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Pakeitimas 100 

Miroslav Poche 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energijos vartojimo efektyvumas 

COM(2016) 0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 punktas 

Direktyva 2012/27/ES 

1 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šia direktyva nustatoma bendra 

energijos vartojimo efektyvumo skatinimo 

Sąjungoje priemonių sistema, siekiant 

užtikrinti, kad būtų pasiekti pagrindiniai 

Sąjungos energijos vartojimo efektyvumo 

tikslai – iki 2020 m. 20 % tikslas ir iki 

2030 m. privalomas 30 % tikslas, – ir 

sudaromos sąlygos energijos vartojimo 

efektyvumą toliau didinti ir po tų datų. Joje 

nustatomos taisyklės, kuriomis siekiama 

šalinti kliūtis energijos rinkoje ir rinkos 

trūkumus, trukdančius efektyviai tiekti ir 

naudoti energiją, ir numatoma, kad turi būti 

nustatyti 2020 m. ir 2030 m. nacionaliniai 

orientaciniai energijos vartojimo 

efektyvumo tikslai ir indėliai.“; 

1. Šia direktyva nustatoma bendra 

energijos vartojimo efektyvumo skatinimo 

Sąjungoje priemonių sistema, siekiant 

užtikrinti, kad būtų pasiekti pagrindiniai 

Sąjungos energijos vartojimo efektyvumo 

tikslai – iki 2020 m. 20 % tikslas ir iki 

2030 m. privalomas 30 % tikslas, – ir 

sudaromos sąlygos energijos vartojimo 

efektyvumą toliau didinti ir po tų datų. Joje 

nustatomos taisyklės, kuriomis siekiama 

šalinti kliūtis energijos rinkoje ir rinkos 

trūkumus, trukdančius efektyviai tiekti ir 

naudoti energiją, ir numatoma, kad turi būti 

nustatyti 2020 m. nacionaliniai energijos 

vartojimo efektyvumo tikslai ir 2030 m. 

nacionaliniai energijos vartojimo 

efektyvumo tikslai, kurie turi būti 

privalomi.“; 

  

Or. en 



 

AM\1143174LT.docx  PE314.328v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

10.1.2018 A8-0391/101 

Pakeitimas 101 

Miroslav Poche 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energijos vartojimo efektyvumas 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 punktas 

Direktyva 2012/27/ES 

3 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Kiekviena valstybė narė pagal 

Reglamento (ES) XX/20XX [dėl 

energetikos sąjungos valdymo] [4] ir [6] 

straipsnius nusistato orientacinį 

nacionalinį indėlį į 1 straipsnio 1 dalyje 

nurodytą Sąjungos 2030 m. energijos 

vartojimo efektyvumo tikslą. 

Nusistatydamos šiuos indėlius valstybės 

narės atsižvelgia į tai, kad 2030 m. bendras 

Sąjungos pirminės energijos suvartojimas 

turi būti ne didesnis kaip 1 321 mln. tne, o 

galutinės energijos – ne didesnis kaip 987 

mln. tne. Šiuos indėlius valstybės narės 

nurodo Komisijai savo integruotuose 

nacionaliniuose energetikos ir klimato 

srities veiksmų planuose laikydamosi 

Reglamento (ES) XX/20XX [dėl 

energetikos sąjungos valdymo] [3] 

straipsnyje ir [7–11] straipsniuose 

nustatytos tvarkos. 

4. Kiekviena valstybė narė nusistato 

privalomus nacionalinius energijos 

vartojimo efektyvumo tikslus siekiant 1 

straipsnio 1 dalyje nurodyto Sąjungos 

2030 m. tikslo ir atsižvelgiant į 
Reglamento (ES) XX/20XX [dėl 

energetikos sąjungos valdymo] [4] ir [6] 

straipsnius. Nusistatydamos šiuos indėlius 

valstybės narės atsižvelgia į tai, kad 2030 

m. bendras Sąjungos pirminės energijos 

suvartojimas turi būti ne didesnis kaip 1 

321 mln. tne, o galutinės energijos – ne 

didesnis kaip 987 mln. tne. Šiuos indėlius 

valstybės narės nurodo Komisijai savo 

integruotuose nacionaliniuose energetikos 

ir klimato srities veiksmų planuose 

laikydamosi Reglamento (ES) XX/20XX 

[dėl energetikos sąjungos valdymo] [3] 

straipsnyje ir [7–11] straipsniuose 

nustatytos tvarkos. 

Or. en 

 

 


