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Pakeitimas 69
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį ir 95 
straipsnį, taip pat į 12 straipsnio 6 dalį ir 
15, 16 bei 17 straipsnius,

Or. en

Pakeitimas 70
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Kaip nurodyta Komisijos tarnybų 
darbo dokumente SEC(2008)57, valstybių 
narių veiksmai, susiję su parama aplinkos 
apsaugos priemonėms, gali neapimti 
paramos schemų. Kadangi energetika ir 
klimatas yra glaudžiai susijusios temos, 
valstybės narės turėtų būti skatinamos 
investuoti į ekologiškus energijos 
gamybos būdus, kuriuos taikant 
neprisidedama prie išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio didinimo. 
Valstybės narės, dėdamos šias pastangas 
ir stengdamosi užtikrinti, kad būtų 
pasiekti bendrieji jų tikslai, turėtų imtis 
veiksmų ir stengtis garantuoti, kad 
energijos šaltiniams, kurie neprisideda 
prie išmetamo anglies dioksido kiekio 
didinimo, nebūtų taikoma mažiau palanki 
tvarka,

Or. sv
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Pagrindimas

Kaip nurodyta Komisijos tarnybų darbo dokumente dėl paramos elektros gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių (SEC (2008)57), finansinėms paskatoms tenka svarbus 
vaidmuo ieškant sprendimų klimato politikos srityje. Kadangi aplinka ir klimatas yra 
glaudžiai susijusios temos, valstybės narės turėtų būti skatinamos investuoti į tokius energijos 
gamybos būdus, kurie neprisideda prie išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
didinimo, kad būtų galima įgyvendinti Kioto protokolo tikslus ir sumažinti išmetamą minėtųjų 
dujų kiekį. Vertinant su klimatu susijusiu aspektu, tai valstybinės paramos sistemos, pagal 
kurias numatyta mažiau palanki tvarka gamybos šaltiniams, kurie neprisideda prie tolesnio 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų didinimo, tiesiogiai nėra naudingos.  Dėl iškreipiamojo 
poveikio valstybės pagalbos gali būti trukdoma plėtoti būsimas tvarias sistemas ir susidaryti 
nepalankesnės sąlygos priimti sprendimams, kurie būtų ypač reikalingi siekiant sumažinti 
anglies dioksido kiekį.

Pakeitimas 71
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Didesnis biokuro naudojimas 
transporte yra viena iš veiksmingiausių 
priemonių, kuriomis Bendrija gali 
sumažinti savo priklausomybę nuo naftos 
importo (šioje srityje tiekimo saugumo 
problema opiausia) ir daryti įtaką 
transporto kuro rinkai.

(2) Greta taupesnio energijos naudojimo, 
didesnis energijos, gaunamos iš biomasės 
ir kitų atsinaujinančių energijos šaltinių,
naudojimas transporto sektoriuje – tai
kelios iš veiksmingiausių priemonių, 
kuriomis Bendrija gali sumažinti savo 
priklausomybę nuo naftos importo (šioje 
srityje tiekimo saugumo problema 
opiausia) ir didinti šio sektoriaus tvarumą. 

Or. en

Pakeitimas 72
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Didesnis biokuro naudojimas 
transporte yra viena iš veiksmingiausių 

(2) Didesnis atsinaujinančių energijos 
šaltinių naudojimas transporte yra viena iš 
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priemonių, kuriomis Bendrija gali 
sumažinti savo priklausomybę nuo naftos 
importo (šioje srityje tiekimo saugumo 
problema opiausia) ir daryti įtaką 
transporto kuro rinkai.

veiksmingiausių priemonių, kuriomis 
Bendrija gali sumažinti savo 
priklausomybę nuo naftos importo 
transporto sektoriuje (šioje srityje tiekimo 
saugumo problema opiausia) ir daryti įtaką 
transporto kuro rinkai.

Or. de

Pagrindimas

Naftos priklausomybės problema transporto sektoriuje negali būti išspręsta tik naudojant 
biokurą. Iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagaminto vandenilio arba elektros energijos 
naudojimas taip pat turi prisidėti prie tikslo, kad iki 2020 m. transporto sektoriuje 
atsinaujinanti energija sudarytų 10 proc. visos energijos, siekio.  Siekiant aiškumo reikėtų 
paminėti su atsinaujinančia energija susijusį tikslą transporto sektoriuje.

Pakeitimas 73
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) Remiantis Atsinaujinančių energijos 
išteklių planu, bendras energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių 20 % planinis 
rodiklis ir atsinaujinančios energijos 
transporte 10 % planinis rodiklis yra 
tinkami bei pasiekiami tikslai, o sistema, 
pagal kurią nustatomi privalomi planiniai 
rodikliai, verslo bendruomenei turėtų 
suteikti ilgalaikio stabilumo, kurio jai 
reikia racionaliems investavimo 
sprendimams atsinaujinančios energijos 
sektoriuje priimti. Pateikiama vis daugiau 
argumentų, kuriais pritariama požiūriui, 
kad bendras energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių planinis rodiklis būtų 20 % ir kad 
reikia vykdyti su 10 % atsinaujinančios 
energijos planiniu rodikliu transporto 
sektoriuje susijusią atidžią stebėseną ir 
reguliarius persvarstymus.
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Or. en

Pakeitimas 74
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) Remiantis Atsinaujinančių energijos 
išteklių planu, bendras energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių 20 % planinis 
rodiklis ir atsinaujinančios energijos 
transporte 10 % planinis rodiklis gali būti 
pasiekiami tikslai, jei bus naujovių ir 
technologijos laimėjimų, išspręstos su 
tvarumu susijusios problemos ir 
nustatytas realus terminas.  Nustačius 
galimus privalomus planinius rodiklius
verslo bendruomenei būtų suteikta
ilgalaikio stabilumo, kurio jai reikia 
racionaliems investavimo sprendimams 
atsinaujinančios energijos sektoriuje 
priimti. 

Or. en

Pagrindimas

Būtina skubiai didinti bendrą energijos iš atsinaujinančių šaltinių kiekį, bet nereikia tuoj pat 
nustatyti privalomų planinių rodiklių, kurių tvarumo neįmanoma užtikrinti ir kurių 
neįmanoma pasiekti per nustatytą laiką.

Pakeitimas 75
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Remiantis Atsinaujinančių energijos 
išteklių planu, bendras energijos iš 

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

atsinaujinančių šaltinių mažiausiai 20 % 
planinis rodiklis yra pasiekiamas tikslas, o 
sistema, pagal kurią nustatomi privalomi 
planiniai rodikliai, verslo bendruomenei 
turėtų suteikti ilgalaikio stabilumo, kurio 
jai reikia pereinant prie atsinaujinančia 
energija pagrįstos ekonomikos.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 76
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) Remiantis Atsinaujinančių energijos 
išteklių planu, bendras energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių 20 % planinis 
rodiklis sistemoje, pagal kurią nustatomi 
privalomi planiniai rodikliai, verslo 
bendruomenei turėtų suteikti ilgalaikio 
stabilumo, kurio jai reikia racionaliems 
investavimo sprendimams atsinaujinančios 
energijos sektoriuje priimti.

Or. it

Pagrindimas

Atsinaujinančių energijos šaltinių 20 % planinis rodiklis efektyviai taupant energiją visuose 
sektoriuose yra įmanomas ir pasiekiamas tikslas, o dėl 10 % planinio rodiklio transporto 
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sektoriuje abejojama, ypač tuo atveju, jei jis susijęs tik su biokuru.

Pakeitimas 77
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Valstybės narės turėtų ypač siekti 
įvairinti atsinaujinančius energijos 
šaltinius transporto sektoriuje.  Todėl 
10 % atsinaujinančios energijos 
transporto sektoriuje planinio rodiklio 
20 % turėtų sudaryti kiti atsinaujinantys 
energijos šaltiniai, o ne biomasė.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pažymėti ir skatinti, kad tikslas, jog atsinaujinanti energija transporto sektoriuje 
sudarytų 10 % visos energijos, gali būti pasiektas naudojant bet kokius atsinaujinančius 
energijos šaltinius, o ne tik biomasę. 

Pakeitimas 78
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2007 m. kovo mėn. Briuselyje 
posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba dar 
kartą patvirtino Bendrijos įsipareigojimą ir 
po 2010 m. visos Bendrijos mastu plėtoti 
atsinaujinančią energiją. Ji patvirtino, kad 
atsinaujinanti energija iki 2020 m. turi 
sudaryti 20 % bendro suvartojamo 
Bendrijos energijos kiekio, o visos 
valstybės narės, veikdamos efektyviai, turi 
pasiekti, kad iki 2020 m. biokuras sudarytų 

(5) 2007 m. kovo mėn. Briuselyje 
posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba dar 
kartą patvirtino Bendrijos įsipareigojimą ir 
po 2010 m. visos Bendrijos mastu plėtoti 
atsinaujinančią energiją. Ji patvirtino, kad 
atsinaujinanti energija iki 2020 m. turi 
sudaryti 20 % bendro suvartojamo 
Bendrijos energijos kiekio, o visos 
valstybės narės, veikdamos efektyviai, turi 
pasiekti, kad iki 2020 m. biokuras sudarytų 
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10 % transporte suvartojamo benzino ir 
dyzelino kiekio. Ji taip pat nurodė, kad gali 
būti nustatyta, kad biokuro planinis rodiklis 
būtų privalomas, jei tik gamyba bus tvari, 
antrosios kartos biokuras taps komerciškai 
prieinamu, o 1998 m. spalio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 98/70/EB 
dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) 
kokybės, iš dalies keičianti Tarybos 
direktyvą 93/12/EEB, bus iš dalies 
pakeista, kad būtų galima pasiekti tinkamą 
įvairių rūšių kuro maišymo lygį. 

10 % transporte suvartojamo benzino ir 
dyzelino kiekio. Ji taip pat nurodė, kad gali 
būti nustatyta, kad biokuro planinis rodiklis 
būtų privalomas, jei tik gamyba bus tvari, 
antrosios kartos biokuras taps komerciškai 
prieinamu, o 1998 m. spalio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 98/70/EB 
dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) 
kokybės, iš dalies keičianti Tarybos 
direktyvą 93/12/EEB, bus iš dalies 
pakeista, kad būtų galima pasiekti tinkamą 
įvairių rūšių kuro maišymo lygį. Kadangi 
vadinamojo antrosios kartos biokuro 
komercinis proveržis ir smarkus 
naudojimo padidėjimas iki 2020 m. mažai 
tikėtinas, esama akivaizdžios rizikos, kad 
rinkoje visiškai dominuos pirmosios 
kartos biokuras, ir dėl to gali atsirasti 
nenumatyto poveikio turint mintyje maisto 
saugą, biologinę įvairovę, miškų nykimą 
ir t. t. Todėl būtina pradėti taikyti griežtus 
tvarumo kriterijus, taip pat reikėtų 
pažymėti, kad 10 % planinis rodiklis 
transporto sektoriuje turėtų būti pasiektas 
daugiausia naudojant kitus 
atsinaujinančius energijos šaltinius, o ne 
biokurą.

Or. en

Pakeitimas 79
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 

Išbraukta.
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privalomo planinio rodiklio reikėtų atidėti 
iki tol, kol bus pradėta prekiauti antrosios 
kartos biokuru.

Or. en

Pakeitimas 80
Riitta Myller

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.

(6) Pagrindinė privalomų planinių rodiklių 
paskirtis – investuotojams suteikti tikrumo. 
Vis dėlto reikėtų vykdyti nuolatinį 
privalomo 10 % atsinaujinančios 
energijos transporto sektoriuje  planinio 
rodiklio vertinimą remiantis moksliškai 
pagrindžiamais ir ekologiniu, socialiniu ir 
ekonominiu aspektais tvariais kriterijais.

Or. fi

Pakeitimas 81
Eija-Riitta Korhola

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 

(6) Pagrindinė privalomų planinių rodiklių 
paskirtis – investuotojams suteikti tikrumo. 
Vis dėlto šiuo metu dėl su atsinaujinančių 
energijos šaltinių ir biokuro gamyba
susijusių nežinomųjų dalykų reikia 
vadovautis atsargesniu požiūriu nei iki 
šiol. Todėl reikėtų persvarstyti privalomus 
10 % ir 20 % planinius rodiklius.
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privalomo planinio rodiklio reikėtų atidėti 
iki tol, kol bus pradėta prekiauti antrosios 
kartos biokuru.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas pagrįstas ketvirtu pranešėjo pakeitimu. Būtina skubiai didinti bendrą energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių kiekį, bet nereikia tuoj pat nustatyti privalomų planinių rodiklių, 
kurių tvarumo neįmanoma užtikrinti ir kurių neįmanoma pasiekti per nustatytą laiką.

Pakeitimas 82
Johannes Lebech

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. 

(6) Pagrindinė privalomų planinių rodiklių 
paskirtis – investuotojams suteikti tikrumo 
ir skatinti, kad būtų nuolat plėtojamos 
technologijos, kurias naudojant energija 
gaminama iš visų rūšių atsinaujinančių 
šaltinių. 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.

Or. en
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Pakeitimas 83
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Europos Parlamentas savo rezoliucijoje 
dėl atsinaujinančios energijos plano 
Europoje nurodė, kaip svarbu Bendrijos ir 
valstybių narių lygmeniu nustatyti 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
planinius rodiklius ir paragino Komisiją iki 
2007 m. pabaigos pateikti pasiūlymą dėl 
atsinaujinančios energijos teisinės bazės.

(7) Europos Parlamentas savo rezoliucijoje 
dėl atsinaujinančios energijos plano 
Europoje nurodė, kaip svarbu Bendrijos ir 
valstybių narių lygmeniu nustatyti 
privalomus planinius rodiklius ir 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
privalomus planinius rodiklius elektros 
energijos, transporto, šildymo ir aušinimo 
srityse ir paragino Komisiją iki 2007 m. 
pabaigos pateikti pasiūlymą dėl 
atsinaujinančios energijos teisinės bazės. 

Or. en

Pakeitimas 84
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) Atsižvelgiant į Komisijos, Tarybos ir 
Europos Parlamento poziciją, reikėtų 
nustatyti, kad 2020 m. atsinaujinančios 
energijos mažiausias preliminarus ir
bendrasis planinis rodiklis būtų 20 % 
visoje Europos Sąjungoje galutinio
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 
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parodė, jog neįmanoma tvariai įvykdyti reikalavimo dėl privalomo rodiklio, kad 10 proc. viso 
transporto sektoriuje sunaudojamų degalų kiekio sudarytų iš biomasės pagaminti degalai. 
Todėl šio tikslo reikėtų atsisakyti. Tvarią biomasę bus galima veiksmingiau panaudoti kitiems 
su energija susijusiems tikslams, pvz., mišriai elektros energijos ir šilumos (arba šalčio) 
gamybai.

Pakeitimas 85
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) Atsižvelgiant į Komisijos, Tarybos ir 
Europos Parlamento poziciją, reikėtų 
nustatyti, kad 2020 m. atsinaujinančios 
energijos planinis rodiklis būtų 20 %, o 
atsinaujinanti energija transporto sektoriuje 
sudarytų 10 % visoje Europos Sąjungoje 
suvartojamos energijos kiekio. Tikslai ir 
bendrieji politiniai pagrindai, ypač 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio skaičiavimo metodas, turėtų 
būti reguliariai persvarstomi.

Or. fi

Pakeitimas 86
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) Atsižvelgiant į Komisijos, Tarybos ir 
Europos Parlamento poziciją, reikėtų 
nustatyti, kad 2020 m. atsinaujinančios 
energijos planinis rodiklis būtų 20 %, o
atsinaujinanti energija transporto sektoriuje 
sudarytų 10 % visoje Europos Sąjungoje 
suvartojamos energijos kiekio, ir 30 % 
pastarojo kiekio susidarytų naudojant iš 
lignoceliuliozės biomasės ar dumblių 
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pagamintą elektros energiją, vandenilį 
arba kurą.

Or. en

Pagrindimas

Tikslas dėl 10 % atsinaujinančios energijos transporto sektoriuje gali būti pasiektas 
naudojant tokius energijos šaltinius kaip biomasė, elektra ar vandenilis. Puikiai veikiančioje 
rinkoje rinkos dalyviai gali pasirinkti, kokią technologiją naudoti. Tačiau rinkoje linkstama 
pasirinkti variantus, kai investicijos atsiperka greičiausiai. Siekiant skatinti perspektyvias 
galimybes, pvz., susijusias su  elektros energijos ar vandenilio naudojimu, reikia nustatyti 
mažesnius tikslus. Be to, dėl  minėtojo rodiklio daug abejojama, pavyzdžiui,  Europos 
aplinkos agentūra paskutiniame pranešime pataria, kad taip vadinamojo pirmosios kartos 
biokuro sunaudojimo kiekis turėtų būti mažiau nei 10 proc. 

Pakeitimas 87
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) Atsižvelgiant į Komisijos, Tarybos ir 
Europos Parlamento poziciją, reikėtų 
nustatyti, kad 2020 m. atsinaujinančios 
energijos planinis rodiklis būtų 20 %, ir 
apsvarstyti atsinaujinančios energijos 
transporto sektoriuje 8 % dalies nuo visoje 
Europos Sąjungoje suvartojamos energijos 
kiekio nustatymą, ši norma turėtų būti 
pasiekta remiantis privalomais metiniais 
rodikliais.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant palengvinti transporto sektoriuje  pasiekti tokį ambicingą tikslą ir jį padaryti 
realesnį, bendrojo tikslo reikėtų siekti metiniais etapais turint patikros ir keitimo didinant 
galimybes.
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Pakeitimas 88
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Būtina skubiai didinti bendrą energijos iš atsinaujinančių šaltinių kiekį, bet nereikia tuoj pat 
nustatyti privalomų planinių rodiklių, kurių tvarumo neįmanoma užtikrinti ir kurių 
neįmanoma pasiekti per nustatytą laiką.

Pakeitimas 89
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Tuo tarpu transporto sektoriuje 
visoms valstybėms narėms reikėtų 
nustatyti vienodą 10% atsinaujinančios 
energijos planinį rodiklį, kad būtų 
užtikrinta transporto kuro specifikacijų 
atitiktis ir prieinamumas. Kadangi 
prekiauti transporto kuru nėra sunku, 
mažai atitinkamų išteklių atsargų 
turinčios valstybės narės atsinaujinančio 
transporto kuro lengvai galės gauti iš 
kitur. Nors biokuro planinį rodiklį 
Bendrijai būtų techniškai įmanoma 
įvykdyti panaudojant vien vidaus 

(10) Tikėtina, kad atsinaujinančios 
energijos  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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produkciją, tikėtina ir pageidautina, kad 
planinis rodiklis būtų faktiškai pasiektas 
derinant vidaus produkciją ir importą. Šiuo
tikslu Komisija, atsižvelgdama į 
daugiašalių ir dvišalių derybų prekybos 
srityje plėtrą ir į aplinkosaugos, sąnaudų, 
energetinio saugumo ir kitus sumetimus, 
turėtų kontroliuoti biokuro tiekimą 
Bendrijos rinkai ir, jei reikia, turėtų siūlyti 
atitinkamas priemones vidaus produkcijai 
ir importui tinkamai suderinti.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 90
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Tuo tarpu transporto sektoriuje visoms 
valstybėms narėms reikėtų nustatyti 
vienodą 10 % atsinaujinančios energijos 
planinį rodiklį, kad būtų užtikrinta 
transporto kuro specifikacijų atitiktis ir 
prieinamumas. Kadangi prekiauti 
transporto kuru nėra sunku, mažai 
atitinkamų išteklių atsargų turinčios 
valstybės narės atsinaujinančio transporto 
kuro lengvai galės gauti iš kitur. Nors 
biokuro planinį rodiklį Bendrijai būtų 
techniškai įmanoma įvykdyti panaudojant 
vien vidaus produkciją, tikėtina ir 
pageidautina, kad planinis rodiklis būtų 

(10) Tuo tarpu transporto sektoriuje visoms 
valstybėms narėms reikėtų nustatyti 
vienodą 8 % atsinaujinančios energijos 
planinį rodiklį, kad būtų užtikrinta 
transporto kuro specifikacijų atitiktis ir 
prieinamumas. Nors prekiauti transporto 
kuru nėra sunku, mažai atitinkamų išteklių 
atsargų turinčios valstybės narės turėtų 
sutelkti investicinius pajėgumus ir  
investuoti į energijos taupymą ir kitus 
atsinaujinančius šaltinius, o ne tik 
stengtis gauti atsinaujinančio transporto 
kuro iš kitur. Nors biokuro planinį rodiklį 
Bendrijai būtų techniškai įmanoma pasiekti
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faktiškai pasiektas derinant vidaus 
produkciją ir importą. Šiuo tikslu Komisija, 
atsižvelgdama į daugiašalių ir dvišalių 
derybų prekybos srityje plėtrą ir į 
aplinkosaugos, sąnaudų, energetinio 
saugumo ir kitus sumetimus, turėtų 
kontroliuoti biokuro tiekimą Bendrijos 
rinkai ir, jei reikia, turėtų siūlyti 
atitinkamas priemones vidaus produkcijai 
ir importui tinkamai suderinti.

panaudojant vien vidaus produkciją, 
tikėtina ir pageidautina, kad planinis 
rodiklis būtų faktiškai pasiektas derinant 
vidaus produkciją ir importą ir nustačius, 
kad nacionalinė arba Bendrijos 
produkcijos dalis turi būti 80 %. Šiuo 
tikslu Komisija, atsižvelgdama į 
daugiašalių ir dvišalių derybų prekybos 
srityje plėtrą ir į aplinkosaugos, sąnaudų, 
energetinio saugumo ir kitus sumetimus, 
turėtų kontroliuoti biokuro tiekimą
Bendrijos rinkai ir, jei reikia, turėtų siūlyti 
atitinkamas priemones vidaus produkcijai 
ir importui tinkamai suderinti.

Or. it

Pagrindimas

Biokuro importas ne iš Bendrijos negali būti pagrindinė priemonė siekiant išmetamų dujų 
kiekio mažinimo tikslo tuo atveju, jei būtų labai susirūpinta dėl  maisto trūkumo. Taigi 
valstybės narės turėtų importuoti mažesnius biokuro kiekius ir sutelkti pastangas tyrimų ir 
investicijų į naujas technologijas srityje ES.

Pakeitimas 91
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Tuo tarpu transporto sektoriuje visoms 
valstybėms narėms reikėtų nustatyti 
vienodą 10 % atsinaujinančios energijos 
planinį rodiklį, kad būtų užtikrinta 
transporto kuro specifikacijų atitiktis ir 
prieinamumas. Kadangi prekiauti 
transporto kuru nėra sunku, mažai 
atitinkamų išteklių atsargų turinčios 
valstybės narės atsinaujinančio transporto 
kuro lengvai galės gauti iš kitur. Nors 
biokuro planinį rodiklį Bendrijai būtų 
techniškai įmanoma įvykdyti panaudojant 
vien vidaus produkciją, tikėtina ir 

(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 
atsinaujinančios energijos naudojimo 
transporto sektoriuje planinį rodiklį 
Bendrijai būtų techniškai įmanoma pasiekti
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pageidautina, kad planinis rodiklis būtų 
faktiškai pasiektas derinant vidaus 
produkciją ir importą. Šiuo tikslu Komisija, 
atsižvelgdama į daugiašalių ir dvišalių 
derybų prekybos srityje plėtrą ir į 
aplinkosaugos, sąnaudų, energetinio 
saugumo ir kitus sumetimus, turėtų 
kontroliuoti biokuro tiekimą Bendrijos 
rinkai ir, jei reikia, turėtų siūlyti 
atitinkamas priemones vidaus produkcijai 
ir importui tinkamai suderinti.

panaudojant vien vidaus produkciją, 
tikėtina ir pageidautina, kad planinis 
rodiklis būtų faktiškai pasiektas derinant 
vidaus produkciją ir importą. Šiuo tikslu 
Komisija, atsižvelgdama į daugiašalių ir 
dvišalių derybų prekybos srityje plėtrą ir į 
aplinkosaugos, sąnaudų, energetinio 
saugumo ir kitus sumetimus, turėtų 
kontroliuoti biokuro tiekimą Bendrijos 
rinkai ir, jei reikia, turėtų siūlyti 
atitinkamas priemones vidaus produkcijai 
ir importui tinkamai suderinti.

Or. fi

Pakeitimas 92
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(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. Biokuro
planinį rodiklį Bendrijai būtų tinkama ir
techniškai įmanoma pasiekti panaudojant 
vien vidaus produkciją, siekiant iki 
minimumo sumažinti biokuro importą. 
Šiuo tikslu Komisija, atsižvelgdama į 
daugiašalių ir dvišalių derybų prekybos 
srityje plėtrą ir į aplinkosaugos, sąnaudų, 
energetinio saugumo ir kitus sumetimus, 
turėtų kontroliuoti biokuro tiekimą 
Bendrijos rinkai ir, jei reikia, turėtų siūlyti 
atitinkamas priemones vidaus produkcijai 
ir importui tinkamai suderinti.
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ir importui tinkamai suderinti. 

Or. en

Pagrindimas

Biokuro rodikliai turėtų būti pasiekti daugiausia naudojant ES žemės ūkio produkcijos 
perteklių.

Pakeitimas 93
Matthias Groote

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 pasiekti panaudojant 
vien vidaus produkciją, tikėtina ir 
pageidautina, kad planinis rodiklis būtų 
faktiškai pasiektas derinant vidaus 
produkciją ir importą. Šiuo tikslu Komisija, 
atsižvelgdama į daugiašalių ir dvišalių 
derybų prekybos srityje plėtrą ir į 
aplinkosaugos, sąnaudų, energetinio 
saugumo ir kitus sumetimus, turėtų 
kontroliuoti biokuro tiekimą Bendrijos 
rinkai ir, jei reikia, turėtų siūlyti 
atitinkamas priemones vidaus produkcijai 
ir importui tinkamai suderinti. 

(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 
atsinaujinančios energijos transporto 
sektoriuje planinį rodiklį Bendrijai būtų 
techniškai įmanoma pasiekti panaudojant 
vien vidaus produkciją, tikėtina ir 
pageidautina, kad planinis rodiklis būtų 
faktiškai pasiektas derinant vidaus 
produkciją ir importą. Šiuo tikslu Komisija, 
atsižvelgdama į daugiašalių ir dvišalių 
derybų prekybos srityje plėtrą ir į 
aplinkosaugos, sąnaudų, energetinio 
saugumo, šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimo ir kitus sumetimus, 
turėtų kontroliuoti biokuro tiekimą 
Bendrijos rinkai ir, jei reikia, turėtų siūlyti 
atitinkamas priemones vidaus produkcijai 
ir importui tinkamai suderinti.

Or. en
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Pakeitimas 94
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Valstybės narės siekia įvairinti 
atsinaujinančius energijos šaltinius 
visuose transporto sektoriuose. Iki 
2011 m. Komisija Tarybai ir Parlamentui 
pateikia pasiūlymų dėl strategijos, kaip 
didinti atsinaujinančios energijos 
naudojimą visuose transporto sektoriuose. 

Or. en

Pagrindimas

Iki šiol labai didelis dėmesys buvo skiriamas atsinaujinančios energijos naudojimui kelių 
transporto sektoriuje, tačiau svarbu skatinti ją naudoti visuose transporto sektoriuose.  
2011 m. siūlomi kaip terminas, kad pasiūlymus būtų galima įtraukti į artimiausias finansines 
programas.

Pakeitimas 95
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekdamos užtikrinti, kad bendri 
planiniai rodikliai būtų pasiekti, valstybės 
narės turėtų stengtis atlikti išankstinius 
skaičiavimus, pagal kuriuos būtų galima 
siekti planinių rodiklių, ir turėtų nustatyti 
nacionalinį veiksmų planą, įskaitant 
sektorių planinius rodiklius, kartu 
atsižvelgdamos į tai, kad biomasė 
naudojama įvairiais tikslais ir kad todėl 
ypač svarbu mobilizuoti naujus biomasės 

(11) Siekdamos užtikrinti, kad bendri 
planiniai rodikliai būtų pasiekti, valstybės 
narės turėtų stengtis atlikti išankstinius 
skaičiavimus, pagal kuriuos būtų galima 
siekti planinių rodiklių, ir turėtų nustatyti 
nacionalinį veiksmų planą, įskaitant 
sektorių planinius rodiklius. Kadangi 
energetika ir klimatas yra glaudžiai 
susijusios temos, valstybės narės turėtų 
būti skatinamos investuoti į ekologiškus 
energijos gamybos būdus, kuriuos taikant 
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išteklius. neprisidedama prie išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio didinimo. 
Siekiant išspręsti su klimatu susijusią 
problemą svarbu pažymėti, kad klimatui 
poveikio nedarantiems energijos 
šaltiniams, palyginti su kitais gamybos 
šaltiniais, neturėtų būti taikoma mažiau 
palanki mokesčių tvarka.

Or. sv

Pakeitimas 96
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekdamos užtikrinti, kad bendri 
planiniai rodikliai būtų pasiekti, valstybės 
narės turėtų stengtis atlikti išankstinius 
skaičiavimus, pagal kuriuos būtų galima 
siekti planinių rodiklių, ir turėtų nustatyti 
nacionalinį veiksmų planą, įskaitant 
sektorių planinius rodiklius, kartu 
atsižvelgdamos į tai, kad biomasė 
naudojama įvairiais tikslais ir kad todėl 
ypač svarbu mobilizuoti naujus biomasės 
išteklius.

(11) Siekdamos užtikrinti, kad bendri 
planiniai rodikliai būtų pasiekti, valstybės 
narės turėtų stengtis atlikti išankstinius 
skaičiavimus, pagal kuriuos būtų galima 
siekti planinių rodiklių, ir turėtų nustatyti 
nacionalinį veiksmų planą, įskaitant 
sektorių planinius rodiklius, ir specifines 
priemones siekiant skatinti 
atsinaujinančios energijos technologijų 
paklausą ir pasiūlą.

Or. en

Pakeitimas 97
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Bendrija ir valstybės narės turėtų 
didelę dalį finansinių išteklių skirti 
atsinaujinančios energijos technologijų 
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tyrimams ir plėtrai.  Aiškus finansavimo 
šaltinis – pajamos, gautos naudojant  
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo leidimų prekybos sistemą. Be to, 
Europos technologijos institutas turėtų 
teikti didžiausią pirmenybę 
atsinaujinančios energijos technologijų 
tyrimams ir plėtrai.

Or. en

Pakeitimas 98
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Būtina nustatyti aiškias iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos 
energijos apskaičiavimo taisykles.

(14) Būtina nustatyti skaidrias ir aiškias iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos 
energijos apskaičiavimo taisykles.

Or. en

Pakeitimas 99
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Būtina pradėti taikyti tikslią iš 
naftos pagaminto kuro pakeitimo 
propaguojamu biokuru poveikio vertinimo 
priemonę. Šiuo tikslu, remiantis viso ciklo 
energetikos analizės išvadomis, būtina 
padėti taikyti grynosios energijos arba 
investuotos energijos energetinės grąžos 
(angl. EROI) sąvoką. 

Or. it
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Pagrindimas

Jei atsižvelgiama į transporto sektoriuje sunaudojamą energijos dalį vertinant bendras su 
biokuru susijusias išlaidas, tai taip pat padeda užkirsti kelią per dideliam iš besivystančių 
šalių importuotos (jose dėl tokio importo atsiranda neigiamas poveikis maisto produktų 
gamybai) produkcijos naudojimui. Šie vertinimai taip pat padės skatinti naudoti vietoje 
pagamintą biomasę ir tai vienintelė priemonė, padėsianti užtikrinti tikrą naudą aplinkai ir 
išvengti etikos problemų.

Pakeitimas 100
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Apskaičiuojant hidroenergijos dalį, 
klimato pokyčių sukeltos pasekmės turėtų 
būti sušvelnintos panaudojant 
normalizavimo taisyklę.

(15) Apskaičiuojant hidroenergijos ir vėjo 
energijos dalį, klimato pokyčių sukeltos 
pasekmės turėtų būti sušvelnintos 
panaudojant normalizavimo taisyklę.

Or. en

Pagrindimas

Vėjo energijos gamybai dėl klimato pokyčių būdingas kintamumas, taigi reikėtų taikyti 
normalizavimo taisyklę. 

Pakeitimas 101
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Plėtojant mokymą būtinas 
koordinuotas požiūris, o mažos apimties 
atsinaujinančios energijos įrenginių 
montuotojams turėtų būti taikomas 
atitinkamas sertifikavimas, kad būtų 
išvengta iškreipimų rinkoje ir užtikrintas 
aukštos kokybės produktų ir paslaugų 

(28) Plėtojant mokymą būtinas 
koordinuotas požiūris, o mažos apimties 
atsinaujinančios energijos įrenginių 
montuotojams turėtų būti taikomas 
atitinkamas sertifikavimas, kad būtų 
išvengta iškreipimų rinkoje ir užtikrintas 
aukštos kokybės produktų ir paslaugų 
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teikimas vartotojams. Valstybės narės 
turėtų abipusiškai pripažinti nacionalines 
sertifikavimo sistemas, todėl jos turėtų būti 
grindžiamos būtiniausiais suderintais 
principais, atsižvelgiant į Europos 
technologijų standartus, taip pat 
galiojančias mokymo ir kvalifikacijos 
sistemas, taikomas atsinaujinančios 
energijos įrenginių gamintojams. 2005 m. 
rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo turėtų būti ir 
toliau taikoma klausimams, kurie 
nereglamentuojami šia direktyva, 
pavyzdžiui, vienoje valstybėje narėje 
nesertifikuotų montuotojų profesinės 
kvalifikacijos pripažinimui.

teikimas vartotojams. Valstybės narės 
turėtų abipusiškai pripažinti nacionalines 
sertifikavimo sistemas, todėl jos turėtų būti 
grindžiamos būtiniausiais suderintais 
principais, atsižvelgiant į Europos 
technologijų standartus, taip pat 
galiojančias mokymo ir kvalifikacijos 
sistemas, taikomas atsinaujinančios 
energijos įrenginių gamintojams. 2005 m. 
rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo turėtų būti ir 
toliau taikoma reglamentuojamų profesijų 
profesinei kvalifikacijos pripažinimui
reglamentuoti. Kadangi reglamentuojama 
montuotojo profesinės veiklos pradžia ar 
jos vykdymas, profesinės kvalifikacijos 
pripažinimo sąlygos nustatytos direktyvoje 
2005/36/EB ir šios sąlygos turėtų galioti ir 
valstybėje narėje sertifikatus įgijusiems 
montuotojams. 

Or. de

Pagrindimas

Direktyvoje 2005/36/EB nustatomas reglamentuojamų profesijų profesinės kvalifikacijos 
pripažinimas ir apibrėžiamos išsamios ir galutinės su tuo susijusios nuostatos.  Ji ir toliau 
turi galioti montuotojams, kurie savo noru dalyvavo sertifikavimo procedūroje pagal 
direktyvą dėl atsinaujinančios energijos. Įrangos, naudojančios atsinaujinančius energijos 
šaltinius, montavimas – tai tik, pavyzdžiui, šildymo techniko arba stogdengio darbo dalis.

Pakeitimas 102
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Naujų elektros energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių gamintojų 
prijungimo prie elektros tinklo sąnaudos 
turėtų būti realios, skaidrios bei 
nediskriminacinės, taip pat turėtų būti 

(30) Naujų elektros energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių gamintojų 
prijungimo prie elektros tinklo sąnaudos 
turėtų būti realios, skaidrios bei 
nediskriminacinės, taip pat turėtų būti 
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deramai atsižvelgta į naudą, kurią tinklui 
duoda į jį įtraukti gamintojai.

deramai atsižvelgta į naudą, kurią tinklui 
duoda į jį įtraukti gamintojai. Naujų dujų 
energijos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių gamintojų prijungimo prie dujų 
tinklo išlaidos turėtų būti realios, 
skaidrios bei nediskriminacinės.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti numatytos nuostatos, skirtos ir dujų gamybai, o ne tik elektros gamybai.

Pakeitimas 103
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Biokuras turėtų būti gaminamas 
tausojant aplinką. Todėl, siekiant įvykdyti
šioje direktyvoje nustatytus planinius 
rodiklius, naudojamam biokurui ir tam 
biokurui, kuriam taikomos nacionalinės 
paramos sistemos, turėtų būti nustatyti 
aplinkos tvarumo kriterijai.

(30) Biokuras turėtų būti gaminamas 
tausojant aplinką ir laikantis darbo teisės 
aktų. Todėl, siekiant pasiekti šioje 
direktyvoje nustatytus planinius rodiklius, 
naudojamam biokurui ir tam biokurui, 
kuriam taikomos nacionalinės paramos 
sistemos, turėtų būti nustatyti aplinkos 
tvarumo kriterijai ir jis turėtų atitikti 
Tarptautinės darbo organizacijos 
konvencijų dėl darbuotojų teisių ir darbo 
sąlygų nuostatas.

Or. it

Pagrindimas

Atitiktis darbo teisės aktams, kaip ir aplinkos tvarumas, taip pat turėtų būti labai svarbus 
kriterijus, taigi reikėtų patikrinti, kaip ratifikuojami Tarptautinės darbo organizacijos 
nustatyti standartai ir kaip jų laikomasi. 
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Pakeitimas 104
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Kad ūkio subjektams nereikėtų atlikti 
brangiai kainuojančių tyrimų ir kad būtų 
uždrausta keisti dideles anglies atsargas 
turinčios žemės, kuri, kaip vėliau 
paaiškėja, nėra tinkama biokuro ir kitų 
skystųjų bioproduktų žaliavoms auginti, 
paskirtį, tokios rūšies žemė, kurios anglies 
atsargų praradimo negalima kompensuoti 
per pagrįstą laikotarpį, kuris nustatomas
atsižvelgiant į poreikį neatidėliotinai kovoti 
su klimato kaita (net jei gaminant biokurą 
ir kitus skystuosius bioproduktus 
išmetama mažiau šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų), biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų gamybai neturėtų būti 
naudojama. Duomenys apie pasaulio 
anglies atsargas leidžia daryti išvadą, kad 
prie tokios kategorijos turėtų būti 
priskirtos šlapžemės ir ištisai mišku 
apaugusios vietovės. 

(38) Siekiant išvengti maisto produktų ir 
pašarų konkurencijos ir atsižvelgiant į 
poreikį neatidėliotinai kovoti su klimato 
kaita, į galimą didelį neigiamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų poveikį dėl 
netiesioginio žemės naudojimo paskirties 
pakeitimo, neturėtų būti keičiama žemės, 
kuri naudojama maisto produktų ar 
pašarų gamybai, paskirtis, t. y. ji neturėtų 
būti pradedama naudoti transporto degalų 
gamybai. Transporto degalų iš biomasės 
gamyba turėtų būti apribojama 
nedirbamos, nederlingos ar sunykusios 
žemės, kuri neturi didelės vertės 
biologinės įvairovės požiūriu, naudojimu, 
ka,i tiesiogiai pakeitus jos naudojimo 
paskirtį, būtų išmetama mažiau anglies 
dioksido ir neatsirastų didelio neigiamo 
poveikio vietos aplinkai ar kitokio 
poveikio. Duomenys apie pasaulio anglių
atsargas leidžia daryti išvadą, kad 
šlapžemės ir ištisai mišku apaugusios 
vietovės neturėtų būti naudojamos 
biomasei, iš kurios gaminama energija, 
gauti.

Or. en

Pakeitimas 105
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38a) Žemė, kurios dirvožemyje arba 
augmenijoje yra didelės anglių atsargos, 
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negali būti naudojama kitiems projektams 
atsinaujinančios energijos srityje vykdyti, 
pvz., statyti vėjo jėgaines ir prie jų 
vedančius kelius, įskaitant plūdriuosius 
kelius, ir kitus infrastruktūros objektus. 
Vykdant tokius projektus durpynuose 
neišvengiamai išdžiūtų dideli jų plotai, 
sukauptos anglys patektų į atmosferą ir 
dėl to susidarytų anglies dioksidas. 

Or. en

Pagrindimas

Durpynuose kaupiasi anglys. Statant vėjo jėgaines, plūdriuosius kelius ir kitus infrastruktūros 
objektus sutrikdomas natūralus drenažas ir džiūsta durpynai, dėl to į atmosferą patenka 
didelis anglies dioksido kiekis, taigi išmetamas didesnis anglies išlakų kiekis, palyginti su tuo, 
kuris būtų sutaupytas naudojant vėjo jėgaines.

Pakeitimas 106
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) Apskaičiuojant išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, susidarantį 
gaminant ir naudojant kurą, reikėtų 
atsižvelgti ir į šalutinius produktus. 
Politikos analizės tikslais tinka naudoti 
pakaitinį metodą. Reguliavimo, susijusio 
su pavieniais subjektais ir pavienėmis 
transporto kuro siuntomis, tikslais 
pakaitinis metodas nėra tinkamas. Tokiais 
atvejais energijos paskirstymo metodas yra 
tinkamiausias naudotinas metodas, nes jį 
nesunku taikyti, juo galima remtis ilgesniu 
laikotarpiu, jis leidžia iki minimumo 
sumažinti neproduktyvių paskatų ir duoda 
rezultatus, kuriuos apskritai galima 
palyginti su rezultatais, gautais taikant 
pakaitinį metodą. Komisija, teikdama 
ataskaitas, politikos analizės tikslais taip 

(44) Apskaičiuojant išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, susidarantį 
gaminant ir naudojant kurą, reikėtų 
atsižvelgti ir į šalutinius produktus. 
Politikos analizės tikslais tinka naudoti 
pakaitinį metodą. Reguliavimo, susijusio 
su pavieniais subjektais ir pavienėmis 
transporto kuro siuntomis, tikslais 
pakaitinis metodas nėra tinkamas. Tokiais 
atvejais energijos paskirstymo metodas yra 
tinkamiausias naudotinas metodas, nes jį 
nesunku taikyti, juo galima remtis ilgesniu 
laikotarpiu, jis leidžia iki minimumo 
sumažinti neproduktyvių paskatų ir duoda 
rezultatus, kuriuos apskritai galima 
palyginti su rezultatais, gautais taikant 
pakaitinį metodą. Vis dėlto, jei energijos 
paskirstymo metodas nebūtų 
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pat turėtų nurodyti rezultatus, gautus 
naudojant pakaitinį metodą.

tinkamiausias, jį reikėtų pakeisti masės 
paskirstymo metodu, pagrįstu sausos 
masės kiekiu. Komisija, teikdama 
ataskaitas, politikos analizės tikslais taip 
pat turėtų nurodyti rezultatus, gautus 
naudojant pakaitinį metodą.

Or. fr

Pagrindimas

Taikant energijos paskirstymo metodą neįmanoma atsižvelgti į daug proteino turinčius 
šalutinius produktus, kurie nėra skirti deginti. Dėl šios priežasties būtina numatyti daugiau 
lankstumo taikant metodus, kad tuo atveju, jei energijos paskirstymo metodas pasirodytų 
nesąs  tinkamiausias, jį būtų galima pakeisti masės paskirstymo metodu, pagrįstu sausos 
masės kiekiu. Tai yra labai svarbu, kadangi daug proteino turintiems šalutiniams produktams, 
gaunamiems gaminant biokurą, tenka svarbus vaidmuo pakeičiant importuojamus 
baltymingus augalus.

Pakeitimas 107
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) Siekiant užtikrinti, kad biokuro ir kitų 
skystųjų bioproduktų žaliavos nebus 
auginamos tose vietose, kuriose dėl to būtų 
išmetama daug šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, numatytosios auginimo 
vertės turėtų būti naudojamos tik tiems 
regionams, kur tokio poveikio galimybės 
negalima patikimai atmesti.

(46) Siekiant užtikrinti, kad biokuro ir kitų 
skystųjų bioproduktų žaliavos nebus 
auginamos tose vietose, kuriose dėl to būtų 
išmetama daug šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, numatytosios auginimo 
vertės turėtų būti naudojamos tik tiems 
regionams, kur tokio poveikio galimybės 
negalima patikimai atmesti. ES turėtų 
daugiausia naudoti  iš žemės ūkio 
produkcijos pertekliaus pagamintus savus 
biokuro produktus, kadangi vienas iš 
biokuro gamybos tikslų yra sumažinti 
priklausomybę nuo importuojamo 
iškastinio kuro.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant sumažinti importuojamo iškastinio kuro kiekį ir užtikrinti, kad būtų pasiekti  aplinkos 
apsaugos tikslai, ES turėtų būti naudojamas daugiausia Europoje pagamintas biokuras.

Pakeitimas 108
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Tai priklauso kuro kokybės direktyvos taikymo sričiai.

Pakeitimas 109
Roberto Musacchio

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. xm
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Pagrindimas

Remiamasi prielaida, kad reikia vengti naudoti vien tik biokurą ir kad reikia teikti prioritetą 
įvairesniems atsinaujinantiems energijos šaltiniams.

Pakeitimas 110
Gyula Hegyi

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.

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

Or. en

Pagrindimas

10% biokuro rodiklis gali būti pasiektas tik tuomet, jei antrosios kartos biokuras būtų plačiai 
prieinamas.

Pakeitimas 111
Matthias Groote

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.

(48) Norint sudaryti sąlygas pasiekti, kad 
iki 2020 m. jos energijos, gaunamos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, dalis 
transporto sektoriuje sudarytų 10%,
būtina užtikrinti, kad į rinką būtų 
pateikiama dyzelino, kuriame būtų didesnis 
biodyzelino kiekis nei numatyta standarte 
EN590/2004.
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Or. en

Pakeitimas 112
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) Kurdamos paramos sistemas, 
valstybės narės gali skatinti naudoti 
biokurą, suteikiantį papildomos naudos, 
įskaitant įvairinimo galimybę, kurią 
suteikia iš atliekų, likučių, nemaistinės 
celiuliozės medžiagos ir lignoceliuliozės 
medžiagos gaminamas biokuras; kartu 
valstybės narės turi tinkamai atsižvelgti į 
skirtingas energijos gamybos iš tradicinio 
biokuro ir iš papildomos naudos 
suteikiančio biokuro sąnaudas. Valstybės 
narės gali skatinti investicijas į 
atsinaujinančios energijos technologijų, 
kurios gali tapti konkurencingos tik po tam 
tikro laiko, plėtrą. 

(52) Kurdamos paramos sistemas, 
valstybės narės gali skatinti naudoti 
biokurą, suteikiantį papildomos naudos, 
įskaitant įvairinimo galimybę, kurią 
suteikia iš atliekų, likučių, nemaistinės 
celiuliozės medžiagos ir lignoceliuliozės 
medžiagos gaminamas biokuras; kartu 
valstybės narės turi tinkamai atsižvelgti į 
skirtingas energijos gamybos iš tradicinio 
biokuro ir iš papildomos naudos 
suteikiančio biokuro sąnaudas. Valstybės 
narės taip pat turėtų skatinti investicijas į 
kitų atsinaujinančios energijos 
technologijų, kurios gali tapti 
konkurencingos tik po tam tikro laiko, 
tyrimus ir taikomąją veiklą. 

Or. en

Pakeitimas 113
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) Kadangi pagrindinis šios direktyvos 
15–17 straipsniuose nurodytų priemonių 
tikslas – užtikrinti tinkamą vidaus rinkos 
veikimą suderinant tvarumo sąlygas, kurias 
siekiant tam tikrų tikslų turi atitikti 
biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, ir 
taip palengvinti prekybą tokias sąlygas 
atitinkančiu biokuru ir kitais skystaisiais 

(53) Kadangi pagrindinis šios direktyvos 
15–17 straipsniuose nurodytų priemonių 
tikslas – užtikrinti tinkamą vidaus rinkos 
veikimą ir dabar galiojančių teisės aktų 
aplinkos ir darbo srityje įgyvendinimą 
suderinant tvarumo sąlygas, kurias siekiant 
tam tikrų tikslų turi atitikti biokuras ir kiti 
skystieji bioproduktai, ir reikalaujant, kad 
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bioproduktais tarp valstybių narių, jos yra 
grindžiamos Sutarties 95 straipsniu. 
Kadangi pagrindinis šioje direktyvoje 
numatytų priemonių tikslas – aplinkos 
apsauga, jos yra pagrįstos Sutarties 175 
straipsnio 1 dalimi.

prekyba tarp valstybių narių atitiktų tam 
tikras sąlygas, jos yra grindžiamos 
Sutarties 95 straipsniu. Kadangi 
pagrindinis šioje direktyvoje numatytų 
priemonių tikslas – aplinkos apsauga, jos 
yra pagrįstos Sutarties 175 straipsnio 1 
dalimi.

Or. it

Pagrindimas

Nurodant, kad remiantis Sutarties 95 straipsniu turi būti užtikrinta rinkos sąlygų atitiktis taip 
pat reikia nurodyti, kad turi būti laikomasi Bendrijos teisės nuostatų aplinkos ir darbo srityje. 
Sutarties 175 straipsnis yra išsamus direktyvos aplinkos aspektų teisinis pagrindas.

Pakeitimas 114
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 bendro tikslo, 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 
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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 115
Roberto Musacchio

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, o atsinaujinanti energija 
transporto sektoriuje sudarytų 8 %, 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. it

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama laikytis principo vengti naudoti tik biokurą ir skatinti naudoti 
įvairius atsinaujinančius energijos šaltinius.
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Pakeitimas 116
Matthias Groote

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 privalomų tikslų, 
kad iki 2020 m. atsinaujinanti energija 
sudarytų 20 % visos Bendrijos 
suvartojamos energijos galutinio kiekio, o
energijos, gaunamos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, dalis kiekvienos 
valstybės narės transporto sektoriuje 
sudarytų 10%, 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

Pakeitimas 117
Riitta Myller

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 

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

priemones laikydamasi Sutarties 5 
straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šioje direktyvoje 
nenumatoma daugiau nei būtina šiems 
tikslams pasiekti.

Or. fi

Pakeitimas 118
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57a) Siekiant sudaryti sąlygas tikslingam 
atsinaujinančios infrastruktūros 
plėtojimui svarbu užtikrinti visišką atitiktį 
direktyvoms 2000/60/EB, 79/409/EEB, 
92/43/EEB. 

Or. en

Pagrindimas

Atsinaujinančios energijos sektorius turi būti plėtojamas kiek įmanoma sparčiau ir 
nuosekliau. Atsinaujinančios energijos technologijų pasirinkimą dažnai lemia gamtos 
sąlygos, todėl svarbu parinkti tinkamą vietą įrenginiams statyti.

Pakeitimas 119
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
skatinimo naudoti energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių sistema. 
Joje nustatomi privalomi planiniai 
rodikliai, kuriais apibrėžiama, kokią dalį 

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
skatinimo naudoti energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių sistema, 
kuri sustiprina esamas valstybių narių 
nacionalines paramos schemas ir sudaro 
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visos suvartojamos energijos turi sudaryti 
energija iš atsinaujinančių šaltinių ir kokią 
dalį transporto sektoriuje suvartojamos 
energijos turi sudaryti energija iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių. Joje 
nustatomos su energija iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių susijusios taisyklės, 
taikomos kilmės garantijoms, 
administracinėms procedūroms ir 
prisijungimui prie elektros tinklo. Joje 
nustatomi aplinkos tvarumo kriterijai 
biokurui ir kitiems skystiesiems 
bioproduktams.

joms galimybes pasiekti plėtros tikslus. 
Joje nustatomi privalomi planiniai 
rodikliai, kuriais apibrėžiama, kokią dalį 
visos suvartojamos energijos turi sudaryti 
energija iš atsinaujinančių šaltinių ir kokią 
dalį transporto sektoriuje suvartojamos 
energijos turi sudaryti energija iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių. Joje 
nustatomos su energija iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių susijusios taisyklės, 
taikomos kilmės garantijoms, 
administracinėms procedūroms ir 
prisijungimui prie elektros tinklo. Joje 
nustatomi aplinkos tvarumo kriterijai 
biokurui ir kitiems skystiesiems 
bioproduktams ir sudaromos galimybės, 
kad daugiau negu viena valstybė narė 
pasiektų privalomus plėtojimo tikslus.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės atsakingos už tai, kad pasiektų savo nacionalinius plėtojimo tikslus. Todėl 
direktyvoje turi būti sudarytos galimybės, kaip iki šiol, šių tikslų siekti taikant atitinkamas 
paskatas. 

Pakeitimas 120
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
skatinimo naudoti energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių sistema. 
Joje nustatomi privalomi planiniai 
rodikliai, kuriais apibrėžiama, kokią dalį 
visos suvartojamos energijos turi sudaryti 
energija iš atsinaujinančių šaltinių ir kokią 
dalį transporto sektoriuje suvartojamos 
energijos turi sudaryti energija iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių. Joje 

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

kilmės garantijoms, administracinėms 
procedūroms ir prisijungimui prie elektros 
tinklo. Joje nustatomi iš biomasės 
gaunamos energijos tvarumo kriterijai

Or. en

Pagrindimas

Sustainability criteria must also include social conditions.

Pakeitimas 121
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Būtina skubiai didinti bendrą energijos iš atsinaujinančių šaltinių kiekį, bet nereikia tuoj pat 
nustatyti privalomų planinių rodiklių, kurių tvarumo neįmanoma užtikrinti ir kurių 
neįmanoma pasiekti per nustatytą laiką.

Pakeitimas 122
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 123
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Atsinaujinančios energijos apibrėžtis apima sąvartynų dujas, kanalizacijos atliekų perdirbimo 
įrenginių dujas ir biologines dujas, tačiau neapima nuotekų dumblo, kuris taip pat turėtų būti 
laikomas atsinaujinančiu energijos šaltiniu.

Pakeitimas 124
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) Veikdama pagal 21 straipsnio 3 
dalyje nurodytą procedūrą, atsižvelgdama 
į techninę pažangą Komisija gali keisti 
apibrėžtį.

Or. en

Pagrindimas

Atsinaujinančios energijos apibrėžtis pagrįsta Direktyva 2001/77 ir neapima keleto išteklių ir 
technologijų, kaip antai nuotekų dumblo. Siekiant atsižvelgti į būsimą naujų technologijų 
vystymą reikia Komisijai suteikti leidimą pagal komitologijos procedūrą apibrėžtį keisti. 

Pakeitimas 125
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„biomasė“ – nevisiškai suirusi ar 
suakmenėjusi biologinė medžiaga; 

Or. en
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Pagrindimas

Biomasės apibrėžtis yra per siaura, į ją neįtraktos kai kurios atsinaujinančios medžiagos, pvz. 
dumbliai. Platesnė apibrėžtis sudarytų galimybes įtraukti įvairias biomasės rūšis. Ekologijoje 
biomasė apibrėžiama kaip organinė medžiaga.

Pakeitimas 126
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 127
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 128
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) „galutinis energijos suvartojimas“ –
energijos tikslais gamybos pramonei, 
transportui, namų ūkiams, paslaugoms, 
žemės ūkiui, miškininkystei ir 
žuvininkystei tiekiami energetikos 
produktai, įskaitant elektros energijos ir 
šilumos, kurią elektros ir šilumos gamybai 
naudoja energetikos sektorius, suvartojimą 
ir įskaitant elektros energijos bei šilumos 
nuostolius paskirstymo procese;

(c) „galutinis energijos suvartojimas“ –
energijos tikslais gamybos pramonei, 
transportui, namų ūkiams, privačiai 
prekybai ir paslaugoms, žemės ūkiui, 
miškininkystei ir žuvininkystei tiekiami 
energetikos produktai, įskaitant elektros 
energijos ir šilumos, kurią elektros ir 
šilumos gamybai naudoja energetikos 
sektorius, suvartojimą ir įskaitant elektros 
energijos bei šilumos nuostolius 
paskirstymo procese;

Or. en

Pakeitimas 129
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) „centralizuotas šildymas ir aušinimas“ 
– šilumos energijos paskirstymas garų, 
karšto vandens ar ataušintų skysčių forma 
iš centrinio gamybos šaltinio per 
atitinkamą tinklą daugelio pastatų erdvės ar 
procesų šildymui ar aušinimui;

(d) „centralizuotas šildymas ir aušinimas“ 
– šilumos energijos, gaunamos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, 
paskirstymas garų, karšto vandens ar 
ataušintų skysčių forma iš centrinio 
gamybos šaltinio per atitinkamą tinklą 
daugelio pastatų erdvės ar procesų 
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šildymui ar aušinimu;

Or. en

Pakeitimas 130
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) „centralizuotas šildymas ir aušinimas“ 
– šilumos energijos paskirstymas garų, 
karšto vandens ar ataušintų skysčių forma 
iš centrinio gamybos šaltinio per 
atitinkamą tinklą daugelio pastatų erdvės ar 
procesų šildymui ar aušinimui;

(d) „centralizuotas šildymas ir aušinimas“ 
– šilumos energijos paskirstymas garų, 
karšto vandens ar ataušintų skysčių forma 
iš centrinio gamybos šaltinio per 
atitinkamą tinklą daugelio pastatų ar 
pramonės vartotojo erdvės ar procesų 
šildymui ar aušinimui;

Or. en

Pakeitimas 131
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šis teisės aktas taikomas bet kokiai iš biomasės pagamintai energijai, ne tik transporto 
sektoriuje naudojamiems degalams ar šilumos ir elektros energijos gamyboje naudojamam 
skystajam kurui. Todėl svarbu pateikti šios labai svarbios sąvokos apibrėžtį.
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Pakeitimas 132
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Horizontalus pakeitimas, skirtas biokuro apibrėžtį pakeisti tinkamesne ir tikslesne – iš 
biomasės pagaminto transporto kuro – apibrėžtimi.  Apibrėžtis „biokuras“ gali klaidinti 
vartotojus, nes daugelyje šalių žodis „bio“ siejamas su ekologine gamyba ir aplinkai 
nekenkiančiais produktais.

Pakeitimas 133
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje turi būti pateikiama šlapžemės apibrėžtis. Šlapžemėje yra daug anglies atsargų, 
kurios gali išskirti daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Į šią apibrėžtį įeina ir durpynai, 
pvz., natūralūs durpynai.
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Pakeitimas 134
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio f b punktas (naujas)

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 ir su tokia žeme nesiriboja, kuri 
nėra vertingose gamtos ar valstybių 
saugomose teritorijose ir kuri ne mažiau 
kaip 10 metų nebuvo naudojama žemės 
ūkio reikmėms;

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje turi būti pateikiama nedirbamos, sunykusios ir nederlingos žemė apibrėžtis. Šioje 
apibrėžtyje reikia aiškiai nustatyti, kad jei tokia žemė naudojama transporto kurui iš 
biomasės gaminti, ji 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 135
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en



AM\727647LT.doc 45/157 PE407.817v01-00

LT

Pakeitimas 136
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) „planinių rodiklių apskaitos 
liudijimas (PRAL)“ – specialiai pažymėtas 
elektroninis dokumentas, liudijantis, kad 
iš atsinaujinančių šaltinių pagamintas 
tam tikras energijos kiekis ir jis gali būti 
įskaitytas į tiekiančios ar kitos valstybės 
narės privalomus planinius rodiklius;

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės atsakingos už tai, kad pasiektų savo nacionalinius plėtojimo tikslus. Todėl 
direktyvoje turi būti sudarytos galimybės, kaip iki šiol, šių tikslų siekti taikant atitinkamas 
paskatas. 

Pakeitimas 137
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
Article 2 – point (h)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(h) „paramos schema“ – schema, pagal 
kurią kuriamos arba stiprinamos 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
tolesnio plėtojimo ir naudojimo paskatos. 
Tokios nacionalinės paramos schemos 
visų pirma apima žaliuosius pažymėjimus, 
dotacijas investicijoms, atleidimą nuo 
mokesčių ar mokesčių lengvatas, 
mokesčių grąžinimą ir tiesiogines kainų 
palaikymo schemas, ypač atlyginimo už 
supirkimą ir supirkimo priemokų schemas
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Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės atsakingos už tai, kad pasiektų savo nacionalinius plėtojimo tikslus. Todėl 
direktyvoje turi būti sudarytos galimybės, kaip iki šiol, šių tikslų siekti taikant atitinkamas 
paskatas. 

Pakeitimas 138
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Bent šie produktai laikomi biokuru:
(a) „bioetanolis“: etanolis, priskiriamas 
Kombinuotosios nomenklatūros kodui 
2207 10 00, kurio alkoholio koncentracija 
ne mažesnė kaip 99 % tūrio, pagamintas 
iš biomasės ir (arba) biologiškai skaidžios 
atliekų dalies, kurio savybės atitinka 
standarto EN 15376 reikalavimus ir kuris 
skirtas naudoti kaip biokuras;
(b) „biodyzelinas“: dyzelino kokybės 
metilo esteris, pagamintas iš augalinių 
arba gyvūninių aliejų, skirtas naudoti 
kaip biokuras;
(c) „biodujos“: iš biomasės ir (arba) iš 
biologiškai skaidžios atliekų dalies 
pagaminti dujiniai degalai, kurie gali būti 
išvalyti iki gamtinių dujų kokybės, skirti 
naudoti kaip biokuras arba medžio dujos;
(d) „biometanolis“: iš biomasės 
pagamintas metanolis, skirtas naudoti 
kaip biodegalai;
(e) „biodimetileteris“: iš biomasės 
pagamintas dimetileteris, skirtas naudoti 
kaip biodegalai;
(f) „bio-ETBE (etil-tercijo-butil-eteris)“: 
bioetanolio pagrindu pagamintas ETBE; 
bio-ETBE laikytinas biodegalais, jeigu jo 
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tūrio procentas siekia 47 %;
(g) „bio-MTBE (metil-tercijo-butil-
eteris)“: biometanolio pagrindu 
pagamintas kuras; bio-MTBE laikytinas 
biodegalais, jeigu jo tūrio procentas siekia 
36 %;
(h) „sintetinis biokuras“: iš biomasės 
pagaminti sintetiniai angliavandeniliai 
arba jų mišiniai;
(i) „biovandenilis“: iš biomasės ir (arba) 
biologiškai irios atliekų frakcijos 
pagamintas vandenilis, skirtas naudoti 
kaip biodegalai;
(j) „grynas augalinis aliejus“: iš aliejinių 
augalų spaudimo, ekstrakcijos ar su šiais 
būdais palyginamais technologiniais 
būdais išgautas grynas augalinis aliejus, 
tiek žalias, tiek ir rafinuotas, bet 
chemiškai nepakeistas, jeigu jis tinka 
konkrečiam variklio tipui ir nepažeidžia 
išmetamiesiems teršalams taikytinų 
reikalavimų.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų įtraukti apibrėžtis pagal Direktyvos 2003/30 2 straipsnį siekiant užtikrinti tęstinumą 
ir teisinį aiškumą. Bioetanolio apibrėžtis turi būti suderinta su galiojančia nomenklatūra.

Pakeitimas 139
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biokuru laikytinų produktų sąrašas 
apima mažiausiai šiuos produktus:
(a) „bioetanolis“: iš biomasės ir (arba) 
biologiškai skylančios atliekų frakcijos 
pagamintas etanolis, skirtas naudoti kaip 
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biodegalai;
(b) „biodyzelinas“:  iš augalinės ar 
gyvulinės kilmės aliejų pagamintas metilo 
esteris, kokybe prilygstąs dyzeliniams 
degalams, skirtas naudoti kaip biodegalai;
(c) „biodujos“: iš biomasės ir (arba) 
biologiškai irios atliekų frakcijos 
pagamintos degios dujos, kurios gali būti 
išvalomos iki gamtinių dujų kokybės ir 
skirtos naudoti kaip biodegalai arba 
medžio dujos;
(d) „biometanolis“: iš biomasės 
pagamintas metanolis, skirtas naudoti 
kaip biodegalai;
(e) „biodimetileteris“: iš biomasės 
pagamintas dimetileteris, skirtas naudoti 
kaip biodegalai;
(f) „bio-ETBE (etil-tercijo-butil-eteris)“: 
bioetanolio pagrindu pagamintas ETBE. 
Bio-ETBE laikytinas biodegalais, jeigu jo 
tūrio procentas siekia 47 %;
(g) „bio-MTBE (metil-tercijo-butil-
eteris)“: biometanolio pagrindu 
pagamintas kuras. Bio-MTBE laikytinas 
biodegalais, jeigu jo tūrio procentas siekia 
36 %;
(h) „sintetiniai biodegalai“: iš biomasės 
pagaminti sintetiniai angliavandeniliai 
arba jų mišiniai;
(i) „biovandenilis“: iš biomasės ir (arba) 
biologiškai irios atliekų frakcijos 
pagamintas vandenilis, skirtas naudoti
kaip biodegalai;
(j) „grynas augalinis aliejus“: iš aliejinių 
augalų spaudimo, ekstrakcijos ar su šiais 
būdais palyginamais technologiniais 
būdais išgautas grynas augalinis aliejus, 
tiek žalias, tiek ir rafinuotas, bet 
chemiškai nepakeistas, jeigu jis tinka 
konkrečiam variklio tipui ir nepažeidžia 
išmetamiesiems teršalams taikytinų 
reikalavimų. 
(k) „celiuliozės biodegalai“: biodegalai, 
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pagaminti iš bet kokios celiuliozės, 
hemiceliuliozės ar lignino, gautų iš 
atsinaujinančios biomasės.

Or. en

Pagrindimas

Šios apibrėžtys randamos Direktyvoje 2003/30/EB. kad būtų užbaigtos, jas reikia papildyti 
celiuliozės biokuro apibrėžtimi.

Pakeitimas 140
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Dvi ar daugiau valstybių narių, 
norėdamos pasinaudoti sinergijos 
poveikiu, gali kartu siekti I priedo A 
dalyje nurodytų planinių rodiklių.
(a) Šiuo tikslu valstybės narės gali sukurti 
sistemas, pagal kurias asmenims 
leidžiama trečiosioms šalims perduoti 
planinių rodiklių apskaitos liudijimus 
(PRAL), kurie pagal 10 straipsnį gali būti 
įskaityti į nacionalinius planinius 
rodiklius.
(b) Dvi ar daugiau valstybių narių gali 
susitarti, kad iš atsinaujinančių šaltinių 
pagamintą energiją viena kitai statistiškai 
perduos, kad ji būtų įskaityta į jų 
nacionalinius planinius rodiklius.
(c) Valstybės narės gali susitarti vykdyti 
bendrus projektus – viena ar daugiau 
valstybių narių remia atsinaujinančios 
energijos naudojimo skatinimo projektus 
kitoje valstybėje narėje siekiant, kad taip 
gauta atsinaujinanti energija joms būtų 
proporcingai įskaityta.
(d) Dvi ar daugiau valstybių narių gali 
susitarti kartu siekti planinių rodiklių, 
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visų pirma kurdamos bendras 
tarpvalstybines paramos schemas arba 
taikydamos savo paramos schemas iš kitų 
valstybių narių gautai energijai. Toki 
atveju jos kartu turi įrodyti kokią 
galutinio jų suvartoto energijos kiekio dalį 
sudaro atsinaujinanti energija, kuri lygi 
energijos, kurią jos pagamintų, jei 
planinių rodiklių siektų atskirai, sumai.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės atsakingos už tai, kad pasiektų savo nacionalinius plėtojimo tikslus. Todėl 
direktyvoje turi būti sudarytos galimybės, kaip iki šiol, šių tikslų siekti taikant atitinkamas 
paskatas. 

Pakeitimas 141
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad 2020 m. nustatyti rodikliai būtų pasiekti ES ir valstybėse narėse, 
būtina nustatyti ir privalomus tarpinius planinius rodiklius. I priedo B dalyje pateikti 
išankstiniai skaičiavimai prasideda labai žemomis vertėmis, energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių dalis labiausiai padidėja paskutiniais metais prieš 2020 m. Jei valstybės narės 
nevykdys šių reikalavimų, joms bus labai sunku 2020 m. pasiekti planinius rodiklius. Todėl jie 
turi būti laikomi neabejotinai privalomu minimumu.
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Pakeitimas 142
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 
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 143
Anja Weisgerber

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 

3. Jei nėra jokios bendros ES paramos 
schemos, skirtos energijai iš 
atsinaujinančių šaltinių, būtina, kad 
įvairios nacionalinės paramos schemos 
būtų veiksmingai taikomos, kad būtų 
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transporto sektoriuje suvartojamo 
galutinio energijos kiekio.

pasiekti šioje direktyvoje nustatytų tikslai,
ypač

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

- pasiekti valstybių narių ir ES vystymosi 
tikslai,

- pasiekti aplinkos apsaugos tikslai, 
kuriais pagrįstos nacionalinės paramos 
schemos, būdu, kuris geriausiai atitinka 
nacionalinį potencialą ir atitinkamą 
valstybės narės padėtį, ir 
- užtikrintas saugus ir darnus energijos 
tiekimas.
Siekiant faktiškai įgyvendinti šioje 
direktyvoje nustatytus tikslus, valstybės 
narės turi pačios nuspręsti ar joms taikyti 
savo paramos schemas kitose valstybėse 
narėse pagamintai energijai, ir jei taip, 
nuspręsti kokio dydžio tokia parama turi 
būti. Jei būtina, taip pat galima apriboti 
prekybą.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės atsakingos už tai, kad pasiektų savo nacionalinius plėtojimo tikslus. Todėl 
direktyvoje turi būti sudarytos galimybės, kaip iki šiol, šių tikslų siekti taikant atitinkamas 
paskatas. 

Pakeitimas 144
Riitta Myller

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 

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 
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transporto sektoriuje suvartojamo galutinio 
energijos kiekio.

transporto sektoriuje suvartojamo galutinio 
energijos kiekio, bet tik tuomet, jei 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
sunaudojimas transporto sektoriuje 
atitinka aplinkos tvarumo ir socialinius 
kriterijus, nurodytus 15 straipsnyje. Šis 
planinis rodiklis kas treji metai 
(pradedant 2012) persvarstomas remiantis 
pagal 20 straipsnį Komisijos pateiktomis 
ataskaitomis.

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

Or. fi

Pakeitimas 145
Péter Olajos

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.

3. Kiekviena valstybė narė privalo 
užtikrinti, kad jos energijos, gaunamos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, dalis 
transporto sektoriuje sudarytų bent tokią 
procentinę dalį tos valstybės narės 
transporto sektoriuje suvartojamo galutinio 
energijos kiekio.

- 2012 m. – 6%,
- 2016 m. – 8%,
- 2020 m. – 10%.

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

Or. en
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Pagrindimas

Energijos, gaunamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, dalies transporto sektoriuje 
dešimties metų iki 2020 m. laikotarpio privalomi tarpiniai planiniai rodikliai užtikrins, kad 
valstybės narės palaipsniui skatins Europos rinkos vystymąsi ir išvengs nereikalingo rinkos 
pakrikimo laikotarpio pabaigoje. Užtikrinant, kad šie privalomi tarpiniai planiniai rodikliai 
sutaptų su 19 straipsnyje nustatytais reikalavimais, susijusiais su reguliariu valstybių narių 
ataskaitų teikimu, šie planiniai rodikliai yra saugumo priemonė, suteikianti Komisijai 
galimybę įvertinti kliūtis, trukdančias pasiekti 2020 m. planinį rodiklį, ir prireikus pasiūlyti 
koreguojamuosius veiksmus.

Pakeitimas 146
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl direktyvos
Article 3 – paragraph 3 – subparagraph 1

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 bent 10% tos valstybės narės 
transporto sektoriuje suvartojamo galutinio 
energijos kiekio, o į planinius rodiklius 
įskaitomas biokuras ir kiti skystieji 
bioproduktai turi atitikti tvarumo 
kriterijus, nurodytus 15 straipsnyje. 2015 
m. pabaigoje valstybės narės turi nustatyti 
planinį rodiklį, kad energijos, gaunamos 
iš celiuliozės biokuro, dalis sudarytų bent 
1% transporto sektoriuje suvartojamo 
galutinio energijos kiekio.
Kiekviena valstybė narė privalo užtikrinti, 
kad 2020 m. jos celiuliozės biokuro dalis 
transporto sektoriuje sudarytų bent 2% tos 
valstybės narės transporto sektoriuje 
suvartojamo galutinio energijos kiekio.

Or. en
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Pakeitimas 147
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl direktyvos
Article 3 – paragraph 3 – subparagraph 1

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 bent 10 % tos valstybės narės 
transporto sektoriuje suvartojamo galutinio 
energijos kiekio.  Energija, gaunama iš 
atsinaujinančių šaltinių, transporto 
sektoriuje įskaitoma į planinius rodiklius 
tik tuomet, jei ji atitinka aplinkos tvarumo 
kriterijus, nurodytus 15 straipsnyje.  
Valstybės narės siekia, kad 
atsinaujinančios energijos transporto 
sektoriuje 10 % planinio rodiklio 20% 
sudarytų energija ne iš biomasės, o kitų 
atsinaujinančių energijos šaltinių.  Šis 
planinis rodiklis kas treji metai 
(pradedant 2012) turės būti persvarstomas 
remiantis pagal 20 straipsnį Komisijos 
pateiktomis ataskaitomis.

Or. en

Pakeitimas 148
Dorette Corbey

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 

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 
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transporto sektoriuje suvartojamo galutinio 
energijos kiekio.

transporto sektoriuje suvartojamo galutinio 
energijos kiekio. Mažiausiai 30 proc. šio 
planinio rodiklio turėtų būti pasiekta 
naudojant elektrą arba vandenilį, gautą iš 
atsinaujinančios energijos šaltinių arba 
energiją, gautą iš lignoceliuliozės 
biomasės ar dumblių.

Or. en

Pagrindimas

10 % atsinaujinančios energijos transporto sektoriuje planinis rodiklis gali būti pasiektas 
naudojant tokius energijos šaltinius kaip biomasė, elektra ar vandenilis. Puikiai veikiančioje 
rinkoje rinkos dalyviai gali pasirinkti, kokią technologiją naudoti. Tačiau rinkoje linkstama 
pasirinkti variantus, kai investicijos atsiperka greičiausiai. Siekiant skatinti perspektyvias 
galimybes, pvz., susijusias su  elektros energijos ar vandenilio naudojimu, reikia nustatyti 
mažesnius planinius rodiklius. Be to, dėl  minėtojo rodiklio daug abejojama, pavyzdžiui,  
Europos aplinkos agentūra paskutiniame pranešime pataria, kad taip vadinamojo pirmosios 
kartos biokuro sunaudojamas kiekis turėtų būti mažiau nei 10 proc. 

Pakeitimas 149
Gyula Hegyi

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 bent 10% tos valstybės narės 
transporto sektoriuje suvartojamo galutinio 
energijos kiekio, jeigu antrosios kartos 
biokuras yra lengvai prieinamas ir ES 
esama atitinkamo žemės ūkio produkcijos 
pertekliaus.

Or. en

Pagrindimas

Siekdami užtikrinti biokuro naudojimo planinių rodiklų naudą aplinkai ir Europos 
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ekonomikai, turėtume užtikrinti, kad Europoje būtų pakankamas žemės ūkio produkcijos 
perteklius ir antrosios kartos biokuras būtų lengvai prieinamas.

Pakeitimas 150
Eija-Riitta Korhola

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 ir durpių, atitinkančių tvarumo 
kriterijus, dalis transporto sektoriuje 
sudarytų bent 10% tos valstybės narės 
transporto sektoriuje suvartojamo galutinio 
energijos kiekio. 

Or. en

Pagrindimas

Durpės yra lėtai atsinaujinanti biomasė. Durpės, atitinkančios tvarumo kriterijus (sertifikuota 
durpių gamyba iš nusausintų ir mišku apsodintų pelkių ir pelkėtų pievų) įtraukiamos į biokuro 
planinį rodiklį. Durpių priskyrimas iš dalies atsinaujinantiems šaltiniams priartintų ES prie 
planinių rodiklių.

Pakeitimas 151
Henrik Lax, Kyösti Virrankoski

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 ir 
tvarių durpių šaltinių, dalis transporto 
sektoriuje sudarytų bent 8% tos valstybės 
narės transporto sektoriuje suvartojamo 
galutinio energijos kiekio, bet tik su 
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sąlyga, kad energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių sunaudojimas transporto 
sektoriuje atitinka aplinkos tvarumo 
kriterijus, nurodytus 15 straipsnyje. Šį 
planinį rodiklį kas treji metai (pradedant 
2012 m.) reikės persvarstyti pagal 
Komisijos pateiktos ataskaitos 20 
straipsnį. 

Or. en

Pakeitimas 152
Dorette Corbey, Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija iki 2010 m. sausio 1 d. 
nustato iš atsinaujinančių šaltinių 
pagamintos elektros energijos ir 
vandenilio dalies sunaudojamame kure 
apskaičiavimo metodologiją.
Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas ją 
papildant, priimama pagal 21 straipsnio 3 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Labai nerimaujama dėl 10 proc. planinio rodiklio būtinybės. Europos aplinkos agentūra 
(EAA) neseniai paskelbtame pranešime patarė vadinamojo pirmosios kartos biokuro 
naudojimą išlaikyti žemiau 10 proc. ribos. Elektra ir vandenilis turėtų tapti sprendimo dalimi. 
Vis dėlto, šiuo metu sunku išmatuoti šio kuro dalį sunaudojamame kure. Siekiant palengvinti 
elektros ar vandenilio naudojimą transporto kure reikėtų patvirtinti skaičiavimo 
metodologiją.
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Pakeitimas 153
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Medienos, kaip pramoninės žaliavos, 
naudojimas turėtų būti apsaugotas 
skatinant naudoti atsinaujinančius 
energijos šaltinius. Siekiant išvengti 
apdirbimo pramonės ir energetikos 
sektoriaus konfliktų nereikėtų teikti 
subsidijų, skatinančių medienos, kaip 
žaliavos, naudojimo gaminant energiją.

Or. en

Pagrindimas

Medienos, kaip pramoninės žaliavos, naudojimas turėtų būti apsaugotas skatinant naudoti 
atsinaujinančius energijos šaltinius, nes: medienos produktų apdirbimas sukuria 13 kartų 
daugiau darbo vietų ir 8 kartus daugiau pridėtinės vertės, negu tiesioginis energijos 
naudojimas; naudojant gamtos išteklius ir gaminant bioenergiją apdirbimas – perdirbimas –
energijos naudojimas) reikėtų taikyti veiksmingumo principą; skiant išvengti apdirbimo 
pramonės ir energetikos sektoriaus konfliktų nereikėtų teikti subsidijų, skatinančių medienos, 
kaip žaliavos, naudojimo gaminant energiją; reikėtų skatinti medienos ir miško atliekų 
naudojimą.

Pakeitimas 154
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė patvirtina 
nacionalinį veiksmų planą.

1. Kiekviena valstybė narė, 
bendradarbiaudama su savo regioninėmis 
valdžios institucijomis, patvirtina 
nacionalinį veiksmų planą.

Or. en
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Pakeitimas 155
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 156
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės turi teikti paskatas 
plėtojant kuro papildymo infrastruktūrą 
transporto priemonėms, transportui 
naudojančioms dujinį kurą, ir trumpuoju 
bei vidutiniuoju laikotarpiu jos turėtų 
užtikrinti, kad būtų skatinami potencialūs 
šių transporto priemonių pirkėjai siekiant 
remti rinkos plėtrą ir sudaryti sąlygas 
plataus masto tvariam mobilumui.

Or. en
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Pagrindimas

Visose šalyse, kuriose buvo sėkmingai pradėtos naudoti alternatyviu dujiniu kuru varomos 
transporto priemonės, itin svarbi buvo didelė šalies nacionalinės vyriausybės, o neretai ir 
vietos valdžios institucijų parama. Trumpuoju ir vidutiniuoju laikotarpiu be vyriausybės 
paramos sunku sėkmingai skatinti, kad šios transporto priemonės turėtų didelę rinką.

Pakeitimas 157
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies a – c punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) galutinio energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių suvartojimo;

(a) fizinio galutinio energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių suvartojimo;

(b) galutinio energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių suvartojimo šildymui ir aušinimui; 
ir

(b) fizinio galutinio energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių suvartojimo 
šildymui ir aušinimui; ir

(c) galutinio energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių suvartojimo transporto sektoriuje.

(c) fizinio galutinio energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių suvartojimo 
transporto sektoriuje.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės atsakingos už tai, kad pasiektų savo nacionalinius plėtojimo tikslus. Todėl 
direktyvoje turi būti sudarytos galimybės, kaip iki šiol, šių tikslų siekti taikant atitinkamas 
paskatas. 

Pakeitimas 158
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į panaudotos šilumos ar terminę energiją 
iš atsinaujinančių šaltinių naudojančių 
šiluminių siurblių pagamintą šilumos 
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energiją atsižvelgiama pagal 1 dalies b 
punktą.

Or. en

Pagrindimas

Siurbliai naudojami gerinant energijos atgavimą iš kūryklų dujų ir kitų panaudotos šilumos 
šaltinių bei gamina terminę energiją centralizuotam šildymui bei aušinimui.

Pakeitimas 159
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Vertinant šios direktyvos reikalavimų, 
susijusių su nacionaliniais planiniais 
rodikliais, įvykdymą, į trečiosiose 
valstybėse iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių pagamintą ir Bendrijoje suvartotą 
elektros energiją atsižvelgiama tik jei:

9. Vertinant šios direktyvos reikalavimų, 
susijusių su nacionaliniais planiniais 
rodikliais, įvykdymą, į trečiosiose 
valstybėse iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių pagamintą ir Bendrijoje suvartotą 
elektros energiją ir energiją transporto 
sektoriuje atsižvelgiama tik jei:

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

(b) elektros energija pagaminta įrenginyje, 
pradėtame eksploatuoti po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos; ir 

(b) ji pagaminta įrenginyje, pradėtame 
eksploatuoti po šios direktyvos įsigaliojimo 
datos; ir

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

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

Or. en
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Pakeitimas 160
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Vertinant šios direktyvos reikalavimų, 
susijusių su nacionaliniais planiniais 
rodikliais, įvykdymą, į trečiosiose 
valstybėse iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių pagamintą ir Bendrijoje suvartotą 
elektros energiją atsižvelgiama tik jei:

9. Vertinant šios direktyvos reikalavimų, 
susijusių su nacionaliniais planiniais 
rodikliais, įvykdymą, į trečiosiose 
valstybėse iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių pagamintą ir Bendrijoje suvartotą 
elektros energiją ir energiją transporto 
sektoriuje atsižvelgiama tik jei:

(a) ji suvartojama Bendrijoje; (a) ji suvartojama Bendrijoje;

(b) elektros energija pagaminta įrenginyje, 
pradėtame eksploatuoti po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos; ir 

(b) ji pagaminta įrenginyje, pradėtame 
eksploatuoti po šios direktyvos įsigaliojimo 
datos; ir 

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

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

Or. de

Pagrindimas

Reikia parengti biokuro naudojimo taisykles, kurios atitiktų 5 straipsnio 9 dalies reikalavimus 
dėl elektros energijos, importuojamos iš trečiųjų šalių, pripažinimo siekiant užtikrinti 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių gaminimą tose šalyse.

Pakeitimas 161
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 9 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) iš visos trečiojoje šalyje pagamintos 
energijos, energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių dalis nesumažėja dėl energijos 
importo į Bendriją; ir
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Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės atsakingos už tai, kad pasiektų savo nacionalinius plėtojimo tikslus. Todėl 
direktyvoje turi būti sudarytos galimybės, kaip iki šiol, šių tikslų siekti taikant atitinkamas 
paskatas.

Pakeitimas 162
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Vietoj kilmės garantijų valstybės narės 
gali savanoriškai išduoti planinių rodiklių 
apskaitos liudijimus (PRAL), kurie šia 
direktyva teisiškai nereglamentuojami. 
Valstybės narės užtikrina, kad planinių 
rodiklių apskaitos liudijimai (PRAL) 
atitiktų 1–4 dalių reikalavimus. Be to, 
valstybės narės užtikrina, kad planinių 
rodiklių apskaitos liudijimai (PRAL) 
aiškiai pažymimi kaip tokie ir 
panaikinami elektroniniu būdu.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės atsakingos už tai, kad pasiektų savo nacionalinius plėtojimo tikslus. Todėl 
direktyvoje turi būti sudarytos galimybės, kaip iki šiol, šių tikslų siekti taikant atitinkamas 
paskatas. 
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Pakeitimas 163
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Kilmės garantijos ir planinių rodiklių 
apskaitos liudijimai (PRAL) savaime 
nesuteikia teisės į paramą pagal 
nacionalines paramos sistemas.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės atsakingos už tai, kad pasiektų savo nacionalinius plėtojimo tikslus. Todėl 
direktyvoje turi būti sudarytos galimybės, kaip iki šiol, šių tikslų siekti taikant atitinkamas 
paskatas. 

Pakeitimas 164
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio antraštė ir 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos ir kilmės 
garantijų registrai

Kompetentingos institucijos ir planinių 
rodiklių apskaitos liudijimų (PRAL) 

registrai
1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
kompetentingą instituciją, kuri vykdytų 
tokias funkcijas:

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
kompetentingą instituciją, kuri vykdytų 
tokias funkcijas:
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(a) nacionalinio kilmės garantijų registro 
sukūrimas ir tvarkymas;

(a) nacionalinio planinių rodiklių 
apskaitos liudijimų (PRAL) registro 
sukūrimas ir tvarkymas,

(b) kilmės garantijų išdavimas; (b) planinių rodiklių apskaitos liudijimų 
(PRAL) išdavimas,

(c) bet kokio kilmės garantijų perdavimo 
registravimas;

(c) planinių rodiklių apskaitos liudijimų 
(PRAL) perdavimo registravimas;

(d) kilmės garantijų panaikinimas; (d) planinių rodiklių apskaitos liudijimų 
(PRAL) panaikinimas,

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

(e) metinės ataskaitos apie kiekvienai kitai 
kompetentingai institucijai arba tokių kitų 
institucijų išduotų, perduotų ir panaikintų 
planinių rodiklių apskaitos liudijimų 
(PRAL) kiekį paskelbimas.
(Horizontalus pakeitimas: visoje direktyvoje 
terminas „kilmės garantijos“ turėtų būti 
keičiamas terminu „planinių rodiklių apskaitos 
liudijimai (PRAL) “).

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės atsakingos už tai, kad pasiektų savo nacionalinius plėtojimo tikslus. Todėl
direktyvoje turi būti sudarytos galimybės, kaip iki šiol, šių tikslų siekti taikant atitinkamas 
paskatas. 

Pakeitimas 165
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Į nacionalinį planinių rodiklių apskaitos 
liudijimų (PRAL) registrą įtraukiami
kiekvieno asmens planinių rodiklių 
apskaitos liudijimai (PRAL). Planinių 
rodiklių apskaitos liudijimai (PRAL) 
vienu metu saugomi tik viename registre. 

Or. de
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Pagrindimas

Valstybės narės atsakingos už tai, kad pasiektų savo nacionalinius plėtojimo tikslus. Todėl 
direktyvoje turi būti sudarytos galimybės, kaip iki šiol, šių tikslų siekti taikant atitinkamas 
paskatas. 

Pakeitimas 166
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kompetentinga įstaiga atsako už 
kiekvieną atitinkamoje valstybėje narėje 
eksploatuojamą įrenginį. Ji neatsako už 
įrenginių, kurie eksploatuojami kitoje 
valstybėje narėje, planinių rodiklių 
apskaitos liudijimų (PRAL) išdavimą. 
Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetencija, kuri pagal šią direktyvą 
suteikiama kitų valstybių narių 
kompetentingoms įstaigoms, nebūtų 
pažeista.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės atsakingos už tai, kad pasiektų savo nacionalinius plėtojimo tikslus. Todėl 
direktyvoje turi būti sudarytos galimybės, kaip iki šiol, šių tikslų siekti taikant atitinkamas 
paskatas. 

Pakeitimas 167
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės, neišduodančios jokių 
planinių rodiklių apskaitos liudijimų 
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(PRAL), gali nuspręsti, kad planinių 
rodiklių apskaitos liudijimai (PRAL), 
išduoti kitoje valstybėje narėje, turi būti 
panaikinti pagal 1 dalies nuostatas. Šiuo 
atveju jos paskiria už tai atsakingą 
kompetentingą įstaigą.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės atsakingos už tai, kad pasiektų savo nacionalinius plėtojimo tikslus. Todėl 
direktyvoje turi būti sudarytos galimybės, kaip iki šiol, šių tikslų siekti taikant atitinkamas 
paskatas. 

Pakeitimas 168
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio antraštė ir įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kilmės garantijų panaikinimo pasekmės Planinių rodiklių apskaitos liudijimų 
(PRAL) panaikinimo pasekmės

1. Valstybės narės, išduodančios planinių 
rodiklių apskaitos liudijimų (PRAL), gali, 
vadovaudamosi 2 dalimi, priskirti kitų 
šalių planinių rodiklių apskaitos liudijimų 
(PRAL) prie savo nacionalinių planinių 
rodiklių.

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

2. Jeigu kompetentinga institucija 
panaikina ne jos pačios išduotą planinių 
rodiklių apskaitos liudijimą (PRAL), tai, 
siekiant įvertinti su nacionaliniais 
planiniais rodikliais susijusių šios 
direktyvos reikalavimų vykdymą, 
lygiavertis energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių kiekis:

Or. de
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Pagrindimas

Valstybės narės atsakingos už tai, kad pasiektų savo nacionalinius plėtojimo tikslus. Todėl 
direktyvoje turi būti sudarytos galimybės, kaip iki šiol, šių tikslų siekti taikant atitinkamas 
paskatas. 

Pakeitimas 169
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Tiesioginių baudų tvarka

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

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 170
Guido Sacconi

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) būtų užtikrintas vertinimo, planavimo 
ir leidimo suteikimų procedūrų, 
reglamentuojamų įvairiais ES aplinkos 
apsaugos teisės aktais, darnumas; 

Or. en

Pagrindimas

Poveikio vertinimo ir leidimų suteikimo procedūros reglamentuojamos daugybe ES direktyvų. 
Siekiant užtikrinti sklandų atsinaujinančios energijos šaltinių naudojimą, Atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių direktyvoje nustatytos procedūros turi būti suderintos su esamomis 
taisyklėmis ir procedūromis.

Pakeitimas 171
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės aiškiai apibrėžia visas 
technines specifikacijas, kurias turi atitikti 
atsinaujinančios energijos įrenginiai ir 
sistemos, kad jiems galima būtų pritaikyti 
paramos schemas. Jei yra nustatyti Europos 

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

standartai, įskaitant ekologinius ženklus, 
energijos duomenų etiketes ir kitas 
Europos standartizacijos institucijų 
nustatytas techninių normatyvų sistemas, 
tokios techninės specifikacijos turi būti 
parengtos pagal tokius standartus. Tokiose 
techninėse specifikacijose nenurodoma, 
kur įrenginiai ir sistemos turi būti 
sertifikuojami ir jos neturėtų sudaryti 
kliūčių nacionalinėms rinkoms.

Or. de

Pagrindimas

Nacionalinėmis techninėmis specifikacijomis neturėtų būti naudojamasi siekiant apsaugoti 
nacionalines rinkas. Esami vidaus rinkos apribojimai jau kliudo energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių plėtotei.

Pakeitimas 172
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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:

Valstybės narės savo statybos 
reglamentuose ir kodeksuose turi 
reikalauti, kad naujuose 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:

Or. de

Pagrindimas

Ateityje savininkai, norintys atnaujinti pastatus, susidurs su pernelyg dideliais dvigubais 
reikalavimais, todėl nerimaujama, kad šie pernelyg dideli reikalavimai sužlugdys ketinimus 
atnaujinti pastatus. Pirmiausia, pagal šį pasiūlymą reikalaujama naudoti tam tikrą minimalų 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių kiekį, antra, laikytis minimalių visos atnaujintame pastate 
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sunaudojamos energijos efektyvumo reikalavimų, kurie bus nustatyti priėmus Pastatų 
direktyvos 2002/91/EB pakeitimą bei nacionalines nuostatas. Valstybėms narėms reikia 
palikti teisę nuspręsti, ar reikalauti naudoti energiją  iš atsinaujinančių šaltinių pastatuose, ar 
kitais būdais skatinti ją naudoti.

Pakeitimas 173
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) šilumos iš mišrių šilumą ir elektros 
energiją gaminančių jėgainių naudojimu, 
jeigu jos yra itin efektyvios, kaip 
apibrėžiama ES direktyvoje 2004/8/EB.

Or. de

Pagrindimas

Centralizuotas šildymas naudojant mišrias šilumą ir elektros energiją gaminančias jėgaines 
yra svarbus indėlis siekiant veiksmingai naudoti žaliavas ir mažinti CO2 išmetimas. Kadangi 
šilumos negalima perduoti dideliais atstumais, ją reikėtų maksimaliai išnaudoti visur, kur 
esama centralizuoto šildymo tinklo. Todėl centralizuoto šildymo naudojimas neturėtų būti 
ribojamas reikalaujant naudoti energiją iš atsinaujinančių šaltinių. 

Pakeitimas 174
Justas Vincas Paleckis

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalies a, b punktai, b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) pasyvios, žemos ar nulinės energijos 
pastatais; 

(b) galimybės gauti atsinaujinančių 
energijos šaltinių vietos apribojimais. 

(b) galimybės gauti atsinaujinančių 
energijos šaltinių vietos apribojimais; ar 
(ba) ekonominio efektyvumo bei techninių 
galimybių sąlygomis.
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Or. lt

Pakeitimas 175
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Europos Sąjunga ir valstybės narės 
visomis priemonėmis užtikrina, kad 
bendras energijos suvartojimas transporto 
sektoriuje labai sumažėtų. Pagrindinės 
priemonės siekiant sumažinti bendrą 
energijos suvartojimą transporto 
sektoriuje apima transporto planavimą, 
paramą viešajam transportui, elektra 
varomų automobilių dalies gamyboje 
didinimą ir mažesnio dydžio bei mažesnės 
variklio galios automobilių gamybą. 

Or. fi

Pakeitimas 176
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės savo teritorijoje 
nedraudžia, neriboja ar nekliudo teikti į 
rinką energijos gamybos iš 
atsinaujinančių šaltinių technologijų ir 
(arba) teikti paslaugas naudojant šias 
technologijas, jeigu jos atitinka direktyvas 
dėl „CE“ žymėjimo ar Europos techninius 
standartus arba jos teisėtai pateikiamas 
kitos valstybių narių rinkoje.

Or. en
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Pakeitimas 177
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
prieinamos nedidelių biomasės katilų ir 
krosnių, saulės fotoelektros ir saulės 
energijos sistemų bei šiluminių siurblių 
montuotojų sertifikavimo arba lygiavertės 
kvalifikacijos sistemos. Sertifikavimo
sistemos grindžiamos IV priede nustatytais 
kriterijais. Vadovaudamasi šiais kriterijais, 
kiekviena valstybė narė pripažįsta kitos 
valstybės narės išduotą sertifikatą; tai 
nepažeidžia Direktyvos 2005/36/EB 
reikalavimų.

Or. de

Pakeitimas 178
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieiga prie elektros tinklo Prieiga prie tinklo

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad paramos biodujų naudojimui šilumos ir elektros energijos gamybai siūlomą 
sistemą papildytų finansiškai neutralios paramos biometano, kurio kokybė būtų pakankama
teikti į vamzdynus ir naudoti transporto priemonėse, gamybai sistemos.
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Pakeitimas 179
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės imasi būtinų veiksmų, 
kad sukurtų tinklo infrastruktūrą, 
siekdamos sudaryti sąlygas tolesnei 
elektros energijos ir dujinio kuro 
transportui, pvz., biodujų / biometano,
gamybos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, įskaitant, kai tinkama, jungtis tarp 
valstybių narių, plėtrai.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad paramos biodujų naudojimui šilumos ir elektros energijos gamybai siūlomą 
sistemą papildytų finansiškai neutralios paramos biometano, kurio kokybė būtų pakankama 
teikti į vamzdynus ir naudoti transporto priemonėse, gamybai sistemos.

Pakeitimas 180
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės imasi visų būtinų 
veiksmų, kad sukurtų tinklo infrastruktūrą, 
siekdamos sudaryti sąlygas tolesnei 
elektros energijos gamybos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių.

Or. de
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Pagrindimas

Valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių siekiant prisiderinti prie tolesnio elektros 
energijos sektoriaus vystymosi, ypač prie energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalies didėjimo.

Pakeitimas 181
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 182
Anja Weisgerber

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, taip pat užtikrindamos 
tiekimo saugumą. Tvarkydami 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 prieigos prie tinklo pirmenybę 
ir 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, taip pat užtikrindamos 
tiekimo saugumą. Tvarkydami reikalus, 
susijusius su gamybos įrenginiais, 
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leidžia nacionalinė elektros energijos 
sistema, pirmenybę teikia gamybos 
įrenginiams, naudojantiems 
atsinaujinančios energijos šaltinius.

perdavimo sistemos operatoriai, kiek 
leidžia nacionalinė elektros energijos 
sistema, pirmenybę teikia gamybos 
įrenginiams, naudojantiems 
atsinaujinančios energijos šaltinius.

Or. de

Pagrindimas

Prieigos prie tinklo pirmenybė svarbi siekiant 20 proc. energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
planinio rodiklio ir ją galima pateisinti energijos iš atsinaujinančių šaltinių diskriminavimu 
elektros rinkoje. Vėjo energija dėl žemų vėjo jėgainių pagaminamos elektros ribinių kaštų 
teigiamai veikia energijos kainas. Šis nauda vien tik Vokietijos vartotojams 2006 m. įvertinta 
4,98 mlrd. eurų (Vokietijos aplinkos ministerijos tyrimas http://www.erneuerbare-
energien.de/inhalt/39649/). 

Pakeitimas 183
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
1. Valstybės narės imasi būtinų veiksmų, 
kad sukurtų dujų tinklo infrastruktūrą, 
siekdamos sudaryti sąlygas tolesnei dujų 
gamybos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, įskaitant jungtis tarp valstybių 
narių, plėtrai.
2. Nepakenkdamos dujų tinklo 
patikimumui ir saugumui, nacionalinės 
valdžios institucijos užtikrina prieigos 
pirmenybę prie dujų, gautų iš 
atsinaujinančios energijos šaltinių, 
gavimo ir paskirstymo.
3. Valstybės narės reikalauja, kad 
nacionalinio dujų tinklo vadovybė 
paskelbtų savo standartines taisykles, 
reglamentuojančias investicijas į būtiną 
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techninį suderinimą.
4. Valstybės narės užtikrina, kad 
transporto ir paskirstymo mokesčiai 
nebūtų diskriminuojantys dujų, gautų iš 
atsinaujinančių šaltinių, atžvilgiu ir kad 
šie mokesčiai atspindėtų galimą 
ekonominę naudą jėgainei įsijungus į 
dujų tinklą.

Or. en

Pagrindimas

Reikia numatyti nuostatas, skirtas ir dujų, ir elektros gamybai.

Pakeitimas 184
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biokurui ir kitiems skystiems 
bioproduktams taikomi aplinkos tvarumo 
kriterijai

Aplinkos ir socialinio tvarumo kriterijai iš 
biomasės pagamintai energijai

Or. en

Pagrindimas

Be aplinkos kriterijų, būtina nustatyti ir socialinius kriterijus.

Pakeitimas 185
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus atsižvelgiama toliau 

1. Į energiją, pagamintą iš biomasės, 
atsižvelgiama toliau nurodytuose a, b ir c 
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nurodytuose a, b ir c punktuose tik tuo 
atveju, jei jie atitinka šio straipsnio 2–5
dalyse nurodytus kriterijus:

punktuose tik tuo atveju, jei ji atitinka šio 
straipsnio 2–8 dalyse nurodytus kriterijus:

Or. en

Pagrindimas

Gamybos tvarumas neturėtų apsiriboti aplinkos tvarumu. Plačiai nušviestos dėl biodegalų 
gamybos kilusios socialinės problemos ir žmogaus teisių pažeidimai rodo, kad socialinius 
standartus reikėtų įtraukti į ES biodegalams taikomus tvarumo kriterijus. 

Pakeitimas 186
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) vertinant transporto kuro atitikimą 
Kuro kokybės direktyvai;

Or. en

Pagrindimas

Transporto sektoriui skirto biokuro naudojimo taisyklės turėtų būti suderintos su Energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių direktyva ir Kuro kokybės direktyva. Todėl reikia padaryti dalinę 
nuorodą siekiant užtikrinti, kad pagal visas direktyvas būtų taikomos tos pačios taisyklės.

Pakeitimas 187
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis naudojant biokurą ir kitus 
skystuosius bioproduktus, į kurią
atsižvelgiama 1 dalyje nustatytais tikslais, 

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis naudojant iš biomasės 
gaunamą energiją, į kurią atsižvelgiama 1 
dalyje nustatytais tikslais, apskaičiuojamas 
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turi būti sumažintas bent 35%. pagal 17 straipsnio 1 dalį ir turi būti 
sumažintas bent 60%.

Or. en

Pagrindimas

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio norma turėtų būti pakankamai aukšta, norint 
užtikrinti, kad nedideli biomasės ištekliai būtų naudojami veiksmingai. Taip pat, jei nebus 
labai pagerintas skaičiavimo metodas, kyla grėsme, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo sumažinimo kiekis nebus teisingai įvertintas ir tai lems vartotojų klaidinimą ir 
neteisingą politiką.

Pakeitimas 188
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis naudojant biokurą ir kitus 
skystuosius bioproduktus, į kurią 
atsižvelgiama 1 dalyje nustatytais tikslais, 
turi būti sumažintas bent 35%. 

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis naudojant iš biomasės gaunamą 
energiją, į kurią atsižvelgiama 1 dalyje 
nustatytais tikslais, apskaičiuojamas pagal 
17 straipsnio 1 dalį ir turi būti sumažintas 
bent 35%. 

Or. en

Pakeitimas 189
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis naudojant biokurą ir kitus 
skystuosius bioproduktus, į kurią 
atsižvelgiama 1 dalyje nustatytais tikslais, 

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis naudojant iš biomasės 
gaminamą energiją, į kurią atsižvelgiama 
1 dalyje nustatytais tikslais, turi būti 
sumažintas bent 35 %, iki 2012 m. sausio 
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turi būti sumažintas bent 35%. 1 d. bent 50 %, o iki 2017 m. sausio 1 d. 
bent 60 %. 

Or. en

Pagrindimas

Iš biomasės gaminamos energijos išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį Komisija 
siūlo sumažinti 35 %, tačiau tai – per mažai, reikia šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
sumažinti bent iki 60 %.

Pakeitimas 190
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis naudojant biokurą ir kitus 
skystuosius bioproduktus, į kurią 
atsižvelgiama 1 dalyje nustatytais tikslais, 
turi būti sumažintas bent 35%. 

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis naudojant iš biomasės 
gaunamą energiją, į kurią atsižvelgiama 1 
dalyje nustatytais tikslais, apskaičiuojamas 
pagal 17 straipsnio 1 dalį ir turi būti 
sumažintas bent 50%.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyta 35 % šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo norma per maža.  
Nustačius tokį mažą planinį rodiklį, šiandien rinkoje esantis pagrindinis biokuras bus 
laikomas tinkamu ir kils pavojus gamybą paversti nenašia, nepakankamai palankia klimatui ir 
sukeliančia galimai didelius netiesioginius žemės naudojimo padarinius.  Be to, esant tik 
35 % šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ribinei normai, menkinamas didelis našios 
biokuro gamybos pajėgumas atogrąžų šalyse.



AM\727647LT.doc 83/157 PE407.817v01-00

LT

Pakeitimas 191
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis naudojant biokurą ir kitus 
skystuosius bioproduktus, į kurią 
atsižvelgiama 1 dalyje nustatytais tikslais, 
turi būti sumažintas bent 35%. 

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis naudojant bioenergiją, į kurią 
atsižvelgiama 1 dalyje nustatytais tikslais, 
apskaičiuojamas pagal 17 straipsnio 1 
dalį ir turi būti sumažintas bent 60 %, 
naudojantis viso ciklo analize, paremta 
paskutiniais moksliniais duomenimis.

Or. en

Pagrindimas

Palyginti su iškastiniu kuru, 60 % šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio norma turi būti 
nustatyta visai bioenergijai, ne tik biokurui ir kitiems skystiesiems bioproduktams, rinkai 
aiškiai duodant suprasti, kad būtina siekti geriausių rezultatų ir mažinti išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį. Tik tie bioenergijos prašymai, kuriuose numatytas pakankamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo sumažinimas turėtų būti laikomi atitinkančiais 
atsinaujinančiosios energijos tikslą. Skaičiavimai, pagal kuriuose nustatomas atitikimas 
normai, turėtų būti pagrįsti naujausiais, nuolat peržiūrimais ir atnaujinamais mokslo 
duomenimis. 

Pakeitimas 192
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio norma turėtų būti pakankamai aukšta, norint 
užtikrinti, kad nedideli biomasės ištekliai būtų naudojami veiksmingai. Taip pat, jei nebus 
labai pagerintas skaičiavimo metodas, kyla grėsme, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo sumažinimo kiekis nebus teisingai įvertintas ir tai lems vartotojų klaidinimą ir 
neteisingą politiką.

Pakeitimas 193
Riitta Myller

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.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
naudojant biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, į kurį atsižvelgiama 1 dalyje 
nustatytais tikslais, sumažinamas bent 
50 % ir  tai grindžiama Europos Komisijos 
2013 m. peržiūra, kuri vėliau kartojama kas 
dveji metai.

Or. en

Pakeitimas 194
Dorette Corbey

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 iš biomasės gaunama energija
pagaminta įrenginiuose, kurie buvo 
eksploatuojami 2008 m. sausio mėn., 
pirmoji šios straipsnio dalies pastraipa 
taikoma nuo 2013 m. balandžio 1 d.

Or. en
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Pagrindimas

Iš biomasės gaminamos energijos išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį Komisija 
siūlo sumažinti 35 %, tačiau tai – per mažai, reikia šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
sumažinti bent iki 60 %.

Pakeitimas 195
Anders Wijkman

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 iš biomasės gaunama energija
pagaminta įrenginiuose, kurie buvo 
eksploatuojami 2008 m. sausio mėn., 
pirmoji šios straipsnio dalies pastraipa 
taikoma nuo 2013 m. balandžio 1 d

Or. en

Pagrindimas

pasiūlyta 35 % šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo norma per maža.  Nustačius 
tokį mažą planinį rodiklį, šiandien rinkoje esantis pagrindinis biokuras bus laikomas tinkamu 
ir kils pavojus gamybą paversti nenašia, nepakankamai palankia klimatui ir sukeliančia 
galimai didelius netiesioginius žemės naudojimo padarinius.  Be to, esant tik 35 % šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio ribinei normai, menkinamas didelis našios biokuro gamybos 
pajėgumas atogrąžų šalyse.

Pakeitimas 196
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies 1 a  ir 1 b pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2016 m. sausio 1 d. išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
naudojant biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, į kurį atsižvelgiama 1 dalyje 
nustatytais tikslais, sumažinamas bent 
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50 %.
Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, naudojant biokurą ir kitus 
skystuosius bioproduktus, skaičiuojamas 
pagal 17 straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 197
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2015 m. sausio 1 d. išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
naudojant biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, į kurį atsižvelgiama 1 dalyje 
nustatytais tikslais, turi būti sumažintas 
bent 45 %.
Nuo 2020 m. sausio 1 d. išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
naudojant biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, į kurį atsižvelgiama 1 dalyje 
nustatytais tikslais, turi būti sumažintas 
bent 55 %.

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlyta šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo norma per maža. Siekiant 
sudaryti galimybes veikiančioms elektrinėms įgyvendinti pokyčius, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslas turėtų būti didinamas etapais.
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Pakeitimas 198
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Pagrindimas

Transporto kurą reikėtų apriboti kuru, pagamintu iš pramoninių žaliavų, jei tiesiogiai arba 
netiesiogiai neatsiranda šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų pakeitus žemės 
naudojimo paskirtį. Galimybė pagerinti anglies surinkimą iš sunykusios arba nederlingos 
žemės bus neįgyvendinta, jei rinkos atitikimas ES tikslams nebus skirtas jos įgyvendinimui.

Pakeitimas 199
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Reikia tinkamai įvertinti iš naftos 
gaunamo kuro keitimo biokuru keitimo 
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efektą. Šiuo tikslu, remiantis viso ciklo 
energetikos analizės išvadomis, būtina 
įdiegti grynosios energijos arba 
investuotos energijos energetinės grąžos 
(angl. EROI) sąvoką. Teisingo transporto 
energijos vertinimo parengimas sudarys 
galimybes išvengti per didelio importo iš 
besivystančių šalių, taigi sumažins 
neigiamą įtaką maisto gamybai šiose 
šalyse. Šių vertinimų rengimas taip pat 
skatins vietos lygmeniu pagamintos 
biomasės naudojimą, o tai bus tikrai 
naudinga aplinkos apsaugai ir padės 
išvengti techninių problemų.

Or. it

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama ne tik pagrindinio pasiūlymo tikslo, t. y. pakeisti iškastinį kurą kitu, 
bet ir nukreipti rinką efektyviausių energijos išteklių linkme. Tikroji grynosios biokuro 
energijos vertė yra palyginti žema. Iš kukurūzų pagaminto etanolio grynosios energijos vertė 
yra 2,1 (t. y. dvigubai daugiau, nei sunaudojama jo gamybai), palyginti su iš naftos gaunamo 
kuro verte, kuri yra 20,1. Tai reiškia, kad investicijos išlaidos šiam pakaitalui yra 20,1.

Pakeitimas 200
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies įžanginė 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 
vienas iš toliau nurodytų apibūdinimų
(nepaisant to, ar toks apibūdinimas žemei 
vis dar 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 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 
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taikytinas):

Or. en

Pagrindimas

Nors transportui skirtą biomasę reikėtų gaminti tik iš tokių pramoninių žaliavų, kurios nedaro 
įtakos žemės naudojimui arba tais atvejais, kai gali būti įrodytas geresnis anglies surinkimas, 
biomasės naudojimas energijos tikslais turi būti reguliuojamas, siekiant išvengti neigiamo 
poveikio aplinkai. 

Pakeitimas 201
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies įžanginė 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 
vienas iš toliau nurodytų apibūdinimų 
(nepaisant to, ar toks apibūdinimas žemei 
vis dar taikytinas):

3. Bioenergija, į kurią atsižvelgiama šio 
straipsnio 1 dalyje nustatytais tikslais, 
neturi būti pagaminta iš žaliavų, gautų iš 
didelės biologinės vertės žemės, t. y. 
žemės, kuriai 2003 m. gegužės mėn. ar 
vėliau taikytinas vienas iš toliau nurodytų 
apibūdinimų (nepaisant to, ar toks 
apibūdinimas žemei vis dar taikytinas):

Or. en

Pagrindimas

Komisijos tekstas palankus tiems, kurie galėtų naikinti miškus, tikėdamiesi Europos rinkos 
augimo, šis reiškinys buvo pastebėtas Pietryčių Azijos šalyse. Be to dar blogiau, tokios naujos 
neplatinimo datos nustatymas pažeidžia 1990 m. neplatinimo datą, nustatytą Kioto protokolo 
švaraus vystymosi mechanizme. 2003 m. yra tokia biokurui nustatyta data, kurią ES patvirtino 
teisės aktais.
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Pakeitimas 202
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė 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 
vienas iš toliau nurodytų apibūdinimų
(nepaisant to, ar toks apibūdinimas žemei 
vis dar taikytinas):

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 
2003 m. rugsėjo mėn. ar vėliau taikytinas 
vienas iš toliau nurodytų apibūdinimų 
(nepaisant to, ar toks apibūdinimas žemei 
vis dar taikytinas):

Or. de

Pagrindimas

Žemės paskirties keitimo data bent jau turi atitikti susijusių susitarimų įsigaliojimo datą 
(2003 m. rugsėjo mėn.).

Pakeitimas 203
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) didelės gamtosauginės vertės žemė;

Or. en

Pagrindimas

Nors transportui skirtą biomasę reikėtų gaminti tik iš tokių pramoninių žaliavų, kurios nedaro 
įtakos žemės naudojimui arba tais atvejais, kai gali būti įrodytas geresnis anglies surinkimas, 
biomasės naudojimas energijos tikslais turi būti reguliuojamas, siekiant išvengti neigiamo 
poveikio aplinkai. 
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Pakeitimas 204
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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;

Or. sv

Pakeitimas 205
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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; išskyrus tuos 
atvejus, kai bus pateikta įrodymų, kad bet 
kokia žmogaus intervencija buvo ir bus 
tokia intensyvi ir dažna, kad bus 
išsaugoma natūrali rūšių sudėtis ir 
procesai;

Or. en

Pagrindimas

Nors transportui skirtą biomasę reikėtų gaminti tik iš tokių pramoninių žaliavų, kurios nedaro 
įtakos žemės naudojimui arba tais atvejais, kai gali būti įrodytas geresnis anglies surinkimas, 
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biomasės naudojimas energijos tikslais turi būti reguliuojamas, siekiant išvengti neigiamo 
poveikio aplinkai. 

Pakeitimas 206
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) gamtos apsaugos tikslais nustatytos 
vietovės, įskaitant tarptautiniuose 
susitarimuose pripažintas vietoves, skirtas 
retų, arba nykstančių ekosistemų ar rūšių 
apsaugai, nebent pateikiama įrodymų, kad 
tokių žaliavų gamyba tiems tikslams 
nepakenkė.

Or. en

Pagrindimas

Nors transportui skirtą biomasę reikėtų gaminti tik iš tokių pramoninių žaliavų, kurios nedaro 
įtakos žemės naudojimui arba tais atvejais, kai gali būti įrodytas geresnis anglies surinkimas, 
biomasės naudojimas energijos tikslais turi būti reguliuojamas, siekiant išvengti neigiamo 
poveikio aplinkai. 

Pakeitimas 207
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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.

Or. en
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Pagrindimas

Nors transportui skirtą biomasę reikėtų gaminti tik iš tokių pramoninių žaliavų, kurios nedaro 
įtakos žemės naudojimui arba tais atvejais, kai gali būti įrodytas geresnis anglies surinkimas, 
biomasės naudojimas energijos tikslais turi būti reguliuojamas, siekiant išvengti neigiamo 
poveikio aplinkai.

Pakeitimas 208
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 vietovėms taikomi a – c 
punktai. Tokia priemonė, skirta iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, tvirtinama taikant 21 straipsnio 3 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Nors transportui skirtą biomasę reikėtų gaminti tik iš tokių pramoninių žaliavų, kurios nedaro 
įtakos žemės naudojimui arba tais atvejais, kai gali būti įrodytas geresnis anglies surinkimas, 
biomasės naudojimas energijos tikslais turi būti reguliuojamas, siekiant išvengti neigiamo 
poveikio aplinkai. 

Pakeitimas 209
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies įžanginė 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, 

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nors transportui skirtą biomasę reikėtų gaminti tik iš tokių pramoninių žaliavų, kurios nedaro 
įtakos žemės naudojimui arba tais atvejais, kai gali būti įrodytas geresnis anglies surinkimas, 
biomasės naudojimas energijos tikslais turi būti reguliuojamas, siekiant išvengti neigiamo 
poveikio aplinkai. 

Pakeitimas 210
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies įžanginė 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. 
žemės, kuriai 2008 m. sausio mėn. arba 
vėliau taikytas ir jau nebetaikomas vienas 
iš toliau nurodytų apibūdinimų:

4. Bioenergija, į kurią atsižvelgiama šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais, 
neturi būti pagaminta iš žaliavų, gautų iš 
žemės, kurioje yra didelių anglies atsargų, 
t. y. žemės, kuriai 2003 m. gegužės mėn.
arba vėliau taikytas ir jau nebetaikomas 
vienas iš toliau nurodytų apibūdinimų:

Or. en

Pagrindimas

Komisijos tekstas palankus tiems, kurie galėtų naikinti miškus, tikėdamiesi Europos rinkos 
augimo, šis reiškinys buvo pastebėtas Pietryčių Azijos šalyse. Be to dar blogiau, tokios naujos 
neplatinimo datos nustatymas pažeidžia 1990 m. neplatinimo datą, nustatytą Kioto protokolo 
švaraus vystymosi mechanizme. 2003 m. yra tokia biokurui nustatyta data, kurią ES patvirtino 
teisės aktais. 
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Pakeitimas 211
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos įžanginė 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. 
žemės, kuriai 2008 m. sausio mėn. arba 
vėliau taikytas ir jau nebetaikomas vienas 
iš toliau nurodytų apibūdinimų:

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. 
žemės, kuriai 2003 m. rugsėjo mėn. arba 
vėliau taikytas ir jau nebetaikomas vienas 
iš toliau nurodytų apibūdinimų:

Or. de

Pagrindimas

Žemės paskirties keitimo data bent jau turi atitikti susijusių susitarimų įsigaliojimo datą 
(2003 m. rugsėjo mėn.).

Pakeitimas 212
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies įžanginė 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. 
žemės, kuriai 2008 m. sausio mėn. arba 
vėliau taikytas ir jau nebetaikomas vienas 
iš toliau nurodytų apibūdinimų:

4. Iš biomasės gaunama energija, į kurią
atsižvelgiama šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytais tikslais, neturi būti pagaminta
iš žaliavų, gautų iš žemės, kurioje yra 
didelių anglies atsargų, t. y. žemės, kuriai 
2005 m. lapkričio mėn. arba vėliau 
taikytas ir jau nebetaikomas vienas iš toliau 
nurodytų apibūdinimų:

Or. en
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Pakeitimas 213
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) Šlapžemės; 

(aa) Durpynai,

Or. en

Pagrindimas

Nors transportui skirtą biomasę reikėtų gaminti tik iš tokių pramoninių žaliavų, kurios nedaro 
įtakos žemės naudojimui arba tais atvejais, kai gali būti įrodytas geresnis anglies surinkimas, 
biomasės naudojimas energijos tikslais turi būti reguliuojamas, siekiant išvengti neigiamo 
poveikio aplinkai. 

Pakeitimas 214
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Sunykusiuose, t. y. nusausintuose, durpynuose išlieka labai svarbios viso pasaulio anglies 
atsargos.  Sunykusių durpynų atkūrimas leidžia šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
kiekį sumažinti labiau nei biomasės auginimas. Kadangi auginant dažnai būtina dar labiau 
sumažinti vandens lygį, tai lemia dar didesnį sunykimą, taigi išmetama dar daugiau šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų.
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Pakeitimas 215
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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.

(ba) savanos ir krūmynai, t. y. vietovės, 
kuriose auga ir medžiai, ir krūmai ir 
pievos. 
(bb) ilgalaikė pieva, t. y. ganyklos ir 
ganyti skirtos vietos, kuriose augo žolė, 
kurios kaip ganyklos buvo naudojamos 
bent 20 metų ir kuriose neauga miškas.

Or. en

Pagrindimas

Ištisai mišku apaugusios vietovės apibrėžtis turėtų atitikti tarptautiniu mastu pripažintas 
Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) ir JT konvencijos dėl biologinės 
įvairovės apibrėžtis, kuriose abiejose apibrėžiami miškai besitęsiantys daugiau nei 0,5 ha ir 
kuriuose medžių lajos danga užima daugiau kaip 10%.

Vadinamosios tarpinės ekosistemos, esančios tarp miškų ir pievų sudaro svarbią, veiksmingą 
ir naudingą anglies atsargų dalį (pvz.: Brazilijos Cerrado / tropinės savanos (port. Cerrado) 
ir Afrikos savanos) neįtrauktos į šią redakciją.

ilgalaikės pievos sudaro svarbią, veiksmingą ir naudingą anglies atsargų dalį ir pagal 
paskutinius mokslinius tyrimus anglies praradimai verčiant pievas dirbama žeme gali 
sudaryti iki 90 metų.
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Pakeitimas 216
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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. 

(ba) savanos ir krūmynai, t. y. vietovės, 
kuriose auga medžiai, krūmai ir pievos;
(bb) ilgalaikė pieva, t. y. ganyklos ir 
ganyti skirtos vietos, kuriose augo žolė, 
kurios kaip ganyklos buvo naudojamos 
bent 20 metų.

Or. en

Pagrindimas

Nors transportui skirtą biomasę reikėtų gaminti tik iš tokių pramoninių žaliavų, kurios nedaro 
įtakos žemės naudojimui arba tais atvejais, kai gali būti įrodytas geresnis anglies surinkimas, 
biomasės naudojimas energijos tikslais turi būti reguliuojamas, siekiant išvengti neigiamo 
poveikio aplinkai. 

Pakeitimas 217
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Nors transportui skirtą biomasę reikėtų gaminti tik iš tokių pramoninių žaliavų, kurios nedaro 
įtakos žemės naudojimui arba tais atvejais, kai gali būti įrodytas geresnis anglies surinkimas, 
biomasės naudojimas energijos tikslais turi būti reguliuojamas, siekiant išvengti neigiamo 
poveikio aplinkai. 

Pakeitimas 218
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šios straipsnio dalies nuostatos 
netaikomos, jei žaliavų gavimo laikotarpiu 
žemei taikytas toks pat apibūdinimas, kaip 
ir 2003 m. gegužės mėn.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos tekstas palankus tiems, kurie galėtų naikinti miškus, tikėdamiesi Europos rinkos 
augimo, reiškinys pastebėtas Pietryčių Azijos šalyse. Be to dar blogiau, tokios naujos 
neplatinimo datos nustatymas pažeidžia 1990 m. neplatinimo datą, nustatytą Kioto protokolo 
švaraus vystymosi mechanizme. 2003 m. yra tokia biokurui nustatyta data, kurią ES patvirtino 
teisės aktais.

Pakeitimas 219
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Į energijai gaminti skirtą biomasę 1 
dalyje nurodytais tikslais neatsižvelgiama, 
išskyrus tuos atvejus, kai žaliavos iš kurių 
ji gaminama buvo auginamos 
atsižvelgiant į šiuos kriterijus:
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(a) gerbiamos vietos bendruomenių ir toje 
vietoje gimusių žmonių teisės į žemę pagal 
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 ir 
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 220
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Nepaisant to, ar žaliavos buvo 
auginamos Bendrijos teritorijoje ar už jos 
ribų, į energijai gaminti skirtą biomasę 1 
dalyje nurodytais tikslais atsižvelgiama tik 
tuo atveju, jei buvo imtasi veiksmingų 
priemonių siekiant užkirsti kelią:
(a) vandens taršai, įskaitant požeminį 
vandenį,
(b) per dideliam vandens naudojimui 
teritorijose, kuriose trūksta vandens.
(c) oro taršai,
(d) grunto kokybės bloginimui.

Or. en

Pagrindimas

Į ataskaitų rengimą reikėtų įtraukti didėjančio bioenergijos poreikio poveikio pasauliniam 
žemė naudojimui ir su tuo susijusio išmetamo dujų kiekio išsamų vertinimą.  Jei tai nebus 
padaryta, bus neįmanoma nustatyti, ar vykdoma politika iš tiesų padeda mažinti išmetamą 
dujų kiekį.

Pakeitimas 221
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais 
tikslais, gamybai naudojamos Bendrijoje 
išaugintos žemės ūkio žaliavos gaunamos 
laikantis Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1782/20031 III priedo A dalies 

Išbraukta.
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antraštinėje dalyje „Aplinka“ išvardytų 
nuostatų reikalavimų bei standartų ir 
pagal to reglamento 5 straipsnio 1 dalį 
apibrėžtų būtiniausių geros agrarinės ir 
aplinkosauginės būklės reikalavimų.
_________
1 OL L 270, 2003 10 21, p. 56.

Or. en

Pagrindimas

Žemės ūkio praktikos kriterijai turi atitikti gamybos ES ir už jos ribų kriterijus, numatytus 
gamybai. Žr. 7a naują dalį (pranešėjo pakeitimas 33) ir jį papildantį tų pačių autorių 
pakeitimą. 

Pakeitimas 222
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais 
tikslais, gamybai naudojamos Bendrijoje 
išaugintos žemės ūkio žaliavos gaunamos 
laikantis Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1782/2003 III priedo A dalies 
antraštinėje dalyje „Aplinka“ išvardytų 
nuostatų reikalavimų bei standartų ir pagal 
to reglamento 5 straipsnio 1 dalį apibrėžtų 
būtiniausių geros agrarinės ir 
aplinkosauginės būklės reikalavimų.

5. Biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų, į 
kuriuos atsižvelgiama 1 dalyje nurodytais 
tikslais, gamybai naudojamos Bendrijoje 
išaugintos žemės ūkio žaliavos gaunamos 
laikantis Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1782/2003 III priedo A dalies 
antraštinėje dalyje „Aplinka“ išvardytų 
nuostatų reikalavimų bei standartų ir pagal 
to reglamento 5 straipsnio 1 dalį apibrėžtų 
būtiniausių geros agrarinės ir 
aplinkosauginės būklės reikalavimų. 3 ir 4 
dalys netaikomos žaliavai auginamai 
Bendrijoje.

Or. de

Pagrindimas

15 straipsnyje išdėstomi papildomi reikalavimai gamybai ES–27, kadangi reikia laikytis ne tik 
3 ir 4 dalių, bet ir 5; kita vertus, importuojamoms žaliavoms bus taikomos tik 3 ir 4 dalys. 



AM\727647LT.doc 103/157 PE407.817v01-00

LT

Galiojančiuose Europos aplinkos ir vandens apsaugos susitarimuose yra tinkami tvarios 
žemdirbystės reikalavimai. Todėl turi būti aišku, kad tik 5 dalis taikoma žaliavų gamybai ES –
27. Joje taip pat yra pakankamai sąlygų, išdėstytų 3 ir 4 dalyse.

Pakeitimas 223
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkio žaliavos, neauginamos 
bendrijoje ir naudojamos biokuro ir kitų 
skystųjų bioproduktų gamybai, į kuriuos 
atsižvelgiama pagal 1 punktą, gaunamos 
pagal taisykles, lygiaverčias išdėstytoms 
šios dalies 1 punkte arba, jei tokios 
taisyklės netaikomos, laikantis visų pirma 
šių reikalavimų, kurie daro įtaką pasaulio 
gamtiniams ištekliams:
(a) žymiai nepadidėja išlakų, kurios gali 
lemti rūgštėjimą, eutrofikaciją arba ozono 
ardymą arba kurios yra toksiškos; 
(b) žymiai nepablogėja dirvožemio 
funkcijos arba derlingumas (pvz., 
organinių medžiagų lygio išlaikymas, 
erozijos kontrolė), 
(c) žymiai nepablogėja vandens kokybė ar 
vandens tiekimas, 
(d) žymiai nepablogėja biologinė ar 
ekosistemų įvairovė ir
(e) aplinkos apsaugos požiūriu tinkamas 
trąšų ir pesticidų naudojimas.

Or. xm

Pagrindimas

Žemės ūkio žaliavoms, gaminamoms trečiosiose šalyse turi būti nustatyti reikalavimai, kurie 
atitiktų ar būtų tolygūs susijusiems reikalavimams, siekiant užtikrinti iš jų gaminamo biokuro 
tvarumą.
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Pakeitimas 224
Dorette Corbey

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

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų galėti nustatyti kriterijus, kurie papildytų ES kriterijus.

Pakeitimas 225
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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
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Pakeitimas 226
Eluned Morgan

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

Pagrindimas

Šiame straipsnyje prieštaraujama Europos Sutarties 174, 175 ir 176 straipsniams, kuriuose 
teigiama, kad valstybėms narėms neužkirstas kelias “ir toliau laikytis arba priimti griežtesnių 
apsaugos priemonių”, skirtų aplinkos apsaugai. Komisijos tekstas pažeistų galiojančias 
nacionalines atsinaujinančio kuro sistemas, pavyzdžiui, veikiančias JK ir Nyderlanduose.

Pakeitimas 227
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija vėliausiai iki 2010 m. 
gruodžio 31 d. pateikia ataskaitą apie 
biomasės, išskyrus biokurą ir kitus 
skystuosius bioproduktus, panaudojimo 
energijos tikslais tvarumo sistemos 
reikalavimus. Kartu su ataskaita, jei to 
reikia, pateikiami pasiūlymai Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl biomasės 
naudojimo energijos tikslais tvarumo 
sistemos.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Šioje direktyvoje turėtų būti nustatyti iš biomasės gaunamos energijos tvarumo kriterijai.

Pakeitimas 228
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija vėliausiai iki 2010 m. gruodžio 
31 d. pateikia ataskaitą apie biomasės, 
išskyrus biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, panaudojimo energijos 
tikslais tvarumo sistemos reikalavimus. 
Kartu su ataskaita, jei to reikia, pateikiami 
pasiūlymai Europos Parlamentui ir Tarybai 
dėl biomasės naudojimo energijos tikslais 
tvarumo sistemos.

7. Komisija vėliausiai iki 2010 m. gruodžio 
31 d. pateikia ataskaitą apie biomasės, 
išskyrus biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, panaudojimo energijos 
tikslais tvarumo sistemos reikalavimus. 
Ataskaitoje atsižvelgiama į galiojančius 
standartus ir taisykles bei tvarios 
miškininkystės principus ir vykstantį šios 
srities standartų rengimo darbą. Kartu su 
ataskaita, jei to reikia, pateikiami 
pasiūlymai Europos Parlamentui ir Tarybai 
dėl biomasės naudojimo energijos tikslais 
tvarumo sistemos.

Or. en

Pagrindimas

Rengiant tvarumo kriterijaus išplėtimą biomasei reikia atsižvelgti į galiojančius tvarios 
miškininkystės principus ir taisykles bei į rengiamus standartus. 

Pakeitimas 229
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Į iš biomasės gaunamą energiją 
neatsižvelgiama, šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytais tikslais, išskyrus atvejus, kai 
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buvo imtasi veiksmingų priemonių 
siekiant užkirsti kelią:
(a) paviršiaus ir požeminio vandens 
kokybės prastėjimui dėl teršalų ir per 
dideliam maistinių medžiagų patekimui į 
juos;
(b) per dideliam vandens naudojimui 
teritorijose, kuriose trūksta vandens.
(c) oro taršai, 
(d) grunto kokybės bloginimui.
Laikantis 1 dalyje nustatytų reikalavimų 
ir gaminant biomasei skirtą žaliavą nei 
bendrija, nei trečiosios šalys nenaudoja 
genetiškai modifikuotų augalų ar 
produktų. 

Or. en

Pagrindimas

Žemės ūkio praktikos kriterijai turi atitikti gamybos ES ir už jos ribų kriterijus, numatytus 
gamybai. Pakeitimas siejamas su pranešėjo 33 pakeitimu ir juo siekiama šį paaiškinti.

Pakeitimas 230
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber, Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. 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) laikantis tarptautinių, Jungtinių Tautų 
agentūrų ar konvencijų nustatytų, normų 
dėl vietos gyventojų ar vietos 
bendruomenių teisės duoti sutikimą ar 
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konsultuoti ir dėl vaikų apsaugos  
(b) viso žaliavų gamybos ciklo metu 
laikomasi Jungtinių Tautų nustatytų 
žmogaus teises reglamentuojančių normų.    
ar laikomasi 8 dalyje nustatytų kriterijų, 
reikia patikrinti pagal 16 straipsnį, ypač 
dėl savanoriškų tarptautinių ar 
nacionalinių programų, kuriose būtų 
nustatomi tvaraus biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų gamybos standartai ir 
užtikrinama, kad biokuro ir kitų skystųjų 
bioproduktų gamyba atitiktų tuos 
standartus. 

Or. en

Pagrindimas

Gamybos tvarumas neturėtų apsiriboti aplinkos tvarumu. Plačiai aptartos socialinės 
problemos ir žmogaus teisių pažeidimai, kilę dėl biodegalų gamybos, rodo, kad socialinius 
standartus reikėtų įtraukti į ES biodegalams taikomus tvarumo kriterijus. 

Pakeitimas 231
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Europos Komisija paskiria 
nepriklausomų ekspertų komitetą, kuris 
turi nustatyti tvarką, skirtą tiksliai 
įvertinti netiesioginius bioenergetikos 
padarinius žemės paskirties pokyčiams ir 
netiesioginį poveikį natūralių miškų arba 
kitų natūralių ekosistemų būklės 
blogėjimui ir spręsti su tuo susijusias 
problemas, kuri būtų taikoma vėliausiai 
nuo 2010 m. gruodžio 31 d. Itin svarbu, 
kad būtų įtraukti netiesioginiai 
padariniai.

Or. en
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Pagrindimas

Gamybos tvarumas neturėtų apsiriboti aplinkos tvarumu. Plačiai nušviestos dėl biodegalų 
gamybos kilusios socialinės problemos ir žmogaus teisių pažeidimai rodo, kad socialinius 
standartus reikėtų įtraukti į ES biodegalams taikomus tvarumo kriterijus. 

Pakeitimas 232
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2010 ir 2012 m. Komisija atsiskaito 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl šio 
straipsnio 1 dalyje aprašyto masės balanso 
patikros metodo taikymo ir dėl galimybės 
leisti taikyti kitus patikros metodus kai 
kurių arba visų rūšių žaliavoms ar 
biokurui. Atlikdama vertinimą Komisija 
atsižvelgia į tuos patikros metodus, pagal 
kuriuos informacijos apie tvarumo
charakteristikas ir toliau nebūtina 
priskirti konkrečioms siuntoms ar 
mišiniams. Atliekant vertinimą 
atsižvelgiama į poreikį išlaikyti patikros 
sistemos vientisumą ir veiksmingumą, 
kartu vengiant nustatyti nepagrįstą naštą 
pramonei. Kartu su ataskaita prireikus 
pateikiami pasiūlymai Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl leidimo taikyti 
kitus patikros metodus.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 233
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali nuspręsti, kad, 
atsižvelgiant į Bendrijos ir trečiųjų šalių 
dvišalius ir daugiašalius susitarimus, iš 
tose valstybėse išaugintų žaliavų 
pagamintas biokuras ir kiti skystieji 
bioproduktai atitinka 15 straipsnio 3 ar 4 
dalyje nurodytus aplinkos tvarumo 
kriterijus.

Komisija gali nuspręsti, kad 15 straipsnio 
2 dalyje nurodytais tikslais savanoriškų 
nacionalinių ar tarptautinių biomasės 
produktų gamybos standartus nustatančių 
sistemų duomenys yra tikslūs arba kad 
jais remiantis biokuro siuntos atitinka 15 
straipsnio 3 ar 4 dalyje nurodytus 
aplinkos tvarumo kriterijus.
Komisija gali nuspręsti, kad 15 straipsnio 
2 dalies tikslais nacionalinių, 
daugianacionalinių ar tarptautinių 
sistemų, kuriomis matuojamas sumažintas 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, duomenys yra tikslūs.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Importui iš trečiųjų šalių nustatyta tvarka netinkama. Nėra nustatyta jokių kriterijų, kuriuos 
reikia atitikti sudarant susitarimus su trečiosiomis šalimis, ypač dėl įrodymų pateikimo 
naudojant masės balanso metodą. Trečiųjų šalių tiekėjai turės didelį konkurencinį pranašumą 
prieš ES tiekėjus, jei tik pastarieji turės naudoti brangų masės balanso metodą siekdami 
įrodyti, kad atitinka reikalavimus.

Tokie pat arba bent tolygūs kriterijai (masės balanso sistema) turėtų būti nustatyti kaip 
įrodymas, kad importas iš trečiųjų šalių atitinka tvarumo kriterijus. Būtina, kad importui būtų 
taikomi ES galiojantys tvarumo kriterijai. Tai būtų užtikrinta papildant 15 straipsnio 5 dalį 
(pakeitimas Nr. 4). 
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Pakeitimas 234
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali nuspręsti, kad, 
atsižvelgiant į Bendrijos ir trečiųjų šalių 
dvišalius ir daugiašalius susitarimus, iš 
tose valstybėse išaugintų žaliavų 
pagamintas biokuras ir kiti skystieji 
bioproduktai atitinka 15 straipsnio 3 ar 4 
dalyje nurodytus aplinkos tvarumo 
kriterijus.
Komisija gali nuspręsti, kad 15 straipsnio 
2 dalyje nurodytais tikslais savanoriškų 
nacionalinių ar tarptautinių biomasės 
produktų gamybos standartus nustatančių 
sistemų duomenys yra tikslūs arba kad jais 
remiantis biokuro siuntos atitinka 15 
straipsnio 3 ar 4 dalyje nurodytus aplinkos 
tvarumo kriterijus.

4. Komisija skatina, kad 15 straipsnio 2 
dalyje nurodytais tikslais savanoriškų 
nacionalinių ar tarptautinių biomasės 
produktų gamybos standartus nustatančių 
sistemų duomenys būtų tikslūs arba kad 
jais remiantis energijai gaminti skirtos 
biomasės siuntos atitiktų 15 straipsnyje
nurodytus aplinkos tvarumo kriterijus.

Komisija gali nuspręsti, kad 15 straipsnio 
2 dalies tikslais nacionalinių, 
daugianacionalinių ar tarptautinių sistemų, 
kuriomis matuojamas sumažintas išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
duomenys yra tikslūs.

Pagal 21 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu
Komisija gali nuspręsti, kad 15 straipsnio
tikslais nacionalinių, daugianacionalinių ar 
tarptautinių sistemų, kuriomis matuojamas 
sumažintas išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, duomenys yra 
tikslūs.

Or. en

Pakeitimas 235
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali nuspręsti, kad, Komisija sudaro Bendrijos ir trečiųjų šalių 
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atsižvelgiant į Bendrijos ir trečiųjų šalių 
dvišalius ir daugiašalius susitarimus, iš tose 
valstybėse išaugintų žaliavų pagamintas 
biokuras ir kiti skystieji bioproduktai
atitinka 15 straipsnio 3 ar 4 dalyje 
nurodytus aplinkos tvarumo kriterijus.

dvišalius ir daugiašalius susitarimus, pagal 
kuriuos užtikrinama, jog energija, 
pagaminta iš tose valstybėse išaugintų 
žaliavų pagamintos biomasės atitinka 15 
straipsnio 3, 4 , 7a ir 8 dalyje nurodytus 
aplinkos tvarumo kriterijus. Į susitarimus 
įtraukiamos priemonės MVĮ dalyvavimui 
užtikrinti.

Komisija gali nuspręsti, kad 15 straipsnio 2 
dalyje nurodytais tikslais savanoriškų 
nacionalinių ar tarptautinių biomasės 
produktų gamybos standartus nustatančių 
sistemų duomenys yra tikslūs arba kad jais 
remiantis biokuro siuntos atitinka 15 
straipsnio 3 ar 4 dalyje nurodytus aplinkos 
tvarumo kriterijus.

Komisija gali nuspręsti, kad 15 straipsnio 2 
dalyje nurodytais tikslais savanoriškų 
nacionalinių ar tarptautinių biomasės 
produktų gamybos standartus nustatančių 
sistemų duomenys yra tikslūs arba kad jais 
remiantis iš biomasės pagamintos 
energijos siuntos atitinka 15 straipsnio 3 ar 
4 dalyje nurodytus aplinkos tvarumo 
kriterijus.

Komisija gali nuspręsti, kad 15 straipsnio 2 
dalies tikslais nacionalinių, 
daugianacionalinių ar tarptautinių sistemų, 
kuriomis matuojamas sumažintas išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
duomenys yra tikslūs.

Komisija gali nuspręsti, kad 15 straipsnio 2
dalies tikslais nacionalinių, 
daugianacionalinių ar tarptautinių sistemų, 
kuriomis matuojamas sumažintas išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
duomenys yra tikslūs.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su Anderso Wijkmano pateiktu 33 pakeitimu, kuriame pridedama 15 
straipsnio 7a dalis ir su 15 straipsnio 8 dalies (naujos) pakeitimu, kurį pateikė A. Wijkman, 
J. Bowis ir D. Corbey.

Pakeitimas 236
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija priima sprendimus pagal šio 
straipsnio 4 dalį tik tuo atveju, jei 
atitinkamas susitarimas ar sistema 

Išbraukta.
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atitinka adekvačius patikimumo, 
skaidrumo ir nepriklausomo audito 
standartus. Sistemos, kuriomis 
matuojamas sumažintas išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
taip pat turi atitikti VII priedo metodikos 
reikalavimus.

Or. de

Pagrindimas

Importui iš trečiųjų šalių nustatyta tvarka netinkama. Nėra nustatyta jokių kriterijų, kuriuos 
reikia atitikti sudarant susitarimus su trečiosiomis šalimis, ypač dėl įrodymų pateikimo 
naudojant masės balanso metodą. Trečiųjų šalių tiekėjai turės didelį konkurencinį pranašumą 
prieš ES tiekėjus, jei tik pastarieji turės naudoti brangų masės balanso metodą siekdami 
įrodyti, kad atitinka reikalavimus.

Tokie pat arba bent tolygūs kriterijai (masės balanso sistema) turėtų būti nustatyti kaip 
įrodymas, kad importas iš trečiųjų šalių atitinka tvarumo kriterijus. Būtina, kad importui būtų 
taikomi ES galiojantys tvarumo kriterijai. Tai būtų užtikrinta papildant 15 straipsnio 5 dalį 
(pakeitimas Nr. 4). 

Pakeitimas 237
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Sprendimai pagal šio straipsnio 4 
dalį priimami laikantis 21 straipsnio 2 
dalyje nustatytos tvarkos. Tokie 
sprendimai galioja ne ilgiau kaip 5 metus. 

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Importui iš trečiųjų šalių nustatyta tvarka netinkama. Nėra nustatyta jokių kriterijų, kuriuos 
reikia atitikti sudarant susitarimus su trečiosiomis šalimis, ypač dėl įrodymų pateikimo 
naudojant masės balanso metodą. Trečiųjų šalių tiekėjai turės didelį konkurencinį pranašumą 
prieš ES tiekėjus, jei tik pastarieji turės naudoti brangų masės balanso metodą siekdami 
įrodyti, kad atitinka reikalavimus.
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Tokie pat arba bent tolygūs kriterijai (masės balanso sistema) turėtų būti nustatyti kaip 
įrodymas, kad importas iš trečiųjų šalių atitinka tvarumo kriterijus. Būtina, kad importui būtų 
taikomi ES galiojantys tvarumo kriterijai. Tai būtų užtikrinta papildant 15 straipsnio 5 dalį 
(pakeitimas Nr. 4). 

Pakeitimas 238
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Sprendimai pagal šio straipsnio 4 dalį 
priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje
nustatytos tvarkos. Tokie sprendimai 
galioja ne ilgiau kaip 5 metus.

6. Sprendimai pagal šio straipsnio 4 dalį 
priimami laikantis 21 straipsnio 3 dalyje
nustatytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu. Tokie sprendimai galioja ne 
ilgiau kaip 5 metus ir Komisijos, 21 
straipsnio 2 dalyje nurodyto komiteto arba 
Europos Parlamento iniciatyva bet kuriuo 
metu gali būti atšaukti, jei kyla abejonių 
dėl programos patikimumo.

Or. en

Pakeitimas 239
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Sprendimai pagal šio straipsnio 4 dalį 
priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos tvarkos. Tokie sprendimai 
galioja ne ilgiau kaip 5 metus.

(6) Sprendimai pagal šio straipsnio 4 dalį 
priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos tvarkos. Tokie sprendimai 
galioja ne ilgiau kaip 5 metus. Šie 
sprendimai taip pat gali būti atšaukti 
anksčiau, jei duomenys rodo, kad 
nesilaikoma tvarumo standartų, arba jei 
tvarka ar susitarimais neužtikrinamas 
pakankamas patikimumo, skaidrumo ir 
reguliaraus ir dažno nepriklausomo 
audito atlikimo standartų laikymasis . 

Or. en
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Pagrindimas

16 straipsnio 6 dalyje nurodoma, kad sprendimai įtraukti tarptautinius susitarimus ir sistemas 
galios ne ilgiau kaip 5 metus. Šie sprendimai taip pat turėtų būti atšaukti anksčiau, jei bus 
gauta duomenų, kad susitarimai ir sistemos neatitinka būtinų kriterijų arba atitinkamų 
patikimumo, skaidrumo ir nepriklausomo audito atlikimo standartų.

Pakeitimas 240
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei ūkio subjektas pateikia įrodymų ar 
duomenų, gautų pagal susitarimą ar 
sistemą, dėl kurios pagal 4 straipsnį buvo 
priimtas sprendimas, valstybė narė 
nereikalauja, kad tiekėjas pateiktų 
papildomų įrodymų, jog atitinkamas 
aplinkos tvarumo kriterijus yra įvykdytas.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Importui iš trečiųjų šalių nustatyta tvarka netinkama. Nėra nustatyta jokių kriterijų, kuriuos 
reikia atitikti sudarant susitarimus su trečiosiomis šalimis, ypač dėl įrodymų pateikimo 
naudojant masės balanso metodą. Trečiųjų šalių tiekėjai turės didelį konkurencinį pranašumą 
prieš ES tiekėjus, jei tik pastarieji turės naudoti brangų masės balanso metodą siekdami 
įrodyti, kad atitinka reikalavimus.

Tokie pat arba bent tolygūs kriterijai (masės balanso sistema) turėtų būti nustatyti kaip 
įrodymas, kad importas iš trečiųjų šalių atitinka tvarumo kriterijus. Būtina, kad importui būtų 
taikomi ES galiojantys tvarumo kriterijai. Tai būtų užtikrinta papildant 15 straipsnio 5 dalį 
(pakeitimas Nr. 4). 
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Pakeitimas 241
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 8 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal šią nuostatą Komisija 
neatsižvelgia į tam tikrą šaltinį, sprendimo 
įsigaliojimui ji numato atitinkamą 
laikotarpį, kuris būtų ne trumpesnis kaip 
vieneri metai.

Or. de

Pagrindimas

Komisijai nustačius iš karto galiojantį draudimą atsižvelgti į biodegalų šaltinį, būtų sudarytos 
kliūtys vykdyti galiojančias tiekimo sutartis. Taigi būtina nustatyti pereinamąjį laikotarpį 
siekiant užtikrinti pusiausvyrą tarp, viena vertus,  planavimo ir tiekimo saugumo ir, kita
vertus, tvarumo kriterijų laikymosi.

Pakeitimas 242
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio antraštė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų
įtakos šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekiui apskaičiavimas

Iš biomasės pagamintos energijos įtakos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui 

apskaičiavimas

Or. en

Pagrindimas

Netiesioginiai žemės paskirties pokyčiai reiškia, kad kai žemė naudojama biokuro, o ne 
maisto gamybai, kažkur kitur pasaulyje tropinių miškų ar kitos ne žemės ūkiui skirtos žemės 
sąskaita padidėja maisto gamyba, siekiant pakeisti prarastus maisto gamybos pajėgumus. Tai 
turi neigiama poveikį siekiui sumažinti išmetamų ŠESD kiekį naudojant biodegalus, o 
Komisija į tai neatsižvelgia. Todėl būtina įtraukti koeficientą, pagal kurį iš numatytųjų ar 
faktinių biodegalų ŠESD verčių būtų išskaičiuojamas netiesioginio žemės paskirties pokyčio 
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poveikis. Įvedus šį koeficientą bus skatinama auginti produktyvesnius augalus ir našiau 
naudoti žemę.

Pakeitimas 243
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sumažintas išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis naudojant biokurą 
ir kitus skystuosius bioproduktus 15 
straipsnio 2 dalies tikslais apskaičiuojamas 
taip:

1. Sumažintas išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis naudojant iš 
biomasės pagamintą energiją 15 straipsnio 
2 dalies tikslais apskaičiuojamas taip:

Or. en

Pagrindimas

Netiesioginiai žemės paskirties pokyčiai reiškia, kad kai žemė naudojama biokuro, o ne 
maisto gamybai, kažkur kitur pasaulyje tropinių miškų ar kitos ne žemės ūkiui skirtos žemės 
sąskaita padidėja maisto gamyba, siekiant pakeisti prarastus maisto gamybos pajėgumus. Tai 
turi neigiama poveikį siekiui sumažinti išmetamų ŠESD kiekį naudojant biodegalus, o 
Komisija į tai neatsižvelgia. Todėl būtina įtraukti koeficientą, pagal kurį iš numatytųjų ar 
faktinių biodegalų ŠESD verčių būtų išskaičiuojamas netiesioginio žemės paskirties pokyčio 
poveikis. Įvedus šį koeficientą bus skatinama auginti produktyvesnius augalus ir našiau 
naudoti žemę.

Pakeitimas 244
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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.
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Or. en

Pagrindimas

Reikėtų teikti pirmenybę faktinių verčių naudojimui. Numatytas sudedamąsias vertes galima 
naudoti tam tikrais gamybos proceso etapais.

Pakeitimas 245
Dorette Corbey

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;

(a) tą numatytąją vertę, padaugintą iš 
netiesioginio žemės paskirties pokyčio 
koeficiento, naudojant iš biomasės 
pagamintai energijai, kai iš biomasės 
pagamintos energijos gamybos planui 
taikoma numatytoji sumažinto išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
vertė yra nustatyta VII priedo A arba B 
dalyje;

Or. en

Pagrindimas

Netiesioginiai žemės paskirties pokyčiai reiškia, kad kai žemė naudojama biokuro, o ne 
maisto gamybai, kažkur kitur pasaulyje tropinių miškų ar kitos ne žemės ūkiui skirtos žemės 
sąskaita padidėja maisto gamyba, siekiant pakeisti prarastus maisto gamybos pajėgumus. Tai 
turi neigiama poveikį siekiui sumažinti išmetamų ŠESD kiekį naudojant biodegalus, o 
Komisija į tai neatsižvelgia. Todėl būtina įtraukti koeficientą, pagal kurį iš numatytųjų ar 
faktinių biodegalų ŠESD verčių būtų išskaičiuojamas netiesioginio žemės paskirties pokyčio 
poveikis. Įvedus šį koeficientą bus skatinama auginti produktyvesnius augalus ir našiau 
naudoti žemę.
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Pakeitimas 246
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) naudojant faktinę vertę, apskaičiuotą 
pagal VII priedo C dalyje nurodytą 
metodiką; ar

(b) naudojant faktinę vertę, apskaičiuotą 
pagal VII priedo C dalyje nurodytą 
metodiką, padauginus ją iš netiesioginio 
žemės paskirties pokyčio koeficiento; ar

Or. en

Pagrindimas

Netiesioginiai žemės paskirties pokyčiai reiškia, kad kai žemė naudojama biokuro, o ne 
maisto gamybai, kažkur kitur pasaulyje tropinių miškų ar kitos ne žemės ūkiui skirtos žemės 
sąskaita padidėja maisto gamyba, siekiant pakeisti prarastus maisto gamybos pajėgumus. Tai 
turi neigiama poveikį siekiui sumažinti išmetamų ŠESD kiekį naudojant biodegalus, o 
Komisija į tai neatsižvelgia. Todėl būtina įtraukti koeficientą, pagal kurį iš numatytųjų ar 
faktinių biodegalų ŠESD verčių būtų išskaičiuojamas netiesioginio žemės paskirties pokyčio 
poveikis. Įvedus šį koeficientą bus skatinama auginti produktyvesnius augalus ir našiau 
naudoti žemę.

Pakeitimas 247
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) naudojant vertę, apskaičiuotą pagal VII 
priedo C dalyje nustatytą metodiką, kaip 
kai kurių gamybos proceso etapų faktinių 
verčių ir numatytų sudedamųjų verčių, VII 
priedo D arba E dalyje nustatytų kitiems 
gamybos proceso etapams, sumą.

(c) naudojant vertę, apskaičiuotą pagal VII 
priedo C dalyje nustatytą metodiką, kaip 
kai kurių gamybos proceso etapų faktinių 
verčių ir numatytų sudedamųjų verčių, VII 
priedo D arba E dalyje nustatytų kitiems 
gamybos proceso etapams, sumą. Tam 
keliama sąlyga, kad gamybos procesas 
būtų identiškas gamybos procesui, 
pagrįstam numatytomis sudedamosiomis 
vertėmis, išdėstytomis VII priedo D dalyje 
arba E dalyje, taikomoje kitiems gamybos 
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proceso etapams. 

Or. de

Pagrindimas

Akivaizdu, kad vertės buvo nustatytos žinant apie paskirstymą, kuris būtų vykdomas per 
atitinkamą gamybos procesą (remiantis konkrečiomis gamyklų konfigūracijomis ir 
konversijos veiksniais). Dėl to šias vertes galima taikyti tik identiškiems gamybos procesams 
ir konversiją atliekančioms įmonėms. Būtina neleisti jas naudoti kitomis aplinkybėmis.

Pakeitimas 248
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) naudojant vertę, apskaičiuotą pagal VII 
priedo C dalyje nustatytą metodiką, kaip 
kai kurių gamybos proceso etapų faktinių 
verčių ir numatytų sudedamųjų verčių, VII 
priedo D arba E dalyje nustatytų kitiems 
gamybos proceso etapams, sumą.

(c) naudojant vertę, apskaičiuotą pagal VII 
priedo C dalyje nustatytą metodiką, kaip 
kai kurių gamybos proceso etapų faktinių 
verčių ir numatytų sudedamųjų verčių, VII 
priedo D arba E dalyje nustatytų kitiems 
gamybos proceso etapams, sumą, visas 
vertes padauginus iš netiesioginiam žemės 
paskirties pokyčiui taikomo koeficiento;

Or. en

Pagrindimas

Netiesioginiai žemės paskirties pokyčiai reiškia, kad kai žemė naudojama biokuro, o ne 
maisto gamybai, kažkur kitur pasaulyje tropinių miškų ar kitos ne žemės ūkiui skirtos žemės 
sąskaita padidėja maisto gamyba, siekiant pakeisti prarastus maisto gamybos pajėgumus. Tai 
turi neigiama poveikį siekiui sumažinti išmetamų ŠESD kiekį naudojant biodegalus, o 
Komisija į tai neatsižvelgia. Todėl būtina įtraukti koeficientą, pagal kurį iš numatytųjų ar 
faktinių biodegalų ŠESD verčių būtų išskaičiuojamas netiesioginio žemės paskirties pokyčio 
poveikis. Įvedus šį koeficientą bus skatinama auginti produktyvesnius augalus ir našiau 
naudoti žemę.
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Pakeitimas 249
Dorette Corbey

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca)Netiesioginio žemės paskirties 
pasikeitimo koeficientas kas dvejus metus 
apskaičiuojamas padalijant žemės 
naudojimo dėl energijos gamybos iš 
maisto ir žaliavų padidėjimą iš žemės 
naudojimo padidėjimo dėl maisto ir 
žaliavų gamybos padidėjimo ir pridėjus 
padidėjimą dėl energijos gamybos iš 
biomasės.
Koeficientas bus 1.0 kai ši direktyva 
įsigalios ir pirmą kartą bus apskaičiuotas 
po dvejų metų remiantis duomenimis apie 
pasaulinį žemės naudojimą ir žemės 
paskirties pasikeitimus.
Iki 2010 m. Komisija paskelbs 
netiesioginio žemės paskirties pokyčio 
koeficiento nustatymo metodiką, 
atsižvelgdama į tai, kad gali reikėti 
neįtraukti sunykusios žemės ir rasti būdą, 
kaip atskirti skirtingus žemės arba žemės 
naudojimo tipus.

Or. en

Pagrindimas

Netiesioginiai žemės paskirties pokyčiai reiškia, kad kai žemė naudojama biokuro, o ne 
maisto gamybai, kažkur kitur pasaulyje tropinių miškų ar kitos ne žemės ūkiui skirtos žemės 
sąskaita padidėja maisto gamyba, siekiant pakeisti prarastus maisto gamybos pajėgumus. Tai 
turi neigiama poveikį siekiui sumažinti išmetamų ŠESD kiekį naudojant biodegalus, o 
Komisija į tai neatsižvelgia. Todėl būtina įtraukti koeficientą, pagal kurį iš numatytųjų ar 
faktinių biodegalų ŠESD verčių būtų išskaičiuojamas netiesioginio žemės paskirties pokyčio 
poveikis. Įvedus šį koeficientą bus skatinama auginti produktyvesnius augalus ir našiau 
naudoti žemę.
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Pakeitimas 250
Anders Wijkman

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Išmetamas kiekis, susijęs su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu, 
kaip nurodyta VII priedo C dalyje, 
pridedamas, išskyrus atvejus, kai biokuro 
gamyba pagrįsta žaliavomis, kurioms 
gauti nereikia naudoti ariamos, ganyklų 
ar daugiamečių kultūrų žemės, įskaitant 
atliekas.

Or. en

Pagrindimas

Komsijos pasiūlymas neapima išmetamų dujų dėl netiesioginio žemės paskirties pasikeitimo. 
Neseniai atlikti moksliniai tyrimai rodo, kad šis išmetamų dujų kiekis gali būti didelis. Dėl to 
reikia išmetamą kiekį pridėti prie nustatytųjų verčių ir prie bet kokių apskaičiuotų verčių.

Pakeitimas 251
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės vėliausiai iki 2010 m. 
kovo 31 d. Komisijai pateikia ataskaitą, 
įskaitant sąrašą tų subjektų jų teritorijoje, 
kuri Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1059/2003 
klasifikuojama kaip NUTS 2 lygio 
teritorinis vienetas, kai tikėtina, kad 
tipinis išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis auginant žemės 
ūkio žaliavas gali būti mažesnis už 
išmetamą kiekį, apie kurį pranešta pagal 
šios direktyvos VII priedo D dalies 
antraštinę dalį „Auginimas“, arba jam 

2. Valstybės narės vėliausiai iki 2009 m. 
gruodžio 31 d. Komisijai pateikia 
nedirbamos, sunykusios arba nederlingos 
žemės, kurioje energetinių augalų 
auginimas galėtų padėti sumažinti bendrą 
išmetamą anglies junginių kiekį, plotų 
sąrašą; kartu pateikiamas metodo ir 
duomenų, panaudotų sudarant tokį sąrašą, 
aprašymas. Taikant tą metodą
atsižvelgiama į dirvožemio 
charakteristikas, klimatą ir tikėtiną žaliavų 
derlių.
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lygus; kartu pateikiamas metodo ir 
duomenų, panaudotų sudarant tokį sąrašą, 
aprašymas. Taikant tą metodą 
atsižvelgiama į dirvožemio 
charakteristikas, klimatą ir tikėtiną žaliavų 
derlių.
___________

1 OL L 154, 2003 6 21, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 252
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. VII dalies A dalies numatytosios vertės 
biokurui ir VII priedo D dalies 
numatytosios išskaidytos auginimo vertės 
biokurui ir kitiems skystiesiems 
bioproduktams taikomos tik tada, jei jų 
žaliavos auginamos:

3. VII dalies A dalies ir VII priedo D dalies 
numatytosios išskaidytos auginimo vertės 
iš biomasės pagamintiems transporto ir 
skystiesiems degalams taikomos tik tada, 
jei jų žaliavos auginamos:

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti pageidautina rinktis faktines vertes. Numatytosios išskaidytos auginimo vertės 
turėtų būti naudojamos tik tada, jei žaliavos gaunamos iš trečiųjų šalių ir iš nedirbamos, 
nederlingos arba sunykusios žemės plotų, kurie nustatyti 2 dalyje.

Pakeitimas 253
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Dėl netiesioginio žemės paskirties 
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pakeitimo išmetamų dujų kiekis 
pridedamas prie visų iš biomasės 
pagamintų transporto degalų, kuriems 
netaikytinas tiesioginis žemės paskirties 
pakeitimas, išskyrus atvejus, jei gamyba 
pagrįsta žaliavomis, kurioms nereikia 
ariamos žemės, ganyklų arba žemės, 
kurioje auginamos daugiametės kultūros, 
įskaitant atliekas.

Or. en

Pagrindimas

Dėl netiesioginio žemės paskirties pakeitimo išmetamų ŠESD kiekis taikomas visiems iš 
biomasės pagamintiems transporto degalams, išskyrus tuos, kurie pagaminti iš žaliavų, 
išaugintų nedirbamoje, nederlingoje ir sunykusioje žemėje, kai gamintojai gali įrodyti, kad 
dėl tiesioginio žemės paskirties pakeitimo iš viso išmetama mažiau anglies junginių.

Pakeitimas 254
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija vėliausiai iki 2012 m. gruodžio 
31 d. pateikia ataskaitą apie VII priedo B 
ir E dalyse pateiktas apskaičiuotas tipines 
ir numatytąsias vertes, atkreipdama 
ypatingą dėmesį į transporto ir perdirbimo 
pramonės išmetamų teršalų kiekį, ir 
prireikus gali nuspręsti ištaisyti tokias 
vertes. Tokia priemonė, skirta iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, tvirtinama taikant 21 straipsnio 3 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

4. Komisija vėliausiai iki 2010 m. gruodžio 
31 d. ir vėliau kas dvejus metus persvarsto
VII priede pateiktas apskaičiuotas tipines ir 
numatytąsias vertes, atkreipdama ypatingą 
dėmesį į auginimo pramonės išmetamų 
teršalų kiekį. Komisija, atsižvelgdama į 
apskaičiuotas tipines ir numatytąsias 
vertes, skirtas auginimo pramonei, iki 
2010 m. gruodžio 31 d. pateikia naują 
tipinių ir numatytųjų verčių, kurios 
atsipindi regionines ir klimato sąlygas, 
rinkinį. Persvarstant minėtąsias vertes 
kreipiamasi nuomonės į trečiųjų šalių ir 
Bendrijos gamintojus. Komisija taip pat 
įvertina ir prireikus siūlo tipines ir 
numatytąsias vertes, skirtas auginimo 
pramonei, naudodama tvarius žemės ūkio 
ir ekologinio ūkininkavimo metodus. 



AM\727647LT.doc 125/157 PE407.817v01-00

LT

Tokia priemonė, skirta iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas, 
tvirtinama taikant 21 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. Dėl netiesioginio žemės 
paskirties pakeitimo išmetamų teršalų 
vertės, kaip nurodyta VII priedo C dalyje, 
taip pat persvarstomos ir pakeičiamos 
pagal specifinius žemės paskirties ir 
(arba) žaliavų veiksnius.   

Or. en

Pagrindimas

Komisija siūlo auginimo pramonei taikyti labai apibendrintas (pasaulio vidurkis) vertes, 
kurios nė iš tolo neatspindi didelių fizinių skirtumų. Ūkio subjektams sunku ir labai brangu 
matuoti faktinį išmetamų teršalų kiekį. Todėl Komisija turėtų pateikti pagal regionus 
suskirstytas numatytąsias gamybai taikomas vertes, kurios labiau atspindi skirtumus. Be to, 
dėl netiesioginio žemės paskirties pakeitimo išmetamų teršalų vertės turėtų būti pritaikytos 
prie žemės naudojimo reikalavimų, takomų konkrečioms žaliavoms.

Pakeitimas 255
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jeigu veiksnio indėlis į bendrą 
išmetamą kiekį yra mažas, jeigu pokytis
nedidelis ar jeigu faktinių verčių nustatymo 
kaina yra didelė arba jas nustatyti labai 
sunku, yra laikoma, kad numatytosios 
vertės yra tipinės įprastiems gamybos 
procesams;

(a) jeigu veiksnio indėlis į bendrą 
išmetamą kiekį yra mažesnis kaip 5%, 
jeigu pokyčio beveik nėra ar jeigu faktinių 
verčių nustatymo kaina yra didelė arba jas 
nustatyti labai sunku, yra laikoma, kad 
numatytosios vertės yra tipinės įprastiems 
gamybos procesams;

Or. en

Pagrindimas

Reikia tikslesnių gairių numatytųjų verčių persvarstymui per komitologijos procedūrą.
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Pakeitimas 256
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) visais kitais atvejais numatytosios 
vertės yra nuosaikios, palyginti su 
įprastais gamybos procesais.

(b) visais kitais atvejais numatytosios 
vertės sudaro 90 proc. dalių verčių, 
numatytų gamybos procesams.

Or. en

Pagrindimas

Numatytosios vertės turėtų būti nustatomos vadovaujantis pastovia taisykle ir siekiant, kad jos 
nebūtų naudingos blogiausius rezultatus rodantiems subjektams, jos turėtų būti nuosaikios.

Pakeitimas 257
Hanne Dahl

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Valstybės narės gali biokurui keliamą 
tikslą pakeisti atsinaujinančios energijos, 
pvz., saulės ir vėjo energijos elektros 
energijos, gamybai taikomu tikslu.

Or. da

Pakeitimas 258
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės imasi priemonių 
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siekdamos užtikrinti, kad būtų 
pakankamai galimybių papildyti teršalų 
neišmetančių transporto priemonių kuro 
atsargas. 

Or. en

Pagrindimas

Daug žadančių technologijų įsitvirtinimui dažnai trukdo infrastruktūros trūkumas. Galimybių 
papildyti elektra ar vandeniliu varomų automobilių kuro atsargas trūkumas yra viena iš 
priežasčių, kodėl vartotojai jų nepirks.

Pakeitimas 259
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 2 ir 3 dalys atitinkamai taikomos tokių 
tipų benzinui, kuriame yra bioetanolio. 

Or. de

Pagrindimas

Norint pasiekti biokuro tikslus būtina, kad visose degalinėse būtų benzino, kurio sudėtyje būtų 
biokuro.

Pakeitimas 260
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant įrodyti, kad laikomasi ūkio 
subjektams nustatytų nacionalinių 
atsinaujinančios energijos įpareigojimų, 
iš atliekų, likučių, nemaistinės celiuliozės 

Išbraukta.
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medžiagos ir lignoceliuliozės pagaminto 
biokuro dalis turi būti du kartus didesnė 
nei kito biokuro dalis.

Or. de

Pagrindimas

Kaip nurodyta 49 konstatuojamojoje dalyje, dviguba neįprastų biodegalų svertine verte 
siekiama pagerinti jų komercinį rentabilumą. Dėl to fiksuojamas fiktyvus išmetamų teršalų 
kiekio sumažėjimas, t. y. 50% apskaičiuoto sumažėjusio išmetamų teršalų kiekio realiai 
neegzistuoja. Ši dviguba svertinė vertė yra didelis kišimasis į biodegalų konkurenciją siekiant 
kuo labiau sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir tai suteikia pranašumą neįprastiems 
biodegalams. Neįprasti biodegalai praktiškai nepatiria konkurencijos, susijusios su siekiu 
apsaugoti klimatą. Dvigubos svertinės vertės suteikimo teisinimas tuo, kad būtina padidinti 
neįprastų biodegalų komercinį rentabilumą, neatrodo pagrįstas moksliškai. Klimatą 
apsaugoti galima tik realiai sumažinus išmetamų teršalų kiekį. Rentabilumo problemas 
galima spręsti tik ekonominėmis priemonėmis, pvz., mokesčių lengvatomis arba parama 
investicijoms. Nepanašu, kad dvigubos svertinės vertės suteikimas būtų pagrįstas teisiškai, 
kadangi bet koks kišimasis į konkurenciją dėl fiktyvaus išmetamo teršalų kiekio sumažinimo 
būtų vertinamas kaip savavališkas. Nepaisant minėtųjų pastabų, nebūtų galima objektyviai 
pateisinti jokio visuotinio dvigubos svertinės vertės suteikimo (kuris nesusijęs su skirtingo 
lygio rentabilumu konkrečiais atvejais).

Pakeitimas 261
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant įrodyti, kad laikomasi ūkio 
subjektams nustatytų nacionalinių 
atsinaujinančios energijos įpareigojimų,
iš atliekų, likučių, nemaistinės celiuliozės 
medžiagos ir lignoceliuliozės pagaminto 
biokuro dalis turi būti du kartus didesnė nei 
kito biokuro dalis.

4. Iš atliekų, likučių, nemaistinės 
celiuliozės medžiagos ir lignoceliuliozės 
bei biodegalų, naudojant kuriuos 
išmetama daugiau kaip 50 proc. mažiau 
ŠESD, palyginti su iškasamo kuro 
ekvivalentais, ir kurių tūrio dalis 
procentais mišinyje gali būti didesnė, nei 
pagal bioetanoliui ir biodyzelinui 
nustatytas ribas, vadovaujantis 
galiojančiomis benzinui ir dyzelinui 
taikomomis Europos CEN normomis, 
pagaminto biokuro dalis turi būti du kartus 
didesnė nei kito biokuro dalis.
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Or. en

Pagrindimas

Reikėtų išplėsti biodegalų, kurie atitinka šios aukštesnės kategorijos reikalavimus, spektrą ir 
įtraukti biodegalus su geresnėmis charakteristikomis, dėl kurių standartinio benzino ir 
dyzelino mišiniuose galima naudoti didesnį jų kiekį procentais, nei dabartinių biokuro tipų 
(bioetanolio ir biodyzelino (FAME)), ir taip palengvinti didesnį biodegalų naudojimą 
dabartiniame transporto priemonių parke ir iki minimumo sumažinti papildomus 
infrastruktūros reikalavimus. 

Pakeitimas 262
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant įrodyti, kad laikomasi ūkio 
subjektams nustatytų nacionalinių 
atsinaujinančios energijos įpareigojimų,
iš atliekų, likučių, nemaistinės celiuliozės 
medžiagos ir lignoceliuliozės pagaminto
biokuro dalis turi būti du kartus didesnė 
nei kito biokuro dalis.

4. Siekiant užtikrinti, kad bus pasiekta iš 
atsinaujinančių šaltinių pagaminamos 
energijos dalis pagal 3 straipsnio ir I 
priedo nuostatas, iš atliekų, likučių, 
nemaistinės celiuliozės medžiagos ir 
lignoceliuliozės pagamintiems transporto 
degalams gali būti teikiama valstybių 
narių parama.

Or. en

Pakeitimas 263
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Pagal paramos biodegalams tvarką 
valstybėse narėse turėtų būti ypač 
skatinama naudoti biodegalus, dėl kurių 
išmetama mažiau šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, nei nurodyta 15 
straipsnio 2 dalyje.
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Or. en

Pakeitimas 264
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija iki 2009 m. gruodžio 31 d. 
turi pasiūlyti tinkamas priemones, 
kuriomis siekama užtikrinti pusiausvyrą 
tarp vietinės gamybos ir importo. 

Or. xm

Pagrindimas

Dėl didelio masto subsidijuojamo biodyzelino dempingo ir didelio bioetanolio importo iš 
vienos šalies, kuris atitinka 40 proc. ES pagaminamo kiekio, reikia kuo greičiau imtis teisinių 
priemonių siekiant užtikrinti energijos tiekimo saugumą. Jei būtų laukiama iki 2012 m., kaip 
siūloma 20 straipsnyje, kiltų pavojus sukelti didžiulę struktūrinę žalą pramonei. 

Pakeitimas 265
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) paramos schemų ir kitų energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių skatinimo 
priemonių nustatymas bei veikimas ir 
priemonių, naudojamų valstybės narės 
nacionaliniame veiksmų plane nurodytoms 
priemonėms, pokyčiai;

(b) paramos schemų ir kitų energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių skatinimo 
priemonių, ypač priemonių, kuriomis 
siekiama informuoti piliečius apie iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos 
energijos prieinamumą, nustatymas bei 
veikimas ir priemonių, naudojamų 
valstybės narės nacionaliniame veiksmų 
plane nurodytoms priemonėms, pokyčiai;

Or. en
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Pakeitimas 266
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(k) numatomas grynasis sumažintas 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis naudojant energiją iš atsinaujinančių 
šaltinių.

(k) numatomas grynasis sumažintas 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis naudojant energiją iš atsinaujinančių 
šaltinių, įskaitant poveikį anglies 
atsargoms, susijusį su tiesioginiu arba 
netiesioginiu žemės paskirties pakeitimu.

Or. en

Pakeitimas 267
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija veda dialogą ir keičiasi 
informacija su trečiosiomis šalimis, 
biokuro gamintojų bei vartotojų 
organizacijomis dėl bendro šioje 
direktyvoje numatytų priemonių, susijusių 
su biokuru ir kitais skystaisiais 
bioproduktais, įgyvendinimo.

2. Komisija veda dialogą ir keičiasi 
informacija su trečiosiomis šalimis, 
aplinkosaugos ir socialinėmis 
nevyriausybinėmis organizacijomis ir 
biokuro gamintojų bei vartotojų 
organizacijomis dėl bendro šioje 
direktyvoje numatytų priemonių, susijusių 
biomasės naudojimu energijai, 
įgyvendinimo.

Or. en
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Pakeitimas 268
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija veda dialogą ir keičiasi 
informacija su trečiosiomis šalimis, 
biokuro gamintojų bei vartotojų 
organizacijomis dėl bendro šioje 
direktyvoje numatytų priemonių, susijusių 
su biokuru ir kitais skystaisiais 
bioproduktais, įgyvendinimo.

2. Komisija veda dialogą ir keičiasi 
informacija su trečiosiomis šalimis, 
biomasės gamintojų bei vartotojų 
organizacijomis ir viešojo intereso 
organizacijomis dėl bendro šioje 
direktyvoje numatytų priemonių, susijusių 
su biomase, įgyvendinimo. 

Or. en

Pakeitimas 269
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įvairaus biokuro santykinę naudą 
aplinkai ir sąnaudas, Bendrijos importo 
politikos poveikį šiems veiksniams,
energetinio saugumo aspektus ir būdus 
suderinti vidaus produkciją ir importą;

(a) įvairaus biokuro santykinę naudą 
aplinkai ir sąnaudas, Bendrijos importo 
politikos poveikį šiems veiksniams;

Or. de

Pagrindimas

Nėra prasmės laukti iki 2012 m., kol bus pateikta ataskaita apie biodegaltų poveikį 
energetiniam saugumui ir būdus suderinti vidaus produkciją ir importą.
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Pakeitimas 270
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) ES biokuro politikos poveikį 
tiesioginiam ir netiesioginiam žemės 
paskirties pokyčiui ir su juo susijusio 
išmetamo anglies kiekio įvertinimą, ir 

Or. en

Pakeitimas 271
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) padidėjusios biomasės paklausos
poveikį biomasę naudojantiems 
sektoriams.

(d) ES biokuro politikos poveikį 
eksportuojančių šalių vidaus konfliktams 
ir gyventojų persikėlimui jose.

Or. en

Pagrindimas

Vykdydama kontrolę, Komisija visiškai neatsižvelgia į socialinį poveikį. Be to, svarstant 
maisto saugos poveikį, svarbu skirti padarinius šalyse, kurios gamina eksportuoti į ES skirtą 
biokurą ir padarinius trečiosiose šalyse, kurios gali būti paveiktos pasaulinių prekių kainų 
infliacijos.

Pakeitimas 272
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies da punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) iš atliekų, likučių, dumblių, 
nemaistinės celiuliozės medžiagos ir
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lignoceliuliozės medžiagos gaminamo 
biokuro prieinamumą ir tyrimus, su tokio 
biokuro naudojimu susijusius tvarumo 
klausimus, atsižvelgiant į atliekų 
hierarchiją. 

Or. en

Pagrindimas

Antros kartos biokuras gali kelti tam tikrų tvarumo problemų. Daug šio biokuro rūšių 
įtrauktos į invazinių rūšių sąrašą arba joms pagaminti reikia daug vandens. Be to, gaminant 
biokurą iš atliekų gali kilti tam tikrų tvarumo problemų, pvz., tai gali paskatinti tolesnį 
dirvožemio blogėjimą, kadangi atliekos dažnai naudojamos norint sugrąžinti į žemę maistines 
medžiagas ir anglį. Šios direktyvos pagrindinis principas turėtų būti atliekų hierarchija, 
pagal kurią pirmenybė teikiama pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui, o ne energetiniams 
tikslams. Šiuo metu nėra daug biokuro gamybos iš atliekų technologijų, taigi tinkamas laikas 
išsiaiškinti kokias atliekas ir likučius galima būtų naudoti ir kokias priemones reikėtų naudoti 
siekiant užtikrinti tvarų šių medžiagų naudojimą.

Pakeitimas 273
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies da punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) biodegalų, pagamintų iš bet kokios 
celiuliozės, hemiceliuliozės ar lignino, 
gautų iš atsinaujinančios biomasės, 
prieinamumą.

Or. en
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Pakeitimas 274
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies da punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) ES biokuro politikos poveikį 
tiesioginiam ir netiesioginiam žemės 
paskirties pasikeitimui ir su juo susijusio 
išmetamo anglies kiekio vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Į ataskaitų rengimą reikėtų įtraukti didėjančio bioenergijos poreikio poveikio pasauliniam 
žemė naudojimui ir su tuo susijusio išmetamo dujų kiekio išsamų vertinimą.  Jei tai nebus 
padaryta, bus neįmanoma nustatyti, ar vykdoma politika iš tiesų padeda mažinti išmetamą 
dujų kiekį.

Pakeitimas 275
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies da punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) žemės paskirties pasikeitimo 
netiesioginius padarinius (ankstesnio 
naudojimo perkėlimas į kitą žemės plotą, 
kuriame esama didelių anglies atsargų). 

Or. de

Pagrindimas

Netiesioginių žemės paskirties pasikeitimo padarinių dar negalima apskaičiuoti taikant 
skaičiavimo metodą. Šiuo klausimu buvo atliekami išankstiniai moksliniai tyrimai, ir ekspertai 
įtemptai diskutavo. Vis dėlto, diskusijos dar nepasiekė to etapo, kai jau turima įtikinama ir 
atsižvelgiant į prekybos modelius ir žemės paskirtį pakankamai patikima šios srities 
technologija.
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Pakeitimas 276
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus ji siūlo koreguojamuosius 
veiksmus.

Nustačius bet kokį neigiamą poveikį 
aplinkai ar neigiamą socialinį poveikį ji 
per 2 mėnesius siūlo koreguojamuosius 
veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 277
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus ji siūlo koreguojamuosius 
veiksmus.

Jei juntamas bet koks neigiamas poveikis, 
Komisija siūlo koreguojamuosius 
veiksmus siekdama koreguoti biomasės 
planinį rodiklį, kaip nustatyta 3 
straipsnyje. Ji nedelsdama nutraukia 
planinio rodiklio taikymą tuo atveju, kai 
ES biomasės planinio rodiklio taikymas 
turi neigiamų padarinių, kaip minima 
pagal c punktą. Komisija, 
pasikonsultavusi su Maisto ir žemės ūkio 
organizacija (FAO), paskelbs 
komunikatą, kuriame bus nurodomos 
konkrečios aplinkybės, dėl kurių 
nutraukiamas rodiklio taikymas.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nurodyta, kad maisto produktų gamyba svarbesnė nei biokuro gamyba.
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Pakeitimas 278
Hanne Dahl

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Pradedama rinkti bendrą minimalią 
ES CO2 rinkliavą, kuri naudojama 
atsinaujinančių energijos šaltinių, pvz., 
saulės, vėjo ir bangų energijos, vystymui, 
tyrimams ir perėjimui prie šių šaltinių 
naudojimo, finansuoti.

Or. da

Pakeitimas 279
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo B dalies antraštė ir įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B. Išankstiniai skaičiavimai B. Privalomo tarpinio planinio rodiklio 
skaičiavimai

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

3 straipsnio 2 dalyje nurodyti privalomo 
tarpinio planinio rodiklio skaičiavimai 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 280
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo B punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad 2020 m. nustatyti rodikliai būtų pasiekti ES ir valstybėse narėse, 
būtina nustatyti ir privalomus tarpinius planinius rodiklius. I priedo B dalyje pateikti 
išankstiniai skaičiavimai prasideda labai žemomis vertėmis, energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių dalis labiausiai padidėja paskutiniais metais prieš 2020 m. Jei valstybės narės 
nevykdys šių reikalavimų, joms bus labai sunku 2020 m. pasiekti planinius rodiklius. Todėl jie 
turi būti laikomi neabejotinai privalomu minimumu.

Pakeitimas 281
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnio 3 dalyje nurodyti kriterijai 
yra tokie:

Tik sertifikavimo sistemoms taikomi 13 
straipsnio 3 dalyje nurodyti kriterijai: 

Or. de

Pagrindimas

Montuotojų sertifikavimas, nustatomas IV priede, būtinas tik tuomet, jei valstybėse narėse 
nėra patikimos profesinės kvalifikacijos suteikimo sistemos. Atsižvelgiant į ūkio subjektus, 
kartu su profesiniu mokymu, kuris labai išsamus turinio atžvilgiu ir reikalauja daug laiko, 
taikoma tolesnė privaloma sertifikavimo sistema tik padidintų bereikalingus papildomus 
biurokratinius apribojimus. Jei reikalinga papildoma kvalifikacija ar kvalifikacijos kėlimo 
kursai, juos galima būtų rengti kaip savanorišką mokymąsi rinkos sąlygomis.
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Pakeitimas 282
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo A dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VII priedo A dalis išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

ŠESD kiekio apskaičiavimai turėtų būti grindžiami dabartinėmis vertėmis siekiant skatinti 
inovacijas ir sumažinti išmetamą ŠESD kiekį. Išskaidytos vertės įvairiais etapais gali būti 
naudojamos tam tikromis sąlygomis.

Pakeitimas 283
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo B dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VII priedo B dalis išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ypač apskaičiuojant naujos kartos iš biomasės gaunamo skystojo kuro vertes reikėtų remtis 
dabartinėmis vertėmis siekiant skatinti inovacijas ir sumažinti išmetamą ŠESD kiekį. Siekis 
Direktyvoje nustatyti numatytąsias vertes gaminiams, kurie nėra prieinami komerciškai, yra 
ginčytinas, paskatintų blogesnį atlikimą ir galėtų labai klaidinti vartotojus ir politiką.
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Pakeitimas 284
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C dalies 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant transporto 
kurą, biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, kiekis apskaičiuojamas taip:

1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant transporto 
kurą, biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, kiekis apskaičiuojamas taip:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc +  esca+ ep + etd + eu – eee  
kai: kai:

E = bendras kuro naudojimo išmetamas 
kiekis;

E = bendras kuro naudojimo išmetamas 
kiekis;

eec = žaliavų gavybos arba auginimo 
išmetamas kiekis;

eec = kiekis, išmetamas išgaunant arba 
auginant žaliavas;

el = metams apskaičiuotas anglies atsargų 
kitimo, susijusio su žemės paskirties 
keitimu, išmetamas kiekis;

el = metams apskaičiuotas anglies atsargų 
kitimo, susijusio su žemės paskirties 
keitimu, išmetamas kiekis;

eiluc =metams apskaičiuotas anglies 
atsargų kitimo, susijusio su netiesioginiu 
žemės paskirties keitimu, išmetamas 
kiekis;
esca = dėl anglies kaupimosi dirvožemyje 
geriau valdant žemės ūkį sumažinta 
išmetamo kiekio dalis

ep = kiekis, išmetamas perdirbant; ep = kiekis, išmetamas perdirbant;
etd = kiekis, išmetamas transportuojant ir 
skirstant;

etd = kiekis, išmetamas transportuojant ir 
skirstant;

eu = kiekis, išmetamas naudojant kurą; eu = kiekis, išmetamas naudojant kurą;

eccs = dėl anglies surinkimo ir izoliavimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis;
eccr = dėl anglies surinkimo ir pakeitimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis; ir
eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.

eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.

Or. en



AM\727647LT.doc 141/157 PE407.817v01-00

LT

Pakeitimas 285
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C dalies 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant transporto 
kurą, biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, kiekis apskaičiuojamas taip:

1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant transporto 
kurą, biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, kiekis apskaičiuojamas taip:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee,

kai: kai:
E = bendras kuro naudojimo išmetamas 
kiekis;

E = bendras kuro naudojimo išmetamas 
kiekis;

eec = kiekis, išmetamas išgaunant arba 
auginant žaliavas;

eec = žaliavų gavybos arba auginimo 
išmetamas kiekis;

el = metams apskaičiuotas anglies atsargų 
kitimo, susijusio su žemės paskirties 
keitimu, išmetamas kiekis;el = metams apskaičiuotas anglies atsargų 

kitimo, susijusio su žemės paskirties keitimu, 
išmetamas kiekis; ep = kiekis, išmetamas perdirbant;

ep = kiekis, išmetamas perdirbant;

etd = kiekis, išmetamas transportuojant ir 
skirstant;

etd = kiekis, išmetamas transportuojant ir 
skirstant;

eu = kiekis, išmetamas naudojant kurą;

eu = kiekis, išmetamas naudojant kurą;
eccs = dėl anglies surinkimo ir izoliavimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis;eccs = dėl anglies surinkimo ir izoliavimo 

sumažinta išmetamo kiekio dalis;

eccr = dėl anglies surinkimo ir pakeitimo 



PE407.817v01-00 142/157 AM\727647LT.doc

LT

 eccr = dėl anglies surinkimo ir pakeitimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis; ir

sumažinta išmetamo kiekio dalis;

eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.

eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.

eesea= dėl prekybos dujų išmetimo 
leidimais sumažinta išmetamo kiekio 
dalis.

Or. de

Pagrindimas

Neatsižvelgta į tą išmetamo kiekio dalį, kuri sumažės taikant prekybos CO2 išmetimo leidimais 
sistemą. Prekybos CO2 išmetimo leidimais neįtraukimas metodiškai nepagrįstas.  Nėra aiškios 
priežasties neatsižvelgti į išmetamo CO2 kiekio sumažinimą, kurio reikia siekiant sustabdyti 
CO2 išmetimą. Be to, nėra neįmanomas dvigubos svertinės vertės suteikimas mažinant 
išmetamą kiekį, jei biokuro gamintojai ir kiti tokių teisių suteikėjai trečiosiose šalyse perduotų 
teises išmesti tam tikrą CO2 kiekį. 

Pakeitimas 286
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C dalies 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant transporto 
kurą, biokurą ir kitus skystuosius
bioproduktus, kiekis apskaičiuojamas taip:

1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant transporto 
kurą, biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, kiekis apskaičiuojamas taip:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc +  esca+ ep + etd + eu – eee  
kai: kai:
E = bendras kuro naudojimo išmetamas 
kiekis;

E = bendras kuro naudojimo išmetamas 
kiekis;

eec = žaliavų gavybos arba auginimo 
išmetamas kiekis;

eec = kiekis, išmetamas išgaunant arba 
auginant žaliavas;

el = metams apskaičiuotas anglies atsargų 
kitimo, susijusio su žemės paskirties 
keitimu, išmetamas kiekis;

el = metams apskaičiuotas anglies atsargų 
kitimo, susijusio su žemės paskirties 
keitimu, išmetamas kiekis;

esca = dėl anglies kaupimosi dirvožemyje 
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geriau valdant žemės ūkį sumažinta 
išmetamo kiekio dalis;

ep = kiekis, išmetamas perdirbant; ep = kiekis, išmetamas perdirbant;
etd = kiekis, išmetamas transportuojant ir 
skirstant;

etd = kiekis, išmetamas transportuojant ir 
skirstant;

eu = kiekis, išmetamas naudojant kurą; eu  = kiekis, išmetamas naudojant kurą;

eccs = dėl anglies surinkimo ir izoliavimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis;

eccs = dėl anglies surinkimo ir izoliavimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis;

eccr = dėl anglies surinkimo ir pakeitimo
sumažinta išmetamo kiekio dalis; ir

eccu = dėl anglies surinkimo ir naudojimo
sumažinta išmetamo kiekio dalis; ir

eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.

eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.

Or. en

Pagrindimas

Dirvožemyje susikaupusios anglies vaidmuo turi būti aiškesnis. Tai ypač svarbu dėl to, kad 
tam tikros produkcijos, ypač daugiamečių augalų, auginimas gali padėti padidinti anglies 
sankaupas dirvožemyje. Toks padidėjimas suprastėjusioje arba nederlingoje netrąšioje 
žemėje gali padėti prastai žemei tapti derlinga.

Pakeitimas 287
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C dalies 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant transporto 
kurą, biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, kiekis apskaičiuojamas taip:

1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų gaminant ir naudojant transporto 
kurą, biokurą ir kitus skystuosius 
bioproduktus, kiekis apskaičiuojamas taip:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee –
eesea,

kai: kai:
E = bendras kuro naudojimo išmetamas 
kiekis;

E = bendras kuro naudojimo išmetamas 
kiekis;

eec = žaliavų gavybos arba auginimo eec = kiekis, išmetamas išgaunant arba 
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išmetamas kiekis; auginant žaliavas;
el = metams apskaičiuotas anglies atsargų 
kitimo, susijusio su žemės paskirties 
keitimu, išmetamas kiekis;

el = metams apskaičiuotas anglies atsargų 
kitimo, susijusio su žemės paskirties 
keitimu, išmetamas kiekis;

ep = kiekis, išmetamas perdirbant; ep = kiekis, išmetamas perdirbant;
etd = kiekis, išmetamas transportuojant ir 
skirstant;

etd = kiekis, išmetamas transportuojant ir 
skirstant;

eu = kiekis, išmetamas naudojant kurą; eu = kiekis, išmetamas naudojant kurą;

eccs = dėl anglies surinkimo ir izoliavimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis;

eccs = dėl anglies surinkimo ir izoliavimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis;

eccr = dėl anglies surinkimo ir pakeitimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis; ir

eccr = dėl anglies surinkimo ir pakeitimo 
sumažinta išmetamo kiekio dalis; ir

eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.

eee = dėl kogeneracijos būdu papildomai 
pagamintos elektros energijos sumažinta 
išmetamo kiekio dalis.

Or. fr

Pagrindimas

Dokumente neatsižvelgta į ŠESD išmetamo kiekio sumažinimą taikant prekybos CO2 išmetimo 
leidimais sistemą. Nėra prasmės neįtraukti prekybos CO2 išmetimo leidimais, kaip siūlo 
Komisija.  Be to, visiškai įmanoma, kad ŠESD kiekio sumažinimas gali būti apskaičiuojamas 
du kartus, jei biokuro gamintojai trečiosiose šalyse parduotų išmetamo CO2 kiekio kreditus. 
Taigi į 1 pastraipą reikėtų įtraukti papildomą kategoriją.

Pakeitimas 288
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C dalies 5 dalies 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai žemės ūkio gamybos etapu 
naudojamos azoto trąšos, nustatoma, kad 
dėl jų naudojimo tiesiogiai išmetamas 
N2O kiekis sudaro 1 proc., o netiesiogiai  
išmetamas N2O kiekis – 0,33 proc. 
Apskritai – ypač atsižvelgiant į žemės 
atidėjimo panaikinimą – energetiniai 
augalai neimami iš nedirbamos žemės, bet 
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pakeičia kitus augalus, kurie taip pat 
išskiria N2O. Taigi energetiniams 
augalams turėtų būti skiriamas tik vienas 
išmetamo N2O kiekio diferencialas, jei 
taikomas diferencialinis skaičiavimas.

Or. fr

Pagrindimas

Nėra įtraukta jokių nuorodų dėl išmetamo N2O kiekio, į kurį turėtų būti atsižvelgiama 
įvairiuose gamybos sektoriuose, skaičiavimo metodo; taip pat nėra nuorodų, į kurias turėtų 
būti atsižvelgiama atliekant šiuos apskaičiavimus. Taigi reikėtų naudoti TKKK (jos 
dokumente „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų nacionalinių aprašų gairės“) naudojamą 
metodą. Stabdant žemės atidėjimo reikalavimo taikymą, energetiniams augalams turėtų būti 
skiriamas tik vienas išmetamo N2O kiekio diferencialas, jei bus taikomi diferencialai.

Pakeitimas 289
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C dalies 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Į kiekį, kuris išmetamas išgaunant arba 
auginant žaliavas (eec), turi būti įtrauktas 
kiekis, išmetamas per pačią gavybą arba 
auginimo procesą, kiekis, išmetamas 
renkant žaliavas,  su atliekomis ir nuotėkiu 
susijęs išmetamas kiekis  ir kiekis, susijęs 
su gavybai arba auginimui naudojamų 
cheminių medžiagų arba produktų gamyba. 
CO2 surinkimas auginant žaliavas
neįskaičiuojamas. Išskaičiuojami 
sertifikuoti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo sumažinimo dėl fakelinio 
deginimo visose pasaulio naftos gamybos 
vietose kiekiai. Kiekio, kuris išmetamas 
auginant, įverčius galima gauti vietoj 
faktinių verčių taikant vidurkius, 
apskaičiuotus geografiniams plotams, kurie 
būtų mažesni palyginti su tais, kurie 
naudojami numatytoms vertėms 
apskaičiuoti.

6. Į kiekį, kuris išmetamas išgaunant arba 
auginant žaliavas (eec), turi būti įtrauktas 
kiekis, išmetamas per pačią gavybą arba 
auginimo procesą, kiekis, išmetamas 
renkant žaliavas,  su atliekomis ir nuotėkiu 
susijęs išmetamas kiekis  ir kiekis, susijęs 
su gavybai arba auginimui naudojamų
cheminių medžiagų arba produktų gamyba. 
Į CO2 surinkimą auginant žaliavas
atsižvelgiama taikant sėjomainą. 
Išskaičiuojami sertifikuoti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo sumažinimo dėl 
fakelinio deginimo visose pasaulio naftos 
gamybos vietose kiekiai. Kiekio, kuris 
išmetamas auginant, įverčius galima gauti 
vietoj faktinių verčių taikant vidurkius, 
apskaičiuotus geografiniams plotams, kurie 
būtų mažesni palyginti su tais, kurie 
naudojami numatytoms vertėms 
apskaičiuoti.
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Or. fr

Pagrindimas

Metinė sėjomaina daro teigiamą poveikį aplinkai, ypač ŠESD surašymui, dirvožemio 
apsaugai ir bioįvairovei. Todėl svarstyti energetinių augalų diegimo poveikį reikia 
atsižvelgiant į sėjomainą. 

Pakeitimas 290
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C dalies 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Metinis kiekis, išmetamas dėl anglies
atsargų kitimo, susijusio su pakeista žemės 
paskirtimi (el), apskaičiuojamas bendrą 
išmetamą kiekį 20 metų dalijant po lygiai. 
Šiam išmetamam kiekiui apskaičiuoti turi 
būti taikoma ši taisyklė:

7. Metinis kiekis, išmetamas dėl anglies 
atsargų kitimo, susijusio su pakeista žemės 
paskirtimi (el), apskaičiuojamas bendrą 
išmetamą kiekį 10 metų dalijant po lygiai. 
Šiam išmetamam kiekiui apskaičiuoti turi 
būti taikoma ši taisyklė:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/10 x 
1/P,

kai: kai:
el = metinis išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, išmetamas dėl 
anglies atsargų kitimo, susijusio su 
pakeista žemės paskirtimi (išmatuotas kaip 
CO2 ekvivalento masė biokuro energijos 
vienetui);

el = metinis išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, išmetamas dėl 
anglies atsargų kitimo, susijusio su 
pakeista žemės paskirtimi (išmatuotas kaip 
CO2 ekvivalento masė iš biomasės
gaunamo transporto kuro energijos 
vienetui);

CSR = anglies atsargos ploto vienetui, 
susijusios etalonine žemės paskirtimi 
(išmatuota kaip anglies masė ploto 
vienetui, įskaitant dirvožemį ir 
augmeniją). Etaloninė žemės paskirtis yra 
žemės naudojimas 2008 m. sausio mėn. 
arba 20 metų iki žaliavos gavimo, 
atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė; 

CSR = anglies atsargos ploto vienetui, 
susijusios etalonine žemės paskirtimi 
(išmatuota kaip anglies masė ploto 
vienetui, įskaitant žemės paviršiuje ir 
žemės viduje esančią biomasę, šiukšles, 
dirvožemius, sausuolių ir medienos 
gaminius, pagal 2006 m. 
Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų nacionalinių aprašų gairių 4 tomą).
Etaloninė žemės paskirtis yra žemės 
naudojimas 2008 m. sausio mėn.
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CSA = anglies atsargos ploto vienetui, 
susijusios su faktine žemės paskirtimi 
(išmatuota kaip anglies masė ploto 
vienetui, įskaitant dirvožemį ir 
augmeniją); 

CSA = anglies atsargos ploto vienetui, 
susijusios faktine žemės paskirtimi 
(išmatuota kaip anglies masė ploto 
vienetui, įskaitant žemės paviršiuje ir 
žemės viduje esančią biomasę, šiukšles, 
dirvožemius, sausuolių ir medienos 
gaminius, pagal 2006 m. 
Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų nacionalinių aprašų gairių 4 tomą);

MWCO2 – CO2 molekulinis svoris (44,010 
g/mol);

MWCO2 = CO2 molekulinis svoris (44,010 
g/mol);

MWC – anglies molekulinis svoris (12,011 
g/mol); ir

MWC = anglies molekulinis svoris (12,011 
g/mol); ir

P = pasėlių produktyvumas (išmatuotas 
kaip biokuro arba kito skystojo 
bioprodukto energija ploto vienetui per 
metus).

P = pasėlių produktyvumas (išmatuotas 
kaip iš biomasės gaunamo transporto 
kuro arba kito skystojo kuro energija ploto 
vienetui per metus).

Or. en

Pagrindimas

Nėra prasmės iš naujo išradinėti dviračio. 2006 m. Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos gairėse dėl to, kaip reikėtų pranešti apie išmetamą ŠESD kiekį, pateikiamos anglies 
masės ploto vienetui vertės. Jas valstybės narės naudoja pagal JT bendrąją klimato kaitos 
konvenciją.

Pakeitimas 291
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C dalies 8 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Atliekant apskaičiavimus pagal 7 punktą 
šias vertes galima naudoti ir CSR ir CSA:

8. Atliekant apskaičiavimus pagal 7 
punktą, išskyrus tuos atvejus, kai keičiama 
žemės paskirtis pagal 15 straipsnio 3 ir 4 
dalių nuostatas, šias vertes galima naudoti 
ir CSR ir CSA

Or. de
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Pagrindimas

Komisijos siūlo klasifikavimą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad bus atsižvelgta į žalingas žemės 
paskirties keitimo pasekmes. Vis dėlto, klasifikavimas sudaro sąlygas tam, kad nuolatinės 
anglies atsargos būtų traktuojamos remiantis tokiu pačiu pagrindu (pavyzdžiui, atogrąžų 
miškų atveju), kaip ir tos, kurios yra kasmet ar nuolat dirbamoje žemėje. Tai reikštų, kad 
gaunant tokį pat biomasės derlių, nuolatinių anglies išteklių nuostolius gali kompensuoti ar 
netgi pernelyg gausiai kompensuoti periodiniai ar trumpalaikiai anglies ištekliai, esantys 
pamečiui arba nuolat dirbamoje žemėje biomasės pavidalu. 

Tai sudarytų sąlygas, pavyzdžiui, 8 pastraipoje pateiktų verčių pagrindu, susidaryti tokiai 
padėčiai, kai sodinant aliejines palmes nuo atogrąžų miškų išvalytame plote atsirastų teorinis 
anglies išteklių padidėjimas nuo 82 t/ha iki 189 t/ha (žr. numatytąsias vertes VII priedo C 
dalies 8 pastraipoje) ir  žemės paskirties keitimas iš atogrąžų miško į aliejinių palmių 
plantacijas būtų atlygintas apskaičiuojant 133 g CO2eq/ MJ premiją. Toks preferencinis 
biokuro traktavimas skatinant žaliavų auginimą iškirstuose atogrąžų miškų plotuose, užuot 
skatinęs mažinti atogrąžų miškų kirtimą, jį didintų.

Turėtų būti vengiama, kad nuolatiniai anglies ištekliai būtų traktuojami remiantis tuo pačiu 
pagrindu, kaip ir tie, kurie auginami pamečiui ar nuolat dirbamoje žemėje. Turėtų būti 
atsižvelgiama tik į nuolatinius anglies išteklius.

Pakeitimas 292
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Išmetamo kiekio, susijusio su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu 
(eiluc) vertė yra 0, kai biokuro gamyba 
pagrįsta žaliavomis, kurioms gauti 
nereikia naudoti ariamos, ganyklų ar 
daugiamečių kultūrų žemės, įskaitant 
atliekas. Visais kitais atvejais eiluc vertė 
yra 120g CO2/MJ.

Or. en

Pagrindimas

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, kiekis 
taikomas visoms iš biomasės gaunamo transporto kuro rūšims, išskyrus biokuro gamybą iš 
žaliavų, auginamų nedirbamoje, nederlingoje ir nualintoje žemėje, kai gamintojai gali 
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užtikrinti teigiamą išmetamų anglies junginių kiekio balansą tiesiogiai keisdami žemės 
paskirtį.  Dydis 120g CO2/MJ gautas remiantis naujausiomis mokslinėmis išvadomis. Šis 
dydis pagrįstas numatomu paklausos ES ir JAV augimu ir todėl, jei kitos pasaulio šalys imtųsi 
panašios politikos, netiesioginis šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikis būtų netgi 
didesnis.  

Pakeitimas 293
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Į kiekį, išmetamą transportuojant ir 
skirstant, (etd) turi būti įtrauktas kiekis, 
išmetamas transportuojant bei saugant 
žaliavas bei pusgaminius ir saugant bei 
skirstant gatavas medžiagas. 

10. Į kiekį, išmetamą transportuojant ir 
skirstant, (etd) turi būti įtrauktas kiekis, 
išmetamas transportuojant bei saugant 
žaliavas bei pusgaminius ir saugant bei 
skirstant gatavas medžiagas.
Transportuojant ir skirstant išmetamas 
kiekis, į kurį reikia atsižvelgti pagal 6 
punktą, neįtraukiamas į 10 punktą.

Or. fr

Pagrindimas

Transportavimo ir platinimo metu išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis apima 
dujų kiekį, išmetamą transportuojant ir saugant žaliavas. Dėl šios apibrėžties neįmanoma 
nustatyti aiškaus skirtumo tarp šio kiekio ir 6 punkte nurodyto žaliavų gavybos arba auginimo 
išmetamo kiekio. Į žemės ūkio žaliavų auginimo metu išmetamą kiekį turėtų būti atsižvelgta tik 
tuo etapu, kad jie nebūtų skaičiuojami du kartus.

Pakeitimas 294
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Į kiekį, išmetamą transportuojant ir 
skirstant, (etd) turi būti įtrauktas kiekis, 
išmetamas transportuojant bei saugant 

10. Į kiekį, išmetamą transportuojant ir 
skirstant, (etd) turi būti įtrauktas kiekis, 
išmetamas transportuojant ir saugant 
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žaliavas bei pusgaminius ir saugant bei 
skirstant gatavas medžiagas.

žaliavas bei pusgaminius ir saugant bei 
skirstant gatavas medžiagas, išskyrus  
pirminės gamybos metu išmetamą kiekį, į 
kurį reikia atsižvelgti pagal 6 dalį. 

Or. de

Pagrindimas

Nėra aiškaus skirtumo tarp šios apibrėžties ir pirminės gamybos metu išmetamo kiekio, į kurį 
reikia atsižvelgti pagal 6 dalį.  Į žemės ūkio žaliavų gamybos metu išmetamą dujų kiekį, t. y. 
transportavimo metu išmetamą kiekį, turėtų būti atsižvelgiama tik taikant šią dalį, kad šis 
kiekis nebūtų skaičiuojamas du kartus.

Pakeitimas 295
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Išmetamas kiekis, sumažinamas 
surenkant ir izoliuojant anglį, (eccs) 
apribojamas kiekiu, kurio išvengiama 
sugaunant ir izoliuojant CO2 išmetamą 
kiekį, tiesiogiai susijusį su kuro gavyba, 
transportavimu, perdirbimu ir skirstymu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 296
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Išmetamas kiekis, sumažinamas 
surenkant ir pakeičiant anglį, (eccr) 
apribojamas kiekiu, kurio išvengiama 

Išbraukta.
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surenkant CO2, kurio anglis yra iš 
biomasės ir kuri yra naudojama pakeisti 
komerciniuose produktuose ir paslaugose 
naudojamą iškasenų CO2.

Or. en

Pakeitimas 297
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 15 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15. Kai kuro gamybos procese gaminamas 
kuras, kuriam skaičiuojamas išmetamas 
kiekis, ir vienas arba keli kiti produktai 
(šalutiniai produktai), išmetamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis turi būti 
paskirstytas tarp kuro arba jų tarpinio 
produkto ir šalutinių produktų 
proporcingai jų šilumingumui 
(nustatytam kaip apatinė šilumingumo 
vertė kitų nei elektros energija šalutinių 
produktų atveju).

15. Kai kuro gamybos procese gaminamas 
kuras, kuriam skaičiuojamas išmetamas 
kiekis, ir vienas arba keli kiti produktai 
(šalutiniai produktai), išmetamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis turi būti 
paskirstytas tarp kuro arba jų tarpinio 
produkto ir šalutinių produktų remiantis 
pakaitiniu metodu. Valstybės narės 
pateikia reguliariai peržiūrimas tipiškų 
šalutinių produktų nustatytąsias vertes.

Or. en

Pagrindimas

Šalutinių produktų išmetamas dujų kiekis turėtų atspindėti tikrąją rinkos vertę arba šalutinių 
produktų naudą, o ne tik energijos kiekį.

Pakeitimas 298
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 15 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15. Kai kuro gamybos procese gaminamas 
kuras, kuriam skaičiuojamas išmetamas 

15. Kai kuro gamybos procese gaminamas 
kuras, kuriam skaičiuojamas išmetamas 
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kiekis, ir vienas arba keli kiti produktai 
(šalutiniai produktai), išmetamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis turi būti 
paskirstytas tarp kuro arba jų tarpinio 
produkto ir šalutinių produktų proporcingai 
jų šilumingumui (nustatytam kaip apatinė 
šilumingumo vertė kitų nei elektros 
energija šalutinių produktų atveju). 

kiekis, ir vienas arba keli kiti produktai 
(šalutiniai produktai), išmetamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis turi būti 
teisingai paskirstytas tarp kuro arba jų 
tarpinio produkto ir šalutinių produktų 
proporcingai jų šilumingumui (teoriškai 
nustatytam kaip apatinė šilumingumo vertė 
kitų nei elektros energija šalutinių produktų 
atveju).

Or. de

Pagrindimas

Paskirstymas pagal energijos kiekį iš esmės yra teisingas. Tačiau taikant laisvai pasirenkamų 
verčių derinį, atskirais atvejais gali būti labai iškraipyti išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio rezultatai, nes visos sistemos išmetamos dujos nepriskiriamos 
kiekvienam produktui atsižvelgiant į su juo susijusį procesą. Todėl tam tikrais atvejais, pvz. 
drėgnų arba sausų distiliavimo atliekų atveju, reikia numatyti tinkamo paskirstymo galimybę, 
pvz., remiantis specifiniais sistemos apribojimais arba sausos masės kiekiu, kuris svarbus 
pašaro vertei.

Pakeitimas 299
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 16 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16. Norint pagal 15 punktą atlikti 
apskaičiavimą, paskirstomas išmetamas 
kiekis yra eec + el ir tos ep, etd ir eee 
dalys, kurios išmetamos prieš šalutinio 
produkto gamybą ir tą gamybos proceso 
etapą, kai jis pagaminamas. Jei koks nors 
priskyrimas prie šalutinių produktų atliktas 
ankstesniame būvio ciklo etape, šiam 
tikslui vietoj bendro šio išmetamo kiekio 
turi būti naudojama dalis to išmetamo 
kiekio, kuris buvo priskirtas tarpiniam kuro 
produktui paskutiniame tokio proceso 
etape. 

16. Norint pagal 15 punktą atlikti 
apskaičiavimą, paskirstomas išmetamas 
kiekis yra eec + el ir tos ep, etd ir eee 
dalys, kurios išmetamos prieš šalutinio 
produkto gamybą ir tą gamybos proceso 
etapą, kai jis pagaminamas. Jei koks nors 
priskyrimas prie šalutinių produktų atliktas 
ankstesniame būvio ciklo etape, šiam 
tikslui vietoj bendro šio išmetamo kiekio 
turi būti naudojama dalis to išmetamo 
kiekio, kuris buvo priskirtas tarpiniam kuro 
produktui paskutiniame tokio proceso 
etape.

Atliekant šį apskaičiavimą biokuro ir kitų 
skystųjų bioproduktų atveju būtina 
atsižvelgti į visus šalutinius produktus, 

Atliekant šį apskaičiavimą biokuro ir kitų 
skystųjų bioproduktų atveju būtina 
atsižvelgti į visus šalutinius produktus, 
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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.

įskaitant elektros energiją, kuriai 
netaikomas 14 punktas, išskyrus žemės
ūkio produktų derliaus likučius, įskaitant 
šiaudus, išspaudas, lukštus, burbuolių kotus 
ir riešutų kevalus. Jei biokuro gamybos 
šalutiniai produktai turi daug baltymų, 
apskaičiuojant šiems produktams 
proporcingai taikomas paskirstymo 
metodas pagal masę, remiantis sausos 
masės kiekiu.

Laikoma, kad atliekų, žemės ūkio 
produktų derliaus likučių, įskaitant 
šiaudus, išspaudas, lukštus, burbuolių kotus 
bei riešutų kevalus, ir perdirbimo 
technologinių grandinių, išskyrus biokuro 
perdirbimo grandines, likučių, kurie 
potencialiai netinkami naudoti kaip 
maistas arba pašarai, išmetamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis, atitinkantis 
būvio ciklo dalį iki šių medžiagų 
surinkimo proceso, yra lygus nuliui.

Atliekos, žemės ūkio produktų derliaus 
likučiai, įskaitant šiaudus, išspaudas, 
lukštus, burbuolių kotus bei riešutų 
kevalus, ir perdirbimo technologinių 
grandinių, išskyrus biokuro perdirbimo 
grandines, likučiai, grąžinti į dirvą, 
įskaičiuojami proporcingai pagal 
sumažintą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, kurį lemia mažesnio 
mineralinių trašų kiekio naudojimas 
auginant kitas kultūras.                   

Jei kuras gaminamas naftos perdirbimo 
gamykloje, atliekant apskaičiavimus pagal 
15 punktą analizės vienetas gamykla.

Jei kuras gaminamas naftos perdirbimo 
gamykloje, atliekant apskaičiavimus pagal 
15 punktą analizės vienetas gamykla.

Terminas „šalutinis produktas“ turi būti 
apibrėžtas biokuro gamybos proceso 
pagrindu. „Šalutinis produktas“ – tai bet 
kuris produktas, išskiriamas iš žaliavų 
išgaunant biokuro gamybai reikalingus 
komponentus.

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos nuomone, iš atliekų arba derliaus likučių pagaminto biokuro išskiriamos šiltnamio 
efektą sukeliančios dujos taip pat lygios nuliui. Tačiau, jei tam tikros medžiagos, pvz., 
šiaudai, gaminamos specialiai kaip žaliavos biokuro gamybai, netinkama juos priskirti 
derliaus likučiams. Siekiant paskirstyti žemės ūkio produktų gamybos metu išmetamą dujų 
kiekį pagal šiaudus ir grūdus, turi būti naudojamas energijos paskirstymo metodas. Komisijos 
pasiūlyta termino „šalutinis produktas“ apibrėžtis yra neaiški. 
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Pakeitimas 300
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 16 dalies 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, išskyrus žemės 
ūkio produktų derliaus likučius, įskaitant 
šiaudus, išspaudas, lukštus, burbuolių kotus 
ir riešutų kevalus, išskyrus atvejus, kai 
biokuras gaminamas iš tokių produktų 
derliaus likučių.

Or. de

Pagrindimas

Numatytas žemės ūkio produktų derliaus likučių neįtraukimas prie šalutinių produktų arba
prielaida, kad jie neišskiria šiltnamio efektą išskiriančių dujų, atrodo metodiškai pagrįsti, 
tačiau jie turi likti sistemoje, pavyzdžiui, įarti į žemę. 

Tačiau, jei tam tikri pasėliai, pvz., šiaudų, auginami specialiai kaip žaliavos biokuro 
gamybai, neteisinga juos priskirti derliaus likučiams. Tokiu atveju šiaudai ir grūdai turėtų 
būti priskirti dviem skirtingoms biokuro gamybos žaliavų kategorijoms. 

Pakeitimas 301
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 17 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17. Pagal 4 punktą atliekant su biokuru 
susijusius apskaičiavimus, kaip lygintino 
iškastinio kuro vertės EF naudojamos 
naujausios turimos vidutinės faktinės 
kiekio, išmetamo Bendrijoje naudojant 
benziną ir dyzeliną, vertės, nurodytos 

17. Pagal 4 punktą atliekant su iš biomasės 
gautu transporto kuru susijusius 
apskaičiavimus, kaip lygintino iškastinio 
kuro vertės EF naudojamos naujausios 
turimos vidutinės faktinės kiekio, 
išmetamo Bendrijoje naudojant benziną ir 
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[Direktyvoje 98/70/EB]. Jei tokių 
duomenų nėra, naudojama vertė turi būti 
83,8 g CO2eq/MJ.

dyzeliną, vertės, nurodytos [Direktyvoje 
98/70/EB] arba 83,8 g CO2eq/MJ, 
priklausomai nuo to, kuri vertė mažiausia.

Or. en

Pakeitimas 302
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo C skyriaus 17 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17. Pagal 4 punktą atliekant su biokuru 
susijusius apskaičiavimus, kaip lygintino 
iškastinio kuro vertės EF naudojamos 
naujausios turimos vidutinės faktinės 
kiekio, išmetamo Bendrijoje naudojant 
benziną ir dyzeliną, vertės, nurodytos 
[Direktyvoje 98/70/EB]. Jei tokių duomenų 
nėra, naudojama vertė turi būti 83,8 
g CO2eq/MJ.

17. Pagal 4 punktą atliekant su biokuru 
susijusius apskaičiavimus, kaip lygintino 
iškastinio kuro vertės EF naudojamos 
naujausios turimos vidutinės faktinės 
kiekio, išmetamo Bendrijoje naudojant 
benziną ir dyzeliną, vertės, nurodytos 
[Direktyvoje 98/70/EB]. Jei tokių duomenų 
nėra, naudojama vertė turi būti 91 
g CO2eq/MJ.

Or. de

Pagrindimas

Numatytas žemės ūkio produktų derliaus likučių neįtraukimas prie šalutinių produktų arba 
prielaida, kad jie neišskiria šiltnamio efektą išskiriančių dujų, atrodo metodiškai pagrįsti, 
tačiau jie turi likti sistemoje, pavyzdžiui, įarti į žemę.

Tačiau, jei tam tikri pasėliai, pvz., šiaudų, auginami specialiai kaip žaliavos biokuro 
gamybai, neteisinga juos priskirti derliaus likučiams. Tokiu atveju šiaudai ir grūdai turėtų 
būti priskirti dviem skirtingoms biokuro gamybos žaliavų kategorijoms. 

Pakeitimas 303
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VII a priedas
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Grynojo energijos kiekio apskaičiavimo 
siekiant išmatuoti  biokuro pakeitimo 

poveikį taisyklės
Numatoma ši formulė, naudojama 
nustatyti realiąją esamo iškastinio kuro 
pakeitimo biokuru naudą.
NE = Pci - Ef - Et

kai: 
NE – tai grynoji energija
Ef – tai energija, sunaudojama auginant 
ir perdirbant pramonės žaliavas
Et  – tai energija, sunaudojama 
transportuojant 
Standartinės Ef vertės turėtų būti 
išdėstytos atitinkamoje lentelėje, kad 
gamintojai galėtų nurodyti žemesnę vertę, 
gautą naudojant specialius metodus. 
Reikėtų atsižvelgti į biokuro realiąją  
grynąją energijos vertę, kuri šiuo metu 
apskritai yra palyginti žema. Investicijų į 
pakeitimą sąnaudos nustatomos 
palyginant gamybos apimtį ir kainas.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant nustatyti investicijų į skatinimo naudoti biokurą skatinimą sąnaudas, reikia 
atsižvelgti į visas su jo gamyba susijusias sąnaudas.  Naudojant grynosios energijos formulę, 
bus užtikrinta, kad būtų skatinamos tik efektyviausios technologijos ir išvengta biokuro 
naudojimo neatsižvelgiant į jo efektyvumą, nes tai pakenktų siekiui išsaugoti biologinę 
įvairovę ir žmonių teisei į maistą.

Pakeitimas 304
Henrik Lax, Kyösti Virrankoski

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VII a priedas
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Atsižvelgiant į specialius apskaičiavimo 
metodus, taikomus iš durpių gaminamam 
biodyzelinui, pvz., kai naudojant 
nusausintus durpynus išvengiama dujų 
išmetimo ir kai dėl durpynuose po durpių 
surinkimo augančios biomasės 
surenkama daugiau anglies dvideginio 
negu išskiriama.

Or. en
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