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Pakeitimas 10
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Siekiant sukurti energetikos modelį, 
pagal kurį būtų skatinama naudoti 
atsinaujinančius energijos šaltinius, 
reikia, kad regionai ir vietos valdžios 
institucijos taip pat ir valstybės narės, 
siekiant jas tiesiogiai įtraukti į modelio 
kūrimą, bendradarbiautų strateginėse 
srityse.

Or. es

Pakeitimas 11
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Pagrindinė privalomų planinių 
rodiklių paskirtis – investuotojams suteikti 
tikrumo. Todėl sprendimo dėl to, ar 
planinis rodiklis yra privalomas, negalima 
atidėti iki atitinkamo įvykio ateityje. Todėl 
Komisija savo pareiškime, įtrauktame į 
2007 m. vasario 15 d. Tarybos protokolą, 
teigė nemananti, kad sprendimą dėl 
privalomo planinio rodiklio reikėtų atidėti 
iki tol, kol bus pradėta prekiauti antrosios 
kartos biokuru. 

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 12
Jana Bobošíková

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 ir 
atsižvelgiant į JT ir Pasaulio banko 
biokuro gamybos poveikio maisto 
produktų gamybai analizes, reikėtų 
nustatyti, kad 2020 m. atsinaujinančios 
energijos planinis rodiklis būtų 20% visoje 
Europos Sąjungoje suvartojamos energijos 
kiekio ir leisti valstybėms narėms 
nuspręsti, kokią procentinę dalį 
transporto sektoriuje galėtų sudaryti 
atsinaujinanti energija.

Or. cs

Pagrindimas

Nors 2007 m. kovo mėn. Briuselyje posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba ir nusprendė 
nustatyti, kad iki 2020 m. biokuro dalis kiekvienos valstybės narės transporto sektoriuje 
sudarytų 10% viso transporto sektoriuje sunaudojamo benzino ir dyzelino kiekio, tačiau turint 
mintyje tai, kad mažėja žemės plotų, skirtų maisto produktų gamybai, toks sprendimas turėtų 
būti kiekvienos valstybės narės atsakomybė.

Pakeitimas 13
Jill Evans

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 

(8) Atsižvelgiant į Komisijos, Tarybos ir 
Europos Parlamento poziciją, reikėtų 
nustatyti, kad 2020 m. atsinaujinančios 
energijos mažiausias tarpinis ir bendrasis
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atsinaujinanti energija transporto 
sektoriuje sudarytų 10% visoje Europos 
Sąjungoje suvartojamos energijos kiekio.

planinis rodiklis būtų 20% galutinio visoje 
Europos Sąjungoje suvartojamos energijos 
kiekio.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 14
Jana Bobošíková

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 sunaudojant 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 

Išbraukta.
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Bendrijos rinkai ir, jei reikia, turėtų 
siūlyti atitinkamas priemones vidaus 
produkcijai ir importui tinkamai 
suderinti.

Or. cs

Pagrindimas

Nustatyti, kokią procentinę viso transporto sektoriuje sunaudojamo benzino ir dyzelino kiekio 
dalį 2020 m. turi sudaryti biokuras, ir toliau turi likti kiekvienos valstybės narės atsakomybė.

Pakeitimas 15
Jill Evans

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 sunaudojant 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 

(10) Tikėtina, kad atsinaujinančios 
energijos naudojimo planiniai rodikliai 
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.
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ir importui tinkamai suderinti.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turi prižiūrėti visų rūšių energijos importą ir eksportą, nesvarbu, ar ji būtų 
pagaminta (ir sunaudota) vidaus rinkoje, ar importuota iš trečiųjų šalių arba į jas 
eksportuota. Energijos gamybai reikalingai biomasei turi būti skirtas ypatingas dėmesys. 
Tačiau naujausi moksliniai ir politiniai duomenys parodė, kad reikalavimą, jog 10 proc. viso 
transporto sektoriuje sunaudojamų degalų kiekio sudarytų iš biomasės pagaminti degalai, yra 
neįmanoma tvariai įvykdyti. Todėl šio tikslo reikėtų atsisakyti.

Pakeitimas 16
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38a. Didelių anglies atsargų dirvožemyje 
ar augaluose turinti žemė taip pat 
neturėtų būti naudojama kitiems 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
projektams plėsti, pvz., naujoms vėjo 
turbinoms ir su jomis susijusiems keliams, 
taip pat vadinamiesiems 
plūduriuojantiems keliams ir kitai 
infrastruktūrai statyti.  Dėl tokios plėtros 
neišvengiamai daugelyje vietų išdžiūtų 
durpynai ir į atmosferą patektų juose 
susikaupusi anglis bei taip susiformuotų 
anglies dioksidas. 

Or. en

Pagrindimas

Durpynai yra anglies saugykla. Dėl vėjo jėgainių, vadinamųjų plūduriuojančių kelių ir kitos 
infrastruktūros statymo nutrūksta natūralus sausėjimas ir iš džiūstančių durpių į atmosferą 
išsiskiria didelis anglies dvideginio kiekis bei išmetamas didesnis anglies kiekis nei galima 
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kompensuoti vėjo jėgainėmis.

Pakeitimas 17
Jana Bobošíková

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

42a. Remiantis JT ir Pasaulio banko 2008 
m. kovo mėn. pranešimais ir analizėmis, 
turi būti tenkinamas dar vienas su biokuro 
gamyba susijęs kriterijus, būtent, 
užtikrinti, kad maisto produktai gaminami 
tvariai ir kad nekiltų maisto produktų 
krizių. 

Or. cs

Pakeitimas 18
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Siekiant išvengti neproporcingos 
administracinės naštos, turėtų būti 
sudarytas bendrų biokuro gamybos planų 
numatytųjų verčių sąrašas. Turėtų būti 
sudaryta galimybė, kad biokurą ir kitus 
skystuosius bioproduktus visada būtų 
galima susieti su tokiame sąraše nustatytais 
mažesniais išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiais. Jei sumažinto 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio numatytoji vertė pagal gamybos 
planą yra mažesnė už reikalaujamą 
minimalią sumažintą išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, gamintojai, 
norintys įrodyti, kad jie laikosi šio 

(45) Siekiant išvengti neproporcingos 
administracinės naštos, turėtų būti 
sudarytas bendrų biokuro gamybos planų 
numatytųjų verčių sąrašas. Turėtų būti 
sudaryta galimybė, kad biokurą ir kitus 
skystuosius bioproduktus visada būtų 
galima susieti su tokiame sąraše nustatytais 
mažesniais išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiais, užtikrinant, kad 
jokiu būdu nebūtų diskriminuojamos tos 
valstybės narės ir regionai, kuriuose 
esama neproduktyvių dėl dirvožemio 
pobūdžio, klimato ir žaliavų gavybos 
vietovių. Jei sumažinto išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio numatytoji 
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minimalaus lygio, turėtų įrodyti, kad 
faktiniai jų gamybos proceso metu 
išmetami kiekiai yra mažesni nei tie, kurie 
buvo numatyti apskaičiuojant numatytąsias 
vertes.

vertė pagal gamybos planą yra mažesnė už 
reikalaujamą minimalią sumažintą 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, gamintojai, norintys įrodyti, kad jie 
laikosi šio minimalaus lygio, turėtų įrodyti, 
kad faktiniai jų gamybos proceso metu 
išmetami kiekiai yra mažesni nei tie, kurie 
buvo numatyti apskaičiuojant numatytąsias 
vertes.

Or. es

Pagrindimas

Išvengiama valstybių narių ir trečiųjų šalių diskriminacijos.

Pakeitimas 19
Jill Evans

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.



PE407.810v01-00 10/45 AM\727576LT.doc

LT

Pakeitimas 20
Jana Bobošíková

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. cs

Pakeitimas 21
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) Apie paramos priemones, kurių imtasi 
pagal šią direktyvą ir kurios pagal Sutarties 
87 straipsnį vertinamos kaip valstybės 
pagalba, turi būti pranešama Komisijai ir 
prieš įgyvendinimą pagal Sutarties 88 
straipsnio 3 dalį jos turi būti patvirtintos 
Komisijos. Šios direktyvos pagrindu 
Komisijai teikiama informacija nepakeičia 
valstybių narių įpareigojimo pateikti 
pranešimus pagal Sutarties 88 straipsnio 3 
dalį. (52)

(51) Valstybės narės, regionai ir vietos 
valdžios institucijos gali skirti viešąją 
paramą, kuria siekiama skatinti 
atsinaujinančios energijos naudojimą, nes 
iš pradžių ši energija yra brangesnė negu 
ta, kurią ji keičia, užtikrinant, kad joms 
skverbiantis į energetikos rinką nebūtų 
sudarytos sąlygos vartotojams gauti 
trumpalaikės komercinės naudos arba 
pasinaudoti žemesnėmis kainomis. Apie 
paramos priemones, kurių imtasi pagal šią 
direktyvą ir kurios pagal Sutarties 87 
straipsnį vertinamos kaip valstybės 
pagalba, turi būti pranešama Komisijai ir 
prieš įgyvendinimą pagal Sutarties 88 
straipsnio 3 dalį jos turi būti patvirtintos 
Komisijos. Šios direktyvos pagrindu 
Komisijai teikiama informacija nepakeičia 
valstybių narių įpareigojimo pateikti 
pranešimus pagal Sutarties 88 straipsnio 3 
dalį. (52)
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Or. es

Pagrindimas

Geriausias būdas remti alternatyvios energijos naudojimą valstybėse narėse – suteikti 
valstybėms narėms galimybę skirti viešąją paramą, kuria siekiama skatinti šios energijos 
naudojimą.

Pakeitimas 22
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

51a. Pripažinta, kad tikėtina, jog naujovių 
diegimas ir tvari bei konkurencinga 
energetikos politika skatina ekonomikos 
augimą. Dažnai atsinaujinančios 
energijos gamyba priklauso nuo vietos ar 
regioninių MVĮ. Valstybėse narėse ir jų 
regionuose atsirandančios ekonomikos 
augimo ir užimtumo didinimo galimybės, 
dėl to, kad regiono ir vietos lygmenimis 
investuojama į atsinaujinančią energiją, 
labai svarbios.  Taigi Komisija ir valstybės 
narės turi pritarti nacionalinėms ir 
regioninėms šios srities plėtros 
priemonėms, skatinti vietos ir regioninius 
plėtros projektų vykdytojus keistis su 
atsinaujinančios energijos gamyba 
susijusia pažangiąja patirtimi ir skatinti 
naudoti šios srities struktūrinių fondų 
lėšas; 

Or. en
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Pakeitimas 23
Jill Evans

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.

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 apibrėžtas iš anksto numatytas sąlygas, kurias reikia 
įvykdyti,  t. y. a) gamyba turi būti tvari, ir b) turi būti įmanoma nusipirkti antrosios kartos 
biokuro. Nuo 2007 m. kovo mėn. atsiranda vis daugiau požymių, kad šios sąlygos nebus 
įvykdytos. Todėl planinio 10 proc. rodiklio reikėtų atsisakyti.

Pakeitimas 24
Jana Bobošíková

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) Kadangi valstybės narės negali (57) Kadangi valstybės narės negali 
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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.

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.

Or. cs

Pakeitimas 25
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio e dalis

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 26
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio f dalis

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 parodomas šis 
skirtumas.

Pakeitimas 27
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio f a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) „didelės gamtosauginės vertės žemė“ –
tai:
(i) teritorijos, kurių biologinė vertė yra 
svarbi pasauliniu, regioniniu ar valstybės 
lygmenimis (pavyzdžiui, būdinga tik tai 
vietovei, yra nykstančių rūšių, 
refugiumas);
(ii) didelės teritorijos, svarbios pasauliniu, 
regioniniu ar valstybės lygmenimis, 
kuriose natūraliai gyvena gausios 
daugelio (jei ne visų) egzistuojančių rūšių 
populiacijos;
(iii) plotai, kurie patenka į retas arba 
nykstančias ekosistemas ar kuriuose tokios 
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ekosistemos yra;
(iv) plotai, kuriuose ekosistema teikia 
natūralią apsaugą (pvz., vandenskyros 
apsauga, erozijos kontrolė);
(v) teritorijos, kurios svarbios pagrindinių 
vietos bendruomenių poreikių tenkinimui 
(pvz., pragyvenimo, sveikatos);

(vi) teritorijos, su kuriomis siejama 
vietinių bendruomenių tradicinė kultūrinė 
tapatybė (kultūrinės, ekologinės, 
ekonominės ar religinės svarbos 
teritorijos, kurios nustatytos 
bendradarbiaujant su tokiomis 
bendruomenėmis);

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 ekosistemos vientisumą, esmė. Didelės gamtosauginės vertės apibrėžtį parengė 
organizacijų tinklas, tarp jų ir Pasaulio gamtos apsaugos sąjunga (angl. IUCN) ir Pasaulio 
bankas; ją jau naudoja Miškų priežiūros taryba (angl. FSC) savo tarptautinėje medienos 
sertifikavimo programoje.

Pakeitimas 28
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio f b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb.  „nedirbama, sunykusi arba nederlinga 
žemė“ – žemė, kuri nėra ir nuo 1990 m. 
nebuvo šlapžemė arba miškas, kuri nėra 
didelės gamtosauginės vertės žemė arba 
nėra labai arti tokios žemės, arba kuri 
nėra vertingose gamtos ar valstybių 
saugomose teritorijose ir kuri ne mažiau 
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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 turi neturėti didelės gamtosauginės vertės arba joje turi nebūti didelių 
anglies klodų ir neturi būti  naudojama maisto produktams gaminti. Didelė gamtosauginė 
vertė yra tarptautiniu lygmeniu pripažintas statusas, remiantis kuriuo saugoma biologinė 
įvairovė ir ekosistemos vientisumas. 1990 m. – tai metai, kuriais pagal Kioto protokolą 
sutarta sustabdyti miškų kirtimą.

Pakeitimas 29
Jill Evans

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.

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 
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valstybių ir vyriausybių vadovai nustatė apibrėžtas iš anksto numatytas sąlygas, kurias reikia 
įvykdyti,  t. y. a) gamyba turi būti tvari, ir b) turi būti įmanoma nusipirkti antrosios kartos 
biokuro. Nuo 2007 m. kovo mėn. atsiranda vis daugiau požymių, kad šios sąlygos nebus 
įvykdytos. Todėl planinio 10 proc. rodiklio reikėtų atsisakyti.

Pakeitimas 30
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

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.

3. Kiekviena valstybė narė privalo 
užtikrinti, kad 2015 m. jos energijos, 
gaunamos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, dalis transporto sektoriuje 
sudarytų bent 7,5% tos valstybės narės 
transporto sektoriuje suvartojamo galutinio 
energijos kiekio, o 2020 m. – bent 10%. 
Nuo 2015 m. energijos, gaunamos iš 
atsinaujinančių šaltinių, dalis didės dėl 
antrosios kartos biokuro, vandenilio ar iš 
atsinaujinančių energijos šalinių 
gaminamos elektros energijos.

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kiek reikia nuveikti transporto sektoriuje, reikia numatyti tarpinius 2015 m. 
tikslus. Nuo šios datos reikia riboti pirmosios kartos biokuro naudojimą ir skatinti naudoti 
kitus ekologiškesnius energijos šaltinius.
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Pakeitimas 31
Jana Bobošíková

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

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.

3. Kiekviena valstybė narė privalo 
užtikrinti, kad 2020 m. jos energijos, 
gaunamos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, dalis transporto sektoriuje 
sudarytų tą šios valstybės narės transporto 
sektoriuje suvartojamo galutinio energijos 
kiekio procentinę dalį, kurią valstybė narė 
nustatė kaip įgyvendinamą tikslą.

Or. cs

Pagrindimas

Nors 2007 m. kovo mėn. Briuselyje posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba ir nusprendė 
nustatyti, kad iki 2020 m. biokuro dalis kiekvienos valstybės narės transporto sektoriuje 
sudarytų 10% viso transporto sektoriuje sunaudojamo benzino ir dyzelino kiekio, tačiau turint 
mintyje tai, kad mažėja žemės plotų, skirtų maisto produktų gamybai, toks sprendimas turėtų 
būti kiekvienos valstybės narės atsakomybė.

Pakeitimas 32
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė patvirtina
nacionalinį veiksmų planą.
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, 

1. Kiekviena valstybė narė patvirtina
atsinaujinančios energijos veiksmų planą
(AEVP).
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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.

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 svarstydamas EP 
narės Britta Thomsen INI pranešimą dėl Europos atsinaujinančių energijos išteklių plano 
(2007 m. rugsėjo 25 d. EP rezoliucija P6-TA(2007)0406) jau pritarė Europos Parlamentas.

Pakeitimas 33
Elspeth Attwooll, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė patvirtina 
nacionalinį veiksmų planą.

Kiekviena valstybė narė, remdamasi vietos 
ir regionų lygmeniu parengtais regionų 
energetikos veiksmų planais, kurie 
suderinti su regioninio planavimo ir 
žemės naudojimo politika, patvirtina 
nacionalinį veiksmų planą; Valstybės 
narės, rengdamos nacionalinius veiksmų 
planus, jau nuo pat pradžių aktyviai 
konsultuojasi su regioninėmis ir vietos 
valdžios institucijomis ir jas įtraukia į šį 
procesą.

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 

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 
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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.

reikia imtis šiems rodikliams pasiekti, be 
kita ko, regionų ir vietos lygmeniu,
įskaitant nacionalinę ir regioninę esamų 
biomasės išteklių plėtojimo ir naujų 
biomasės išteklių sutelkimo skirtingoms 
reikmėms politiką ir priemones, kurių 
reikia imtis 12–17 straipsniuose 
nustatytiems reikalavimams įvykdyti; po to 
ES parengia vietos ir regioninės valdžios 
institucijoms skirtas išsamias gaires, 
susijusias su jų aktyviu vaidmeniu ir 
kompetencija įgyvendinant šiuos planus, 
ir, remdamasi turima pažangiąja 
patirtimi, pateikia praktiškų pavyzdžių, 
kaip naudoti atsinaujinančią energiją.

Or. en

Pakeitimas 34
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a 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 siekiant tarpinių planinių rodiklių ir 
bendrojo 2020 m. rodiklio, 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. Kiekviena tokį sprendimą priėmusi valstybė narė privalo savo 
atsinaujinančios energijos veiksmų plane ( AEVP) išsamiai aprašyti tokį bendrą susitarimą.
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Pakeitimas 35
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 b 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 sunaudojimą pateikiant 
suskirstytus pagal:
- kietąjį kurą, naftos produktus, dujas, 
atsinaujinančius energijos šaltinius, 
elektros energiją ir šilumą (išvestinę 
šilumą, centrinį šildymą), šilumą ir 
elektros energiją, gaminamą iš 
atsinaujinančių ir neatsinaujinančių
šaltinių;
- sektorius: pramonė, namų ūkiai, 
paslaugos, transportas;
- elektros energiją (išskyrus elektros 
energiją, sunaudotą šildymui ir karšto 
vandens tiekimui), šilumą (įskaitant 
elektros energiją, sunaudotą šildymui ir 
karšto vandens tiekimui) ir transportą; 
visais atvejais suskirstyti į 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 
sunaudotos energijos rodiklius:
(i) privalomus planinius iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos ir 
elektros energijos gamybai sunaudotos 
energijos rodiklius:
- nacionalinį planinį iš atsinaujinančių 
šaltinių pagamintos ir elektros energijos 
gamybai sunaudotos energijos rodiklį 
2020 m. pagal I priedo A dalį;
- nacionalinius tarpinius planinius iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos ir 
elektros energijos gamybai sunaudotos 
energijos rodiklius pagal I priedo B dalį;
(ii) privalomus planinius iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos ir 
šildymui ir aušinimui sunaudotos 
energijos rodiklius:
- nacionalinį planinį iš atsinaujinančių 
šaltinių pagamintos ir šildymui ir 
aušinimui sunaudotos energijos rodiklį 
2020 m. pagal I priedo A dalį;
- nacionalinius tarpinius planinius iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos ir 
šildymui ir aušinimui sunaudotos 
energijos rodiklius pagal I priedo B dalį;
(iii) privalomus planinius iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos ir 
transporte sunaudotos energijos rodiklius:
- nacionalinį planinį iš atsinaujinančių 
šaltinių pagamintos ir transporte 
sunaudotos energijos rodiklį 2020 m. 
pagal I priedo A dalį;
- nacionalinius tarpinius planinius iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos ir 
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transporte sunaudotos 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, kuriomis skatinama 
elektros energijos gamybai naudoti 
atsinaujinančių šaltinių energiją:
- bendro pobūdžio priemones, įskaitant 
mokestines, finansines, teisines ir kitas 
priemones, kuriomis skatinama naudoti iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintą 
energiją;
- specialias priemones, skirtas vykdyti 12–
14 straipsnių reikalavimus;
(iii) priemones, kuriomis skatinama 
šilumai ir aušinimui naudoti iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintą 
energiją:
- bendro pobūdžio priemones, įskaitant 
mokestines, finansines, teisines ir kitas 
priemones, kuriomis skatinama naudoti iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintą 
energiją;
- specialias priemones, skirtas vykdyti 12 
ir 13 straipsnių reikalavimus;
(iv) priemones, kuriomis skatinama 
transporte naudoti iš atsinaujinančių 
šaltinių pagamintą energiją:
- bendro pobūdžio priemones, įskaitant 
mokestines, finansines, teisines ir kitas 
priemones, kuriomis skatinama naudoti iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintą 
energiją;
- specialias priemones, skirtas vykdyti 12, 
13 ir 15–17 straipsnių reikalavimus;
(v) specialias priemones, kuriomis 
skatinama naudoti iš biomasės pagamintą 
energiją:
- bendro pobūdžio priemones, įskaitant 
mokestines, finansines, teisines ir kitas 



PE407.810v01-00 24/45 AM\727576LT.doc

LT

priemones, kuriomis skatinama naudoti iš
atsinaujinančių šaltinių pagamintą 
energiją;
- specialias priemones, kuriomis 
skatinama 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 didinti, atsižvelgiant į 
kitus biomasės naudotojus (žemės ūkį ir 
miškininkystės 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 sunaudotos 
energijos rodiklių vykdymo;
(ii) koks bus bendras ir galutinis energijos 
sunaudojimas 2020 m. pagal įprastinį ir 
optimistinį scenarijus;

(iii) strateginis poveikio aplinkai vertinimas, 
nustatytas direktyvoje 2001/42/EB, pagal 
kurią reglamentuojamas strateginis poveikio 
aplinkai vertinimas, kuriame aprašoma iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos energijos 
naudojimo nauda aplinkai, taip pat ir 
poveikis;

Or. en

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 
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kurią bus rengiami nacionaliniai atsinaujinančios energijos veiksmų planai, kad šiuos planus 
būtų lengviau rengti ir vėliau juos analizuoti.

Pakeitimas 36
Jill Evans

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 svarstydamas EP 
narės Britta Thomsen INI pranešimą dėl Europos atsinaujinančių energijos išteklių plano 
(2007 m. rugsėjo 25 d. EP rezoliucija P6-TA(2007)0406) jau pritarė Europos Parlamentas.

Pakeitimas 37
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a 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 nurodyta informacija 
arba kad jis neatitinka 1 priede nustatytų 
privalomų planinių rodiklių. Tokiu atveju 
valstybė narė planą patikslina; veiksmų 
planas laikomas priimtu tik tuomet, kai 
Komisija patvirtina jo pakeitimus. 
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Atmetusi planą ar jo dalį, Komisija 
pateikia atmetimo priežastis.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 38
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies 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, 
mažos biomasės krosnys, mažos 
biologinių dujų kogeneracinių jėgainių 
mikroturbinos, vietoj leidimų būtų 
taikomas reikalavimas tik pranešti 
kompetentingai valdžios institucijai; ir

Or. en

Pagrindimas

Jei vietoj sudėtingų leidimų suteikimo procedūrų reikėtų tik pranešti, sparčiau populiarėtų 
mažos ir decentralizuotos atsinaujinančios energijos jėgainės.
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Pakeitimas 39
Jill Evans

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; ar 

(b) galimybės gauti atsinaujinančių energijos 
šaltinių vietos apribojimais.

Or. en

Pagrindimas

Privalomas atsinaujinančios energijos naudojimas visuose naujuose ir atnaujintuose 
pastatuose yra svarbiausias veiksnys siekiant spartinti atsinaujinančios energijos plėtrą.

Pakeitimas 40
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis ir a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės savo statybos 
reglamentuose ir kodeksuose turi 
reikalauti, kad naujuose ar atnaujintuose 

4. Valstybės narės savo statybos 
reglamentuose ir kodeksuose turi 
reikalauti, kad naujuose ar atnaujintuose 
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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:

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: 

(a) pasyvios, žemos ar nulinės energijos 
pastatais; ar

(a) energijos naudojimo pastatuose 
veiksmingumas, apibrėžiamas kaip 
izoliacijos standartų ir panaudotos 
šildymo technologijos derinys, įskaitant 
mišrią šilumos ir elektros energijos 
gamybą;

Or. de

Pagrindimas

Statant naujus pastatus dažnai galima naudoti atsinaujinančią energiją nedidinant statybos 
sąnaudų. Bet investuotojams turi būti palikta galimybė rinktis kitą technologiją, nes ją 
panaudojus dažnai dar veiksmingiau, turint mintyje sąnaudas, prisidedama prie siekio 
užtikrinti energijos tiekimą ir kovoti su klimato kaita.. Tačiau, jei  jau pastatytuose pastatuose 
vėliau įrengiami įrenginiai, kurie naudoja atsinaujinančią energiją, dažnai tai būna labai 
brangu, o įrengimų sąnaudos labai skiriasi. Būtų daug geriau, jei vyriausybės skirtų paramą, 
o ne taikytų su pastatais susijusius reikalavimus, dėl kurių jau pastatytų pastatų sąnaudos 
labai didėja ir vykdomos biurokratinės kontrolės procedūros.

Pakeitimas 41
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės ir jų regioninės ir 
vietos valdžios institucijos veiksniai 
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 ir jų regioninės ir vietos 
valdžios institucijos reikalauja, kad, 
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siekiant parodyti pavyzdį, pirmiausia 
būtų rekonstruoti 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 investuotų į atsinaujinančios 
energijos gamybos sistemų įrengimą.

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 42
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Remdamosi savo statybos reglamentais 
ir kodeksais, valstybės narės turi skatinti
naudoti atsinaujinančios energijos šildymo 
bei aušinimo sistemas ir įrenginius, 
smarkiai sumažinančius energijos 
vartojimą. Siekdamos populiarinti tokias 
sistemas ir įrenginius, valstybės narės taiko 
energijos, ekologinių ženklų ar kitus 
atitinkamus sertifikatus ar standartus, 
nustatytus nacionaliniu ar Europos 
lygmeniu, jei tokie yra nustatyti.

5. Remdamosi savo statybos reglamentais 
ir kodeksais, valstybės narės turi skatinti, 
kad miestuose būtų naudojamos
atsinaujinančios energijos šildymo bei 
aušinimo sistemos ir įrenginiai,  smarkiai 
sumažinančius energijos vartojimą, nes 
tokios sistemos juose būtų ypač 
naudingos. Siekdamos populiarinti tokias 
sistemas ir įrenginius, valstybės narės taiko 
energijos, ekologinių ženklų ar kitus 
atitinkamus sertifikatus ar standartus, 
nustatytus nacionaliniu ar Europos 
lygmeniu, jei tokie yra nustatyti.

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į ES regioninę politiką ir skatinant naudoti energijos šildymo ir aušinimo 
sistemas svarbu pabrėžti, kad skatinant naudoti atsinaujinančios energijos šaltinius į šį 
procesą reikia įtraukti ir miestus.

Pakeitimas 43
Jill Evans

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 44
Markus Pieper

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 

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

šiluminių siurblių montuotojų 
sertifikavimo sistemas, jei tokių dar 
nesama jų nacionalinėje švietimo 
sistemoje. Tos sistemos grindžiamos IV 
priede nustatytais kriterijais.
Vadovaudamasi šiais kriterijais, kiekviena 
valstybė narė pripažįsta kitos valstybės 
narės išduotą sertifikatą.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad daugelio valstybių narių profesinis mokymas yra aukšto lygio siūloma 
sertifikavimo sistema per radikali.

Pakeitimas 45
Jill Evans

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. 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 nepatenka į atsinaujinančios energijos direktyvos taikymo 
sritį. Tačiau į ją patenka geoterminės energijos šiluminiai siurbliai.
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Pakeitimas 46
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės susitaria dėl 
bendradarbiavimo, įtraukiant ir 
regionines bei vietos valdžios institucijas, 
principų, kad pastarosios galėtų 
visapusiškai dalyvauti rengiant 
informaciją, gaires ir mokymo programas 
bei ugdant sąmoningumą.

Or. es

Pagrindimas

Regioninės ir vietos valdžios institucijos atlieka svarbų vaidmenį šviečiant ir ugdant, o 
piliečiai vis dažniau reikalauja, kad jos gerintų šiuo metu teikiamos informacijos kokybę.

Pakeitimas 47
Markus Pieper

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 
tinklų sistema. Tvarkydamos reikalus, 
susijusius su gamybos įrenginiais, 
perdavimo sistemos operatoriai, kiek 

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 
tinklų sistema. Tvarkydamos reikalus, 
susijusius su gamybos įrenginiais, 
perdavimo sistemos operatoriai, kiek 
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leidžia nacionalinė elektros energijos 
sistema, pirmenybę teikia gamybos 
įrenginiams, naudojantiems 
atsinaujinančios energijos šaltinius.

leidžia nacionalinė elektros energijos 
sistema, pirmenybę teikia gamybos 
įrenginiams, naudojantiems 
atsinaujinančios energijos šaltinius ir jei 
nėra poveikio mišrioms šilumą ir elektros 
energiją gaminančioms jėgainėms.

Or. de

Pagrindimas

Skatinant naudoti atsinaujinančią energiją ir gaminti energiją mišriose šilumą ir elektros 
energiją gaminančiose jėgainėse siekiama užtikrinti energijos tiekimą ir kovoti su klimato 
kaita, taigi tai turėtų būti laikoma svarbia priemone siekti šių tikslų. Turi būti įvertinta kiek 
kiekviena jėgainė prisideda prie siekio užtikrinti energijos tiekimą ir kovoti su klimato kaita 
kartu įvertinant ir ekonominius aspektus. 

Pakeitimas 48
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Komisija ir atitinkamos valstybės 
narės rengia suderintą Šiaurės ir Baltijos 
jūrų vėjo ir vandens energijos naudojimo 
skatinimo metodiką. Šiame plane 
nustatoma paprasta leidimų suteikimo 
tvarka. Reikalinga tinklo infrastruktūra 
jūroje ir pakrantėje laikoma prioritetiniu 
Transeuropinio tinklo (TEN) iniciatyvos 
projektu. 
Komisija ir atitinkamos valstybės narės 
parengia suderintą Viduržemio regiono 
šalių, priklausančių ir nepriklausančių 
ES, vėjo ir saulės šiluminės elektros 
energijos naudojimo 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 naudojimo plėtra; šie projektai turėtų 
būti prioritetiniai TEN iniciatyvos projektai.

Pakeitimas 49
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b. Valstybės narės ir jų regioninės ir 
vietos valdžios institucijos 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 valstybės narės įvertina poreikį 
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 svarbiausias 
vaidmuo tenka nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijoms.
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Pakeitimas 50
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) galimybė gauti finansinę paramą už
biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų
naudojimą.

(c) galimybė gauti finansinę paramą už
biomasės naudojimą energijai gaminti.

Or. en

Pagrindimas

Šis teisės aktas taikomas visų rūšių iš biomasės pagamintai energijai, ne tik tai, kuri 
naudojama transporto sektoriuje kaip kuras. Šiame straipsnyje nurodyti tvarumo kriterijai 
neturi būti taikomi tik transporto degalams, nes visa biomasės gamyba, įskaitant ir tą, kuri 
naudojama šilumai ar elektros energijai gaminti, gali daryti poveikį, į kurį reikia atsižvelgti.

Pakeitimas 51
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai biokuras ir kiti skystieji bioproduktai 
pagaminti įrenginiuose, kurie buvo 
eksploatuojami 2008 m. sausio mėn., 
pirmoji šios straipsnio dalies pastraipa 
taikoma nuo 2013 m. balandžio 1 d.

Kai biokuras ir kiti skystieji bioproduktai 
pagaminti įrenginiuose, kurie buvo 
eksploatuojami 2009 m. birželio mėn., 
pirmoji šios straipsnio dalies pastraipa 
taikoma nuo 2015 m. sausio 1 d.

Or. es

Pagrindimas

Pagal dabartinę redakciją, daugelis ES regionų, kurie taikydami paramos sistemas, skatino 
biokuro gamybą, nebegalės dalyvauti siekiant įgyvendinti šioje direktyvoje numatytų tikslų. 
Siekiant operatoriams sudaryti teisiškai aiškią padėtį, jiems reikia skirti pakankamai laiko, 
kad operatoriai galėtų pakeisti savo gamybos procesus, kad jie atitiktų griežtesnius šioje 
direktyvoje nurodytus išmetamiesiems teršalams taikytinus reikalavimus.
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Pakeitimas 52
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytus 
tikslus iš biomasės pagamintu transporto 
kuru – laikomas tik kuras pagamintas iš:
(a) atliekų ir likučių, įskaitant biologines 
dujas,
(b) pramoninių žaliavų, užaugintų 
nedirbamoje, sunykusioje arba 
nederlingoje žemėje, jei per 10 šios žemės 
naudojimo metų gaunamas teigiamas 
išmetamų anglies junginių kiekio 
balansas;

(c) iš pramoninių žaliavų, jei tiesiogiai arba 
netiesiogiai  neatsiranda šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų pakeitus žemės 
naudojimo paskirtį, pagamintas kuras. 

Or. en

Pakeitimas 53
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 1 
dalyje nustatytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš žaliavų, gautų iš didelės 
biologinės vertės žemės, t. y. žemės, kuriai
2008 m. sausio mėn. ar vėliau taikytinas 

3. Energijai, išskyrus transporto kurą, 
gaminti naudojama biomasė, į kurią 
atsižvelgiama šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytais tikslais, neturi būti pagaminta 
iš žaliavų, gautų iš didelės biologinės 
vertės žemės, nebent ji būtų gaminama iš 
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vienas iš toliau nurodytų apibūdinimų
(nepaisant to, ar toks apibūdinimas žemei 
vis dar taikytinas):

teisėtų ir reglamentuotų atliekų srautų 
arba medienos likučių, atsiradusių 
vykdant teisėtus tvarkymo darbus siekiant 
gamtos apsaugos tikslų. Tai galioja žemei, 
kuriai 1990 m. ar vėliau taikytinas vienas iš 
toliau nurodytų apibūdinimų (nepaisant to, 
ar toks apibūdinimas žemei vis dar 
taikytinas):

(-a) Teritorijos, kurias ypač svarbu 
išsaugoti;

(a) žmogaus veiklos daug nepaveiktas 
miškas, t. y. miškas, kuriame pagal turimus 
duomenis nebuvo vykdoma didelė 
žmogaus intervencija arba kuriame 
žmogaus intervencija paskutinį kartą vyko 
pakankamai seniai, todėl atsistatė natūrali 
rūšių sudėtis ir procesai;

(a) žmogaus veiklos daug nepaveiktas 
miškas, t. y. miškas, kuriame pagal turimus 
duomenis nebuvo vykdoma didelė 
žmogaus intervencija arba kuriame 
žmogaus intervencija paskutinį kartą vyko 
pakankamai seniai, todėl atsistatė natūrali 
rūšių sudėtis ir procesai;

(b) gamtos apsaugos tikslais nustatytos 
vietovės, nebent pateikiama įrodymų, kad 
tokių žaliavų gamyba tiems tikslams 
nepakenkė.

(b) gamtos apsaugos tikslais nustatytos 
vietovės, nebent pateikiama įrodymų, kad 
tokių žaliavų gamyba tiems tikslams 
nepakenkė.

(c) labai didelės biologinės įvairovės 
pievos, t. y. netręšiamos ir nenuniokotos
pievos, kurios pasižymi rūšių įvairove.

(c) labai didelės biologinės įvairovės 
pievos, t. y. netręšiamos pievos, kuriose 
išlikusi natūrali rūšių įvairovė ir kurios
ekologinės savybės ir procesai nepakitę.

Komisija apibrėžia kriterijus ir arealus, kad 
nustatytų, kurioms pievoms taikomas c 
punktas. Tokia priemonė, skirta iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, tvirtinama taikant 21 straipsnio 3 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Komisija apibrėžia kriterijus ir arealus, kad 
nustatytų, kurioms pievoms taikomas c 
punktas. Tokia priemonė, skirta iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, tvirtinama taikant 21 straipsnio 3 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. en

Pakeitimas 54
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 1 
dalyje nurodytais tikslais, neturi būti 

4. Žaliavos naudojamos gaminti biokurą
ir kitus skystuosius bioproduktus, į 
kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 1 
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pagaminti iš žaliavų, gautų iš žemės, 
kurioje yra didelių anglies atsargų, t. y. 
žemės, kuriai 2008 m. sausio mėn. arba 
vėliau taikytas ir jau nebetaikomas vienas 
iš toliau nurodytų apibūdinimų:

dalyje nurodytais tikslais, gaunamos iš:

(a) šlapžemės, t. y. žemė, nuolat arba 
didelę metų dalį padengta arba permirkusi 
vandeniu, įskaitant durpių žemę; 

(a) miškų, tvarkomų ir kertamų pagal 
Ministrų konferencijos dėl miškų 
apsaugos Europoje nustatytus tvarios 
miškotvarkos kriterijus arba panašius 
kriterijus, nustatytus vykdant kitą 
regioninę miškų politikos veiklą ir 
laikantis nacionalinių miškininkystę ir 
aplinkosaugą reglamentuojančių teisės 
aktų;

(b) ištisai mišku apaugusios vietovės, t. y.
žemė, kurioje medžių lajos danga užima 
daugiau kaip 30% didesnio nei 1 ha ploto 
sklypo, o medžių aukštis siekia ne mažiau 
kaip 5 metrus, arba medžiai, galintys 
pasiekti tokias ribas in situ.

(b) šlapžemių, t. y. žemių, nuolat arba 
didelę metų dalį vandens apsemtų arba 
permirkusių, įskaitant durpynus; siekiant
1 straipsnyje nurodytų tikslų iškastų 
durpių kiekis, neturi viršyti įprasto per 
metus iškasamo kiekio.

Šios straipsnio dalies nuostatos 
netaikomos, jei žaliavų gavimo laikotarpiu 
žemei taikytas toks pat apibūdinimas, kaip 
ir 2008 m. sausio mėn.

Or. en

Pagrindimas

Būtų gerai, jei patenkinant apibrėžtas sąlygas ir užtikrinant, kad durpės naudojamos tvariai, 
durpes būtų galima naudoti kaip atsinaujinantį energijos šaltinį.

Pakeitimas 55
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, į
kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 1 
dalyje nurodytais tikslais, neturi būti
pagaminti iš žaliavų, gautų iš žemės, 
kurioje yra didelių anglies atsargų, t. y. 

4. Energijai, išskyrus transporto kurą, 
gaminti naudojama biomasė, į kurią
atsižvelgiama šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytais tikslais, neturi būti pagaminta
iš žaliavų, gautų iš žemės, kurioje yra 
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žemės, kuriai 2008 m. sausio mėn. arba 
vėliau taikytas ir jau nebetaikomas vienas 
iš toliau nurodytų apibūdinimų:

didelių anglies atsargų, t. y. žemės, kuriai
1990 m. arba vėliau taikytas ir jau 
nebetaikomas vienas iš toliau nurodytų 
apibūdinimų:

(a) šlapžemės, t. y. žemė, nuolat arba 
didelę metų dalį padengta arba permirkusi 
vandeniu, įskaitant durpių žemę;

(a) šlapžemės;

(aa) durpynai,
(b) ištisai mišku apaugusios vietovės, t. y. 
žemė, kurioje medžių lajos danga užima 
daugiau kaip 30% didesnio nei 1 ha ploto 
sklypo, o medžių aukštis siekia ne mažiau 
kaip 5 metrus, arba medžiai, galintys 
pasiekti tokias ribas in situ.

(b) ištisai mišku apaugusios vietovės, t. y. 
žemė, kurioje medžių lajos danga užima 
daugiau kaip 10% didesnio nei 0,5 ha ploto 
sklypo, o medžių aukštis siekia ne mažiau kaip 
5 metrus, arba medžiai, galintys pasiekti tokias 
ribas in situ.

Šios straipsnio dalies nuostatos netaikomos,
jei žaliavų gavimo laikotarpiu žemei taikytas 
toks pat apibūdinimas, kaip ir 2008 m. sausio 
mėn.

(ba) savanos ir krūmynai, t. y. vietovės,
kuriose auga ir medžiai, ir krūmai ir pievos, ir 
kuriose yra daug anglies klodų;

(bb) ilgalaikė pieva, t. y. ganyklos ir ganyti 
skirtos vietos, kuriose augo žolė, kurios kaip 
ganyklos buvo naudojamos bent 20.

Or. en

Pakeitimas 56
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Neatsižvelgiant į tai, ar žaliavos 
užaugintos bendrijos teritorijoje ar už jos 
ribų į energijos gamybai naudojamą 
biomasę neatsižvelgiama šio straipsnio 1 
dalyje nustatytais tikslais, nebent žaliavos, 
iš kurių ji gaminama, užaugintos laikantis 
šių kriterijų: 
(a) gerbiamos vietos bendruomenių ir toje 
vietoje gimusių žmonių teisės į žemę pagal 
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JT deklaraciją toje vietoje gimusių 
žmonių teisių klausimu ir kitus 
tarptautinius susitarimus, pvz.:
– kai galima įrodyti teisę į žemę ir ji nėra 
teisiškai užginčyta vietos bendruomenių, 
turinčių teisių, kurias galima įrodyti;
– dėl to, kad žemė naudojama energijai 
gaminti reikalingos biomasės gamybai, 
nepažeidžiamos kitų naudotojų teisiškai 
įtvirtintos teisės, paprotinės teisės ir 
tradicinės teisės, nebent jie laisvai ir iš 
anksto sutiktų jų atsisakyti, ir
(b) procedūros, pagal kurias 
konsultuojamasi ir teikiama informacija 
vietos gyventojams ir suinteresuotosioms 
pusėms per jų pačių institucijas;
(c) laikomasi su darbuotojų sauga ir 
sveikata, taip pat ir minimaliu atlyginimu 
susijusių nacionalinės teisės normų;
(d)  laikomasi atitinkamų Tarptautinės 
darbo organizacijos konvencijų 
rekomendacijų; 
(e) su smulkiais ūkininkais sutartys 
pagrįstai, skaidriai ir laikantis įstatymų 
sudarytos.  Būtent:
– išmokos, dėl kurių susitarta, išmokamos 
laiku, o visos sąnaudos, mokesčiai ir 
rinkliavos aiškiai pagrįstos ir dėl jų 
susitarta iš anksto;
– žaliavų, paslaugų ir produktų kainos 
aiškiai pagrįstos;

– skolų grąžinimo planai visapusiškai 
skaidrūs ir taikomos pagrįstos palūkanų 
normos.

Or. en
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Pakeitimas 57
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Remdamosi kitais tvarumo sumetimais, 
Valstybės narės šio straipsnio 1 dalies 
tikslais neatsisako atsižvelgti į biokurą ir 
kitus skystuosius bioproduktus, gautus 
laikantis šio straipsnio reikalavimų .

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 58
Jana Bobošíková

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis (naujas) 
Tvarumo kriterijai atsižvelgiant į 

aprūpinimą maistu
Auginti žaliavą biokurui ir kitiems 
skystiesiems bioproduktams gaminti 
žemėje, skirtoje maisto produktų gamybai, 
neturi būti prioritetas.

Or. cs

Pagrindimas

Šios direktyvos poveikis turi būti nagrinėjamas remiantis JT ir Pasaulio banko analizėmis 
(kuriose nurodoma, kad pagrindinė maisto produktų krizės priežastis – didelės biokuro 
gamybos sąnaudos) ir atsižvelgiant Europos aplinkos agentūros mokslo komiteto pateiktą 
kritiką Komisijos plano klausimu (kurio tikslas – užtikrinti, kad 2020 m. biokuras sudarytų 10 
proc. viso kuro).
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Pakeitimas 59
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tą numatytąją vertę naudojant 
biokurui, kai biokuro gamybos planui 
taikoma numatytoji sumažinto išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
vertė yra nustatyta VII priedo A arba B 
dalyje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 60
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) viešoji parama, skirta skatinti naudoti 
šią energiją, kurią gali sudaryti 
struktūrinių fondų lėšos energijos 
technologijų moksliniams tyrimams ir 
taikomajai veiklai pagal Europos 
strateginį energetikos technologijų planą.

Or. es

Pagrindimas

Naudojant tokias Bendrijos priemones, pavyzdžiui struktūrinius fondus, turėti būti ugdomi šių 
sričių mokslinių tyrimų, taikomosios veiklos ir naujovių diegimo gebėjimai.
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Pakeitimas 61
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ka) numatomas investicijų į 
atsinaujinančios energijos gamybą 
poveikis regioniniams vystymosi tikslams.

Or. 

Pakeitimas 62
Jana Bobošíková

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija kontroliuoja Bendrijoje 
suvartojamo biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų kilmę ir jų gamybos poveikį 
žemės naudojimui Bendrijoje ir 
pagrindinėse trečiosiose tiekimo šalyse.
Kontrolė grindžiama valstybių narių 
ataskaitomis, teikiamomis pagal 19 
straipsnio 1 dalį, ir trečiųjų šalių bei 
tarptautinių organizacijų ataskaitomis, 
moksliniais tyrimais ir visa kita svarbia 
informacija. Komisija taip pat kontroliuoja 
prekių kainos pokyčius, susijusius su 
biomasės naudojimu energijai, ir visą 
teigiamą ir neigiamą poveikį maisto 
saugumui.

1. Komisija kontroliuoja Bendrijoje 
suvartojamo biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų kilmę ir jų gamybos poveikį 
žemės naudojimui Bendrijoje ir 
pagrindinėse trečiosiose tiekimo šalyse.
Kontrolė grindžiama valstybių narių 
ataskaitomis, teikiamomis pagal 19 
straipsnio 1 dalį, ir trečiųjų šalių bei 
tarptautinių organizacijų ataskaitomis, 
moksliniais tyrimais ir visa kita svarbia 
informacija. Komisija taip pat kontroliuoja 
prekių kainos pokyčius, susijusius su 
biomasės naudojimu energijai, ir visą 
teigiamą ir neigiamą poveikį maisto 
saugumui trečiosiose šalyse, kurios yra 
didžiausi tiekėjai. Komisija taip pat 
atsižvelgia į JT ir pasaulio banko 
ataskaitas.

Or. cs
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Pagrindimas

JT ir Pasaulio banko ataskaitose nurodoma, kad pagrindinė maisto produktų krizės priežastis –
didelės biokuro gamybos sąnaudos. Komisija turi atsižvelgti į šiuos tyrimus.

Pakeitimas 63
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da)  valstybių narių ir regioninių 
investicijų į atsinaujinančios energijos 
gamybą poveikis regionų ekonomikos 
augimui ir užimtumui.

Or. en

Pakeitimas 64
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo B punktas

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 pateiktuose 
skaičiavimuose iš pradžių pateikti labai žemi rodikliai, o prieš pat 2020 m. numatomas 
didžiulis šuolis. Jei nebus laikomasi šio plano, valstybėms narėms bus labai sunku pasiekti 
2020 m. planinį rodiklį. Todėl tai reikėtų traktuoti kaip mažiausia, ką būtina padaryti.
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Pakeitimas 65
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C dalies  16 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Tam tikri produktai, pvz., šiaudai laikomi šalutiniais produktais, o ne likučiais. Daugelyje 
valstybių narių šiaudai naudojami kaip gyvulių pašaras, todėl turi būti leista juos įskaičiuoti į 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio balansą. 
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