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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Regioninės plėtros komitetas savo 2007 m. nuomonėje dėl atsinaujinančios energijos 
Europoje plano, pateiktoje Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui, paragino 
Europos Komisiją kuo skubiau pateikti pasiūlymą dėl direktyvos dėl atsinaujinančių energijos 
šaltinių, taip pat nustatyti skatinimo, technologijų perdavimo ir pažangiausios patirties mainų 
priemones šiam potencialui išnaudoti. 

Derėtų taip pat priminti, kad komitetas pasisakė už 25 proc. atsinaujinančios energijos dalies 
vidutinį planinį rodiklį 2020 m. ir už aiškius privalomus planinius rodiklius, taikomus elektros 
energijos, transporto, šildymo ir aušinimo sektoriams. Komitetas ragino ES, nepažeidžiant 
subsidiarumo principo, išaiškinti regionų ir vietos valdžios institucijų vaidmenis, teises ir 
pareigas įgyvendinant politiką. 

Turi būti remiama Nauja Europos energetikos politika, nes ją taikant visiškai nepažeidžiama 
valstybių narių laisvė pasirinkti savo naudojamos energijos rūšių derinį ir jų suverenitetas 
pirminių energijos šaltinių atžvilgiu, tačiau ši politika taip pat paremta solidarumu tarp 
valstybių narių, siekiant užtikrinti integruotą požiūrį į klimato kaitą ir į ekologinio tvarumo 
skatinimo problemą. Reikėtų pabrėžti, kad energetikos politika, paremta atsinaujinančių 
energijos šaltinių naudojimu, suteikia galimybes vykdyti decentralizuotą  energetikos politiką 
išnaudojant regionų galimybes ir tenkinant regionų poreikius. Taigi, kompetentingoms 
valdžios institucijoms turėtų būti suteiktos priemonės šiems tikslams pasiekti. Svarbu, kad 
valstybės narės įvertintu visas galimas atsinaujinančios energijos technologijas.

Derėtų kreiptis į Komisiją, kad ji nustatytų reikalavimą taikyti kogeneraciją visais atvejais, kai 
atsinaujinanti energija gaminama iš biomasės ir kai tai techniškai įmanoma. Be to, Komisija 
turėtų ištirti krosnių, kuriose deginama mediena, projektų poveikį tvariai medienos sektoriaus 
vietos plėtrai, nes šis sektorius atlieka svarbų vaidmenį skatinant regionų vystymąsi ir kaimo 
vietovių ekonominį dinamiškumą. 

Be to, valstybės narės ir regionai turėtų remti visų vietos lygmens suinteresuotųjų subjektų 
(vietos ir regionų valdžios institucijų, ūkininkų ir miškininkų, verslininkų ir planuotojų, 
universitetų, mokslininkų ir privačių asmenų), dalyvaujančių plėtojant atsinaujinančius 
energijos šaltinius, iniciatyvas ir veiklą Jie taip pat turėtų skatinti viešojo ir privataus sektorių 
partnerysčių steigimą, taip pat gerinti pagamintos atsinaujinančios energijos tiekimo ir 
rinkodaros sąlygas.  

Regionų ir vietos valdžios institucijos turėtų parodyti pavyzdį Europos visuomenei ir naudoti 
atsinaujinančios energijos technologijas savo patalpose, skatinti naudoti biokurą savo 
transporto priemonėse ir taupyti energiją naudodamos energetiškai efektyvią įrangą.

Reikia pabrėžti, kad naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, taip pat kuriant įrangą ir 
mechanizmus gali susidaryti plėtros galimybės daugelyje Europos regionų, ypatingai 
regionuose, kur yra mažai galimybių kurti darbo vietas.

Visapusiškam atsinaujinančių energijos šaltinių išnaudojimui vis dar reikia daug mokslinių 
tyrimų, produktų kūrimo veiklos, reklamos ir pažangiausios patirties mainų.
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Turi būti itin pabrėžta atsinaujinančių energijos išteklių reikšmė regionams.  Taigi svarbu, kad 
atsinaujinančios energijos naudojimas būtų tikslingas ir akivaizdžiai teiktų pridėtinės vertės.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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 tvarių durpių ir
atsinaujinančių energijos šaltinių, dalis 
transporto sektoriuje sudarytų bent 10 % 
tos valstybės narės transporto sektoriuje 
suvartojamo galutinio energijos kiekio.

Or. en

Pagrindimas

Keliose ES valstybėse narėse tvarios durpės yra svarbus regiono ir vietos lygmens šilumos ir 
elektros šaltinis, padedantis tenkinti energetikos sistemų decentralizavimo ir diversifikavimo 
poreikius. Naudojant iš durpių pagamintą transporto kurą būtų vykdomas reikalavimas 
sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, o nauda klimatui būtų tokia pati, 
kaip ir naudojant kitų rūšių biokurą. Naudojant iš durpių pagamintą transporto kurą taip pat 
būtų pagreitintas antrosios kartos Fišerio ir Tropšo technologijos komercinis pritaikymas. 
Naudojant iš durpių pagamintą transporto kurą taip pat sumažėtų Europos Sąjungos 
priklausomybė nuo importo ir naftos.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė patvirtina 
nacionalinį veiksmų planą.

1. Kiekviena valstybė narė, remdamasi 
vietos ir regionų lygmeniu parengtais 
regionų energetikos veiksmų planais, 
suderintais su regioninio planavimo ir 
žemėnaudos politika, patvirtina nacionalinį 
veiksmų planą.

Nacionaliniuose veiksmų planuose 
nustatomi valstybių narių energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalių 2020 m. 
planiniai rodikliai transporto, elektros 
energijos ir šildymo bei aušinimo 
sektoriuose ir adekvačios priemonės, kurių 
reikia imtis šiems rodikliams pasiekti, 
įskaitant nacionalinę esamų biomasės 
išteklių plėtojimo ir naujų biomasės 
išteklių sutelkimo skirtingoms reikmėms 
politiką ir priemones, kurių reikia imtis 12–
17 straipsniuose nustatytiems 
reikalavimams įvykdyti.

Nacionaliniuose veiksmų planuose 
nustatomi valstybių narių energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalių 2020 m. 
planiniai rodikliai transporto, elektros 
energijos ir šildymo bei aušinimo 
sektoriuose ir adekvačios priemonės, kurių 
reikia imtis šiems rodikliams pasiekti, be 
kita ko, regionų ir vietos lygmeniu, 
įskaitant nacionalinę ir regioninę esamų 
biomasės išteklių plėtojimo ir naujų 
biomasės išteklių sutelkimo skirtingoms 
reikmėms politiką ir priemones, kurių 
reikia imtis 12–17 straipsniuose 
nustatytiems reikalavimams įvykdyti.

Or. en

Pakeitimas 3

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) valstybių narių teisės aktuose ir 
administracinėse procedūrose būtų 
numatytas ir remiamas viešojo ir 
privataus sektorių partnerystės steigimas;  
be to, vadovaujantis Lisabonos strategija, 
būtų remiamos verslo įmonių, viešojo 
sektoriaus, mokyklų ir universitetų 
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tarpusavio bendradarbiavimo galimybės, 
siekiant sukurti regioninius inovacinius 
sambūrius;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informavimas ir mokymas Informavimas, mokymas ir moksliniai 
tyrimai

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės remia atsinaujinančių 
energijos šaltinių mokslinius tyrimus, taip 
pat mokslinių tyrimų centrų ir pramonės 
ryšių plėtrą, siekdamos, kad būtų 
palengvintas naujų technologijų diegimas 
ir naujų produktų kūrimas.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 1 

3. Biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 1 
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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):

dalyje nustatytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš žaliavų, gautų iš:

(a) žmogaus veiklos daug nepaveiktas 
miškas, t. y. miškas, kuriame pagal 
turimus duomenis nebuvo vykdoma didelė 
žmogaus intervencija arba kuriame 
žmogaus intervencija paskutinį kartą vyko 
pakankamai seniai, todėl atsistatė natūrali 
rūšių sudėtis ir procesai;
(b) gamtos apsaugos tikslais nustatytos 
vietovės, nebent pateikiama įrodymų, kad 
tokių žaliavų gamyba tiems tikslams 
nepakenkė. 

(a) gamtos apsaugos tikslais teisėje
nustatytos vietovės, nebent pateikiama 
įrodymų, kad tokių žaliavų gamyba tiems 
tikslams nepakenkė;

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

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

(c) vietovės, kuriose neteisėtai buvo 
pakeista žemės naudojimo paskirtis arba 
buvo nuniokotos nenaudotos šlapžemės ir 
dėl to gali sumažėti anglies atsargos 
dirvožemyje.

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

Or. en

Pagrindimas

15 straipsnio 3 dalyje pateikta originalo apibrėžtis „žmogaus veiklos daug nepaveiktas 
miškas“ – netiksli, daugiausia statistikos tikslais naudojama sąvoka, dėl kurio susidaro 
galimybės netikslioms interpretacijoms, aiškinantis, kurie miškai priklausytų šiai kategorijai. 
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Kai kuriais atvejais, tvariu būdu tvarkomi ir įprastai ekonomiškai naudojami miškai gali būti 
laikomi nepaveiktais didelės biologinės įvairovės miškais ir jiems būtų netaikomas 10 proc. 
biokuro planinis rodiklis.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Biokuras ir kiti skystieji bioproduktai, į 
kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 1 
dalyje nurodytais tikslais, neturi būti 
pagaminti iš žaliavų, gautų iš žemės, 
kurioje yra didelių anglies atsargų, t. y. 
žemės, kuriai 2008 m. sausio mėn. arba 
vėliau taikytas ir jau nebetaikomas vienas 
iš toliau nurodytų apibūdinimų:

4. Žaliavos iš medienos, naudojamos 
biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų, į 
kuriuos atsižvelgiama šio straipsnio 1 
dalyje nurodytais tikslais, gamybai, 
gaunamos iš miškų, kurie:

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

(a) tvarkomi ir kertami pagal Ministrų 
konferencijos dėl miškų apsaugos 
Europoje nustatytus tvarios miškotvarkos 
kriterijus arba panašius kriterijus,
nustatytus vykdant kitą regioninę miškų 
politikos veiklą;

(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) tvarkomi laikantis nacionalinių miškų 
ir aplinkos teisės aktų.

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

Or. en

Pagrindimas

Ministrų konferencijos dėl miškų apsaugos Europoje (MKMAE) nurodė daug tvarios 
miškotvarkos kriterijų ir rodiklių, kuriuos turi pateikti visos susitarimus pasirašiusios 
valstybės. Šie kriterijai taip pat taikomi nacionaliniu lygmeniu ir šiuo metu sudaro esminę 
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nacionalinės miškų teisės dalį daugelyje ES šalių. Įvairiuose pasaulio regionuose taip pat 
sukurti atitinkami kriterijai ir rodikliai, kurie turi būti naudojami miškuose gaunamoms 
žaliavoms už Europos ribų. 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) regionų dalyvavimas šiame procese ir 
priemonės, taikomos vietos ir regionų 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 9

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, ypatingą dėmesį 
kreipiant į jo poveikį regionų, kuriuose jis 
gaminamas, skirstomas ir naudojamas, 
ekonominei padėčiai; 
aa) Bendrijos importo politikos poveikį 
šiems veiksniams, energetinio saugumo 
aspektus ir būdus suderinti vidaus 
produkciją ir importą;

Or. en
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