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11.1.2018 A8-0392/324 

Pakeitimas 324 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

José Blanco López 

S&D frakcijos vardu 

Fredrick Federley 

ALDE frakcijos vardu 

Seán Kelly 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) todėl dera nustatyti, kad privalomas 

Sąjungos atsinaujinančių išteklių energijos 

dalies rodiklis būtų bent 27 %. Savo 

veiksmus, kuriais sieks šio rodiklio, 

valstybės narės turėtų apibrėžti savo 

integruotuose nacionaliniuose 

energetikos ir klimato srities veiksmų 

planuose, laikydamosi [Valdymo] 

reglamente nustatyto proceso; 

(7) todėl dera nustatyti, kad privalomas 

Sąjungos atsinaujinančių išteklių energijos 

dalies rodiklis būtų bent 35% ir kad kartu 

numatomi atitinkami nacionaliniai 

rodikliai. Valstybėms narėms turėtų būti 

išimties tvarka leidžiama nukrypti nuo 
savo numatyto nacionalinio rodiklio ne 

daugiau kaip 10 % esant atitinkamai 

pagrįstoms, išmatuojamoms ir 

patikrinamoms aplinkybėms ir remiantis 

objektyviais ir nediskriminaciniais 

kriterijais; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/325 

Pakeitimas 325 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Dario Tamburrano 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 2 dalies aa punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

aa) iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos vartotojas 

− direktyvoje [Rinkos modelio direktyva] 

apibrėžtas aktyvusis vartotojas, savo 

valdose (įskaitant daugiabučius namus, 

komercinių arba bendrų paslaugų vietas 

arba uždaruosius skirstomuosius tinklus) 

vartojantis iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintą elektros energiją, kurią jis taip 

pat gali kaupti ir parduoti, jeigu tokia 

veikla nebuitiniams iš atsinaujinančių 

išteklių pasigamintos elektros energijos 

vartotojams nėra jų pagrindinė komercinė 

arba profesinė veikla; 

aa) iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos 

vartotojas − direktyvoje [Rinkos modelio 

direktyva] apibrėžtas aktyvusis vartotojas 

arba drauge veikiančių vartotojų grupė, 

vartojantys savo valdose (įskaitant 

daugiabučius namus, gyvenamąjį rajoną, 

komercinių, pramoninių arba bendrų 

paslaugų vietas tuose pačiuose 

uždaruosiuose skirstomuosiuose tinkluose 

arba atskirose vietose, sukūrus ir 

eksploatuojant virtualią dalijimosi 

sistemą) iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintą elektros energiją, kurią jie taip 

pat gali kaupti ir parduoti. Tokia veikla 

nebuitiniams iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos 

vartotojams nėra jų pagrindinė komercinė 

arba profesinė veikla; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/326 

Pakeitimas 326 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

José Blanco López 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

19 straipsnio 13 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

13. Tais atvejais, kai energijos tiekėjai 

parduoda atsinaujinančių išteklių energiją 

arba didelio efektyvumo kogeneraciniuose 

įrenginiuose pagamintą energiją klientams 

nurodydami atsinaujinančių išteklių 

energijos arba didelio efektyvumo 

kogeneraciniuose įrenginiuose pagamintos 

energijos naudą aplinkai ar kitą naudą, 

valstybės narės reikalauja, kad energijos 

tiekėjai informaciją apie atsinaujinančių 

išteklių energijos dalį ar kiekį pateiktų 

naudodamiesi kilmės garantijomis. 

13. Tais atvejais, kai energijos tiekėjai 

parduoda atsinaujinančių išteklių energiją 

arba didelio efektyvumo kogeneraciniuose 

įrenginiuose pagamintą energiją klientams 

nurodydami atsinaujinančių išteklių 

energijos arba didelio efektyvumo 

kogeneraciniuose įrenginiuose pagamintos 

energijos naudą aplinkai ar kitą naudą, 

valstybės narės reikalauja, kad energijos 

tiekėjai informaciją apie atsinaujinančių 

išteklių energijos dalį ar kiekį pateiktų 

naudodamiesi kilmės garantijomis  

Valstybės narės įdiegia atitinkamus 

mechanizmus, kad energijos gamintojai 

turėtų galimybę parodyti, kad elektros 

energija buvo pagaminta naudojantis 

naujais ir papildomais atsinaujinančiųjų 

išteklių įrenginiais. 

Tuo tikslu valstybės narės žymi iš 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

pagamintos elektros energijos kilmės 

garantijas ženklu „kilmės garantijos 

plius“, jei įvykdomos šios sąlygos: 

a) gamybos pabaigos terminas yra ne 

vėlesnis kaip dešimt metų po datos, kai 

įrenginys buvo prijungtas prie elektros 

tinklo, ir 

b) įrenginiui nebuvo taikoma nacionalinė 
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paramos schema. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/327 

Pakeitimas 327 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Dario Tamburrano 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos aa punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) turėtų teisę įrengti ir eksploatuoti 

virtualią dalijimosi sistemą, kuria 

naudojantis vartojama, saugoma ir 

parduodama atskirose vietose pagaminta 

elektros energija; 

 (Jei šis pakeitimas būtų patvirtintas, jį 

reikėtų įrašyti tarp 180 ir 181 pakeitimų.) 

Or. en 

 

 


