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Pakeitimas 296 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

S&D frakcijos 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 

26 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis  

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Iš miško biomasės pagaminti 

biodegalai, skystieji bioproduktai ir 

biomasės kuras, į kuriuos atsižvelgiama 1 

dalies a, b ir c punktuose nurodytais 

tikslais, atitinka šiuos reikalavimus, kad 

būtų kuo labiau sumažinta rizika naudoti 

netvarios gamybos miško biomasę: 

5. Iš miško biomasės pagaminti 

biodegalai, skystieji bioproduktai ir 

biomasės kuras, į kuriuos atsižvelgiama 1 

dalies a, b ir c punktuose nurodytais 

tikslais, neapima kelmų ir apvaliosios 

medienos, atitinka šiuos reikalavimus, kad 

būtų kuo labiau sumažinta rizika naudoti 

netvarios gamybos miško biomasę: 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

11.1.2018 A8-0392/297 

Pakeitimas 297 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

S&D frakcijos 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 

26 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Į elektros energiją, pagamintą įrenginiais, 

kurių kuro talpa ne mažesnė kaip 20 MW, 

atsižvelgiama 1 dalies a, b ir c punktuose 

nurodytais tikslais tik jei ta energija 

gaminama didelio naudingumo 

kogeneracijos technologija, apibrėžta 

Direktyvos 2012/27/ES 2 straipsnio 34 

punkte. 1 dalies a ir b punktų tikslais ši 

nuostata taikoma tik tiems įrenginiams, 

kurie pradedami eksploatuoti po [įrašyti 

datą – 3 metai nuo šios direktyvos 

priėmimo dienos]. 1 dalies c punkto tikslais 

ši nuostata neturi įtakos viešajai paramai, 

teikiamai pagal schemas, patvirtintas iki 

[įrašyti datą – 3 metai po šios direktyvos 

priėmimo dienos]. 

Į elektros energiją, pagamintą įrenginiais, 

kurių kuro talpa ne mažesnė kaip 20 MW, 

atsižvelgiama 1 dalies a, b ir c punktuose 

nurodytais tikslais tik, jei ta energija 

gaminama didelio naudingumo 

kogeneracijos technologija, apibrėžta 

Direktyvos 2012/27/ES 2 straipsnio 34 

punkte, arba gaminama naudojant tik 

elektrinius įrenginius, kurių grynasis 

elektrinis naudingumas ne mažesnis kaip 

40 %, ir nenaudojant iškastinio kuro. 1 

dalies a ir b punktų tikslais ši nuostata 

taikoma tik tiems įrenginiams, kurie 

pradedami eksploatuoti po [įrašyti datą – 3 

metai nuo šios direktyvos priėmimo 

dienos]. 1 dalies c punkto tikslais ši 

nuostata neturi įtakos viešajai paramai, 

teikiamai pagal schemas, patvirtintas iki 

[įrašyti datą – vieni metai po šios 

direktyvos priėmimo dienos]. 

 [Pakeičiamas atsakingo komiteto 250 

pakeitimas.] 

Or. en 



 

AM\1143222LT.docx  PE614.327v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

11.1.2018 A8-0392/298 

Pakeitimas 298 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos 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 

3 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Visos valstybės narės užtikrina, 

kad energijos, gautos iš pažangiųjų 

biodegalų ir kitokių biodegalų ir biodujų, 

pagamintų iš IX priede išvardytų žaliavų, 

nebiologinių skystųjų ir dujinių 

transporto degalų, pagamintų iš 

atsinaujinančių išteklių, perdirbto anglies 

pagrindu pagaminto kuro, taip pat 

elektros energijos, pagamintos iš 

atsinaujinančių išteklių, dalis 2030 m., 

kalbant apie bet kokios rūšies transportą, 

sudarytų ne mažiau kaip 12 % galutinio 

toje valstybėje narėje transporto sektoriuje 

suvartoto energijos kiekio. 

 Valstybės narės gali nuspręsti į bendrą 

dalį įtraukti ne daugiau kaip 2 % įnašą tų 

degalų, kurie atitinka 26 straipsnio 

7 dalyje nustatytą išmetamo ŠESD kiekio 

mažinimo ribą, atsižvelgiant į VIII priedo 

A dalyje nurodytą su biodegalų ir skystųjų 

bioproduktų žaliavų naudojimu susijusį 

įvertintą vidutinį kiekį, išmetamą dėl 

netiesioginio žemės paskirties keitimo, 

arba yra patvirtinti, kaip nedidelę 

netiesioginio žemės naudojimo keitimo 

riziką keliantys biodegalai ir skystieji 

bioproduktai. 

 (Pakeičiamas atsakingo komiteto 110 

pakeitimas.) 

Or. en 
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Pakeitimas 299 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos 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 

25 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nuo 2021 m. sausio 1 d. valstybės narės 

reikalauja, kad degalų tiekėjai į visą 

transporto degalų, kuriuos jie per 

kalendorinius metus patiekia vartoti arba 

naudoti rinkoje, kiekį įtrauktų tam tikrą 

būtinąją dalį energijos, gautos iš: 

pažangiųjų biodegalų ir kitokių biodegalų 

ir biodujų, pagamintų iš IX priede 

išvardytų žaliavų; nebiologinių skystųjų ir 

dujinių transporto degalų, pagamintų iš 

atsinaujinančių išteklių; atliekinio 

iškastinio kuro ir elektros energijos, 

pagamintos iš atsinaujinančių išteklių. 

Siekiant padėti pasiekti Sąjungos ir 

nacionalinius atsinaujinančių išteklių 

energijos dalies, palyginti su bendru 

galutiniu energijos suvartojimu, rodiklius, 

nuo 2021 m. sausio 1 d. valstybės narės 

reikalauja, kad degalų tiekėjai į visą 

transporto degalų, kuriuos jie per 

kalendorinius metus patiekia vartoti arba 

naudoti rinkoje, kiekį įtrauktų tam tikrą 

būtinąją dalį energijos, gautos iš: 

pažangiųjų biodegalų ir kitokių biodegalų 

ir biodujų, pagamintų iš IX priede 

išvardytų žaliavų; nebiologinių skystųjų ir 

dujinių transporto degalų, pagamintų iš 

atsinaujinančių išteklių; perdirbto anglies 

pagrindu pagaminto kuro ir elektros 

energijos, pagamintos iš atsinaujinančių 

išteklių. 

 (Pakeičiamas atsakingo komiteto 216 

pakeitimas.) 

Or. en 
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Pakeitimas 300 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos 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 

25 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Būtinoji dalis yra bent 1,5 % 2021 m., o iki 

2030 m. ji didinama iki bent 6,8 % 

laikantis X priedo B dalyje nustatytos 

trajektorijos. Visoje šioje būtinojoje dalyje 

pažangiųjų biodegalų ir biodujų, pagamintų 

iš IX priedo A dalyje išvardytų žaliavų, 

dalis nuo 2021 m. sausio 1 d. turi būti bent 

0,5 % transporto degalų, patiektų vartoti 

arba naudoti rinkoje, o iki 2030 m. ji 

didinama bent iki 3,6 % laikantis X priedo 

C dalyje nustatytos trajektorijos. 

Būtinoji dalis yra bent 1,5 % 2021 m., o iki 

2030 m. ji didinama iki bent 12 % laikantis 

X priedo B dalyje nustatytos trajektorijos. 

Visoje šioje būtinojoje dalyje pažangiųjų 

biodegalų ir biodujų, pagamintų iš IX 

priedo A dalyje išvardytų žaliavų, dalis nuo 

2021 m. sausio 1 d. turi būti bent 0,5 % 

transporto degalų, patiektų vartoti arba 

naudoti rinkoje, o iki 2030 m. ji didinama 

bent iki 3,6 % laikantis X priedo C dalyje 

nustatytos trajektorijos. 

Valstybės narės gali nuspręsti į bendrą 

dalį įtraukti ne daugiau kaip 2 % įnašą tų 

degalų, kurie atitinka 26 straipsnio 

7 dalyje nustatytą išmetamo ŠESD kiekio 

mažinimo ribą, atsižvelgiant į VIII priedo 

A dalyje nurodytą su biodegalų ir skystųjų 

bioproduktų žaliavų naudojimu susijusį 

įvertintą vidutinį kiekį, išmetamą dėl 

netiesioginio žemės paskirties keitimo, 

arba yra patvirtinti, kaip nedidelę 

netiesioginio žemės naudojimo keitimo 

riziką keliantys biodegalai ir skystieji 

bioproduktai. 

 (Pakeičiamas atsakingo komiteto 217 

pakeitimas.) 

Or. en 
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Pakeitimas 301 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos 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 

25 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Aviacijos sektoriui tiekiamos 

atsinaujinančių išteklių energijos 

mažiausia dalis turėtų atitikti X priedo C 

dalyje nustatytą trajektoriją. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/302 

Pakeitimas 302 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos 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 

25 straipsnio 1 dalies 4 pastraipos b g punkto 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Apskaičiuojant iš atsinaujinančiųjų 

išteklių pagamintą elektros energiją, 

tiekiamą kelių transporto priemonėms, 

įtraukiama tik ta atsinaujinančiųjų 

išteklių elektros energija, kuri 

suvartojama specialiose įkrovimo 

stotelėse, ir tos energijos kiekis laikomas 

penkis kartus didesnis nei faktinės 

sąnaudos. 

Or. en 

Pagrindimas 

Įkrovimas specialiose įkrovimo stotelėse atitinka kiekį, 20 % mažesnį už elektrinių transporto priemonių 

suvartojamą elektros energijos kiekį. Siekiant, kad šia direktyva būtų skatinamas perėjimas prie elektrinių 

kelių transporto priemonių (kai tuo tarpu vartotojai mano, kad įkrovimo infrastruktūra yra nepakankama, 

ir todėl prekyba elektrinėmis transporto priemonėmis yra ribota), kelių transporto priemonių 

suvartojama energija turėtų būti priskaičiuojama prie specialiose įkrovimo stotelėse suvartojamos 

energijos kiekio jį padidinant, bet ne pernelyg, kad būtų atspindėtas bendras elektrinių transporto 

priemonių suvartojamas elektros energijos kiekis. 
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Pakeitimas 303 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos 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 

IX priedo A dalies h punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

h) Talo alyva ir talo alyvos derva. h) Talo alyvos derva. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/304 

Pakeitimas 304 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos 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 

IX priedo A dalies q punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

q) Kitos lignoceliuliozės medžiagos, 

kaip apibrėžta 2 straipsnio antros 

pastraipos r punkte, išskyrus pjaustytinus 

rąstus ir fanermedį. 

q) Kitos lignoceliuliozės medžiagos, 

kaip apibrėžta 2 straipsnio antros 

pastraipos r punkte, išskyrus pjaustytinus 

rąstus, fanermedį ir pramonės medienos 

plaušieną. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas neatsiejamai susijęs su 26 straipsnyje nurodytais tvarumo kriterijais. 

 

 


