaidi 

biologinės kilmės produktų, atliekų ir 

liekanų, gaunamų žemės ūkyje, įskaitant 

augalinės ir gyvūninės kilmės medžiagas, 

miškų ūkyje ir susijusiose pramonės 

šakose, įskaitant žuvininkystę ir 

akvakultūrą, dalis, taip pat biologiškai 

skaidi  atliekų, įskaitant biologinės kilmės  

pramonines ir buitines atliekas, dalis; 

c) biomasė – biologiškai skaidi biologinės 

kilmės produktų, atliekų ir liekanų, 

gaunamų žemės ūkyje, įskaitant augalinės 

ir gyvūninės kilmės medžiagas, miškų 

ūkyje ir susijusiose pramonės šakose, 

įskaitant žuvininkystę ir akvakultūrą, bet 

neįskaitant durpių ir geologinėse 

formacijose esančių ir (arba) iškastinėmis 

virtusių medžiagų, dalis, taip pat 

biologiškai skaidi atliekų, įskaitant 

biologinės kilmės pramonines, komercines 

ir buitines atliekas bei bakterijas, dalis; 

Or. en 

Pagrindimas 

Reikia patikslinti, kad durpės ir geologinėse formacijose esančios ir (arba) iškastinėmis 

virtusios medžiagos neįtraukiamos. Bakterijos yra tam tikros formos atsinaujinanti biomasė, 

kuri gaunama fotosintezės būdu arba be jos. 
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10.1.2018 A8-0392/290 

Pakeitimas 290 

Adina-Ioana Vălean 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 2 dalies g punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

g) biodegalai – iš biomasės 

pagamintas skystasis transporto kuras; 

g) biodegalai – iš biomasės arba jos 

pagamintas skystasis arba dujinis 

transporto kuras; 

Or. en 

Pagrindimas 

Biodegalų apibrėžtis turėtų apimti tiek skystuosius, tiek dujinius biodegalus. Biomasė gali 

veikti kaip biologinis katalizatorius, tiesiogiai kaip biomasės augimo produktą gaminantis 

kurą. 
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10.1.2018 A8-0392/291 

Pakeitimas 291 

Adina-Ioana Vălean 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 2 dalies s punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

s) iš atsinaujinančių išteklių 

pagamintas nebiologinės kilmės skystasis 

ir dujinis transporto kuras – skystasis arba 

dujinis kuras, kitas nei biodegalai, kurių 

energijos kiekis sukaupiamas iš kitų 

atsinaujinančių energijos išteklių nei 

biomasė, ir kuris yra naudojamas 

transporte; 

s) iš atsinaujinančių išteklių 

pagamintas nebiologinės kilmės skystasis 

ir dujinis transporto kuras – transportui 

naudojamas skystasis arba dujinis kuras, 

kitas nei biodegalai, kurių energijos kiekis 

sukaupiamas iš kitų atsinaujinančių 

energijos išteklių nei biomasė, kai iš 

aplinkos oro sugeriama anglies žaliava; 

Or. en 

Pagrindimas 

Ši nuostata netaikoma pramoniniam anglies dioksido surinkimui ir žaliavų pakartotiniam 

naudojimui, nes anglis nebūtų nuolatinė. Šis atsinaujinančių skystųjų ir dujinių transporto 

degalų apibrėžties pakeitimas yra susijęs su 25 straipsniu, kur jį galima įtraukti į naują 

įmaišymo įpareigojimą. 
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10.1.2018 A8-0392/292 

Pakeitimas 292 

Adina-Ioana Vălean 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 2 dalies ee punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ee) pažangieji biodegalai − iš IX priede 

išvardytų rūšių žaliavos pagaminti 

biodegalai; 

ee) pažangieji biodegalai − iš IX priedo 

A dalyje išvardytų rūšių liekanų ir atliekų 

žaliavos pagaminti biodegalai, kurie 

atitinka atliekų hierarchijos principą ir 

neturi didelio perkėlimo poveikio arba 

reikšmingai neiškreipia produktų, atliekų 

ar liekanų rinkų, atsižvelgiant į regioninę 

rinkos analizę; 

Or. en 

 

 


