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11.1.2018 A8-0392/355 

Pakeitimas 355 

Fredrick Federley 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

25 straipsnio 3 dalies 3 pastraipos a punkto 2 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

veikti pradėjo vėliau arba tuo pačiu metu 

kaip įrenginys, kuriuo iš atsinaujinančių 

išteklių gaminami nebiologiniai skystieji ir 

dujiniai transporto degalai, ir ii) 

neprijungtas prie tinklo, tokia elektros 

energija gali būti visa priskaičiuojama prie 

iš atsinaujinančių išteklių pagamintos 

elektros energijos, suvartotos nebiologinių 

skystųjų ir dujinių transporto degalų 

gamybai iš atsinaujinančių išteklių; 

Tačiau elektros energija gali būti visa 

priskaičiuojama prie iš atsinaujinančių 

išteklių pagamintos elektros energijos, 

suvartotos nebiologinių skystųjų ir 

dujinių transporto degalų gamybai iš 

atsinaujinančių išteklių, jei įrenginys, 

kuriuo iš atsinaujinančių išteklių gaminami 

nebiologiniai skystieji ir dujiniai transporto 

degalai, i) yra tiesiogiai prijungtas prie 

įrenginio, kuriuo iš atsinaujinančių 

išteklių gaminama elektros energija, arba 

ii) yra prijungtas prie elektros tinklo ir 

naudoja tik atsinaujinančių išteklių 

energijos perteklių tokiu būdu, kad 

užkirstų kelią atsinaujinančių išteklių 
energijos tiekimo sumažėjimui dėl 

energijos tinklo neveiksmingumo viename 

ar keliuose įtampos lygiuose. Siekiant 

pateikti tinkamus įrodymus dėl ii) punkto, 

Komisija iki 2019 m. pateikia gaires ir 

parengia procedūrą, kaip pateikti tokius 

įrodymus. 

Or. en 
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Pakeitimas 356 

Fredrick Federley 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

26 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Į elektros energiją, pagamintą įrenginiais, 

kurių kuro talpa ne mažesnė kaip 20 MW, 

atsižvelgiama 1 dalies a, b ir c punktuose 

nurodytais tikslais tik jei ta energija 

gaminama didelio naudingumo 

kogeneracijos technologija, apibrėžta 

Direktyvos 2012/27/ES 2 straipsnio 34 

punkte. 1 dalies a ir b punktų tikslais ši 

nuostata taikoma tik tiems įrenginiams, 

kurie pradedami eksploatuoti po [įrašyti 

datą – 3 metai nuo šios direktyvos 

priėmimo dienos]. 1 dalies c punkto tikslais 

ši nuostata neturi įtakos viešajai paramai, 

teikiamai pagal schemas, patvirtintas iki 

[įrašyti datą – 3 metai po šios direktyvos 

priėmimo dienos]. 

Į elektros energiją, pagamintą įrenginiais, 

kurių kuro talpa ne mažesnė kaip 20 MW, 

atsižvelgiama šio straipsnio 1 dalies a, b ir 

c punktuose nurodytais tikslais tik, jei ta 

energija gaminama didelio naudingumo 

kogeneracijos technologija, apibrėžta 

Direktyvos 2012/27/ES 2 straipsnio 34 

punkte, arba gaminama naudojant tik 

elektrinius įrenginius, kurių grynasis 

elektrinis naudingumas ne mažesnis kaip 

40 %, ir nenaudojant iškastinio kuro. Šio 

straipsnio 1 dalies a ir b punktų tikslais ši 

nuostata taikoma tik tiems įrenginiams, 

kurie pradedami eksploatuoti po [įrašyti 

datą – treji metai nuo šios direktyvos 

priėmimo dienos]. Šio straipsnio 1 dalies c 

punkto tikslais ši nuostata neturi įtakos 

viešajai paramai, teikiamai pagal schemas, 

patvirtintas iki [įrašyti datą – vieneri metai 

nuo šios direktyvos priėmimo dienos]. 

Or. en 

 

 


