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11.1.2018 A8-0402/312 

Pakeitimas 312 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Energetikos sąjungos valdymas 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Iki 2019 m. sausio 1 d., o vėliau kas 

dešimt metų kiekviena valstybė narė 

Komisijai pateikia integruotą nacionalinį 

energetikos ir klimato srities veiksmų 

planą. Planą turi sudaryti sudedamosios 

dalys, nurodytos 2 dalyje ir I priede. 

Pirmasis planas apima 2021–2030 m. 

laikotarpį. Vėlesni planai apima dešimties 

metų laikotarpius, prasidedančius iš karto 

po ankstesnio plano laikotarpio pabaigos. 

1. Pirmą kartą per šešis mėnesius 

nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo diena], 

bet ne vėliau kaip 2019 m. birželio 1 d., ir 

iki 2024 m. sausio 1 d., o vėliau kas dešimt 

metų kiekviena valstybė narė Komisijai 

pateikia dešimties metų laikotarpio 

integruotą nacionalinį energetikos ir 

klimato srities veiksmų planą. Planą turi 

sudaryti sudedamosios dalys, nurodytos 2 

dalyje ir I priede. Pirmasis planas apima 

2021–2030 m. laikotarpį. 

Or. en 

Pagrindimas 

Siūloma iš dalies keisti 1 dalį ir pritariama visiems kitiems Komisijos pasiūlymo pakeitimams, 

ITRE ir ENVI komitetų pateiktiems 59 pakeitime. 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

11.1.2018 A8-0402/313 

Pakeitimas 313 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Energetikos sąjungos valdymas 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Iki 2020 m. sausio 1 d., o vėliau kas 

dešimt metų valstybės narės parengia ir 

Komisijai pateikia savo ilgalaikes – 50 

metų –išmetamųjų teršalų kiekio 

mažinimo strategijas, kuriomis padedama: 

1. Iki 2020 m. sausio 1 d., o vėliau kas 

dešimt metų valstybės narės ir Sąjungos 

vardu Komisija patvirtina savo ilgalaikes – 

30 metų – energetikos ir klimato srities 

strategijas, kuriomis siekiama: 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

11.1.2018 A8-0402/314 

Pakeitimas 314 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Energetikos sąjungos valdymas 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(a) įvykdyti pagal JTBKKK ir 

Paryžiaus susitarimą prisiimtus Sąjungos ir 

valstybių narių įsipareigojimus mažinti dėl 

žmogaus veiklos išmetamą ŠESD kiekį ir 

didinti absorbentais pašalinamą šių dujų 

kiekį; 

(a) įvykdyti pagal JTBKKK ir 

Paryžiaus susitarimą prisiimtus Sąjungos ir 

valstybių narių įsipareigojimus mažinti dėl 

žmogaus veiklos išmetamą ŠESD kiekį ir 

didinti absorbentais pašalinamą šių dujų 

kiekį 10 metų trukmės etapais; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas atitinka ITRE ir ENVI komitetų priimtą 123 pakeitimą. 
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11.1.2018 A8-0402/315 

Pakeitimas 315 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Energetikos sąjungos valdymas 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(c) siekti ilgainiui sumažinti išmetamą 

ŠESD kiekį ir didinti absorbentais 

pašalinamą šių dujų kiekį visuose 

sektoriuose, laikantis Sąjungos tikslo iki 

2050 m. išmetamųjų teršalų kiekį 

ekonomiškai efektyviu būdu sumažinti 80–

95 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, 

atsižvelgiant į būtiną sumažinimą, kurį 

pagal IPCC reikalavimus turi užtikrinti 

išsivysčiusių šalių grupė. 

(c) siekti ilgainiui sumažinti išmetamą 

ŠESD kiekį ir didinti absorbentais 

pašalinamą šių dujų kiekį visuose 

sektoriuose, laikantis Sąjungos tikslo iki 

2050 m. išmetamųjų teršalų kiekį 

ekonomiškai efektyviu būdu sumažinti 

Sąjungos išmetamą ŠESD kiekį, 

atsižvelgiant į būtiną sumažinimą pagal 

IPCC reikalavimus, ir išlaikyti bei, 

prireikus, padidinti absorbentais 

pašalinamą šių dujų kiekį siekiant 

Paryžiaus susitarime nustatytų 

temperatūros tikslų. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/316 

Pakeitimas 316 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Energetikos sąjungos valdymas 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (c a) sekti sukurti Sąjungoje anglies 

junginių aspektu neutralią energetikos 

sistemą. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/317 

Pakeitimas 317 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Energetikos sąjungos valdymas 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Ilgalaikės išmetamųjų teršalų 

kiekio mažinimo strategijos turi apimti: 

2. Ilgalaikės klimato ir energetikos 

srities strategijos turi apimti: 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

11.1.2018 A8-0402/318 

Pakeitimas 318 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Energetikos sąjungos valdymas 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(a) viso išmetamo ŠESD kiekio 

sumažinimą ir absorbentais pašalinamo jų 

kiekio padidinimą; 

(a) viso išmetamo ŠESD kiekio 

sumažinimą ir absorbentais pašalinamo jų 

kiekio padidinimą vadovaujantis 

Paryžiaus susitarimu; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

11.1.2018 A8-0402/319 

Pakeitimas 319 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Energetikos sąjungos valdymas 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(b) išmetamo kiekio sumažinimą ir 

pašalinamo kiekio padidinimą atskiruose 

sektoriuose, įskaitant elektros energijos, 

pramonės, transporto, pastatų (gyvenamųjų 

ir paslaugų sektoriaus), žemės ūkio ir 

žemės naudojimo, žemės naudojimo 

keitimo ir miškininkystės (LULUCF) 

sektorius; 

(b) siekiant panaikinti priklausomybę 

nuo iškastinio kuro, ŠESD išmetamo 
kiekio sumažinimą ir pašalinamo kiekio 

padidinimą atskiruose sektoriuose, 

įskaitant, be kita ko, elektros energijos, 

pramonės, transporto,šildymo ir vėsinimo 

bei pastatų (gyvenamųjų ir paslaugų 

sektoriaus), žemės ūkio ir žemės 

naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir 

miškininkystės (LULUCF) sektorius; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas atitinka ITRE ir ENVI komitetų priimtą 123 pakeitimą. 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

11.1.2018 A8-0402/320 

Pakeitimas 320 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Energetikos sąjungos valdymas 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(c) numatomą perėjimo prie mažai 

ŠESD išmetančios ekonomikos pažangą, 

įskaitant taršos ŠESD intensyvumą, taršos 

CO2 intensyvumą, susietą su bendruoju 

vidaus produktu, ir susijusių mokslinių 

tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų 

strategijas; 

(c) numatomą perėjimo prie mažai 

ŠESD išmetančios ekonomikos pažangą, 

įskaitant taršos ŠESD intensyvumą, taršos 

CO2 intensyvumą, susietą su bendruoju 

vidaus produktu, ir susijusių ilgalaikių 

investicijų, mokslinių tyrimų, 

technologinės plėtros ir inovacijų 

strategijas; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas atitinka ITRE ir ENVI komitetų priimtą 123 pakeitimą. 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

11.1.2018 A8-0402/321 

Pakeitimas 321 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Energetikos sąjungos valdymas 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 2 dalies d punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(d) sąsajas su kitais ilgalaikiais 

nacionaliniais planais. 

(d) jei taikytina, sąsajas su kitais 

ilgalaikiais nacionaliniais uždaviniais, 

planais ir kita politika, priemonėmis bei 

investicijomis. 

Or. en 

 

 


