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11.1.2018 A8-0392/321 

Pakeitimas 321 

Seán Kelly 

PPE frakcijos vardu 

Fredrick Federley 

ALDE 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 2 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Valstybės narės užtikrina, kad jų 

nacionalinė politika, įskaitant paramos 

schemas, būtų formuojama taip, kad 

atitiktų atliekų hierarchiją, nustatytą 

Direktyvos 2008/98/EB 4 straipsnyje ir 

nesukeltų didelių iškraipymų (šalutinių) 

produktų, atliekų ar liekanų rinkose. Tuo 

tikslu valstybės narės reguliariai 

persvarsto savo nacionalinę politiką ir 

pagrindžia bet kokius neatitikimus 

ataskaitose, kurių reikalaujama pagal 

[Valdymo] reglamento 18 straipsnio c 

punktą. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/322 

Pakeitimas 322 

Seán Kelly 

PPE frakcijos vardu 

Fredrick Federley 

ALDE 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 

4 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Laikydamosi valstybės pagalbos 

taisyklių, valstybės narės gali taikyti 

paramos schemas, kad būtų pasiektas 3 

straipsnio 1 dalyje nurodytas Sąjungos 

rodiklis. Iš atsinaujinančių išteklių 

pagamintai elektros energijai taikomos 

paramos schemos rengiamos taip, kad 

nebūtų nereikalingai iškreipiamos 
elektros energijos rinkos ir kad gamintojai 

atsižvelgtų į elektros energijos pasiūlą bei 

paklausą ir galimus tinklo suvaržymus. 

1. Vadovaudamosi SESV 

195 straipsniu ir laikydamosi šios 

sutarties 107 ir 108 straipsnių, valstybės 

narės gali taikyti paramos schemas, kad 

būtų pasiekti arba viršyti 3 straipsnyje 

nurodyti Sąjungos ir nacionaliniai 

rodikliai. 

Siekiant išvengti nereikalingų iškraipymų 

žaliavų rinkoje, paramos schemos, skirtos 

atsinaujinančių išteklių energijai iš 

biomasės, turėtų būti nustatomos taip, kad 

būtų išvengta skatinimo netinkamai ir 

pirmiausia naudoti biomasę energijos 

gamybai, jeigu esama didesnės pridėtinės 

vertės pramoninių arba medžiagų 

naudojimo galimybių, kurios galėtų 

apimti ir pirmenybės teikimą atliekoms ir 

liekanoms. Valstybės narės turėtų 

atsižvelgti į esamas tvaraus biomasės 

tiekimo galimybes. 
Iš atsinaujinančių išteklių pagamintai 

elektros energijai taikomos paramos 

schemos turi būti pagrįstos rinka, kad 

būtų išvengta elektros energijos rinkų 

iškreipimo, ir užtikrinti, kad gamintojai 

atsižvelgtų į elektros energijos pasiūlą bei 

paklausą ir į galimas sistemos integravimo 

sąnaudas arba tinklo suvaržymus. 
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11.1.2018 A8-0392/323 

Pakeitimas 323 

Seán Kelly 

PPE frakcijos vardu 

Fredrick Federley 

ALDE 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 1 dalies 2 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tačiau tam, kad šios dalies a, b ir c 

punktuose nurodytais tikslais būtų 

atsižvelgta į biodegalus, skystuosius 

bioproduktus ir biomasės kurą , 

pagamintus iš atliekų ir liekanų, išskyrus 

žemės ūkio, akvakultūros, žuvininkystės ir 

miškininkystės liekanas, jie turi atitikti tik 

2 dalyje nustatytus sumažinto išmetamųjų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

kriterijus. Ši nuostata taip pat taikoma 

atliekoms ir liekanoms, kurios pirmiausia 

perdirbamos į produktą, o paskui – į 

biodegalus, skystuosius bioproduktus ir 

biomasės kurą. 

Tam, kad šios dalies a, b ir c punktuose 

nurodytais tikslais būtų atsižvelgta į 

biodegalus, skystuosius bioproduktus ir 

biomasės kurą, pagamintus iš atliekų ir 

liekanų, išskyrus žemės ūkio, akvakultūros, 

žuvininkystės ir miškininkystės liekanas, 

jie turi atitikti tik 7 dalyje nustatytus 

sumažinto išmetamųjų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio kriterijus. Tačiau 

jų gamyba iš atliekų ar liekanų, kurioms 

taikoma Direktyva 2008/98/EB, atitinka 

Direktyvoje 2008/98/EB nurodytus atliekų 

hierarchijos principus. Ši nuostata taip pat 

taikoma atliekoms ir liekanoms, kurios 

pirmiausia perdirbamos į produktą, o 

paskui – į biodegalus, skystuosius 

bioproduktus ir biomasės kurą. 

Or. en 

 

 

 


