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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) privalomų nacionalinių 2030 m. 

tikslų nustatyti nenustatoma. Būtinybė 

Sąjungai 2020 m. ir 2030 m. pasiekti savo 

energijos vartojimo efektyvumo tikslus ES 

lygmeniu, išreikštus suvartojamu pirminės 

ir galutinės energijos kiekiu, turėtų būti 

aiškiai suformuluota kaip privalomas 30 % 

tikslas. Toks aiškus tikslo nustatymas 

Sąjungos lygmeniu neturėtų riboti 

valstybių narių laisvės nusistatyti, koks bus 

jų nacionalinis indėlis, grindžiamas jų 

pirminės arba galutinės energijos 

suvartojimu, sutaupytu pirminės arba 

galutinės energijos kiekiu arba energijos 

intensyvumu. Savo nacionalinius 

orientacinius indėlius į energijos vartojimo 

efektyvumą valstybės narės turėtų 

nusistatyti atsižvelgdamos 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. Tai reiškia, kad 

Sąjungos pirminės energijos suvartojimas 

turėtų būti sumažintas 23 %, o galutinės – 

17 %, palyginti su 2005 m. lygiu. Būtina 

reguliariai vertinti pažangą, padarytą 

siekiant 2030 m. Sąjungos tikslo, ir tai bus 

numatyta teisės akto dėl energetikos 

sąjungos valdymo pasiūlyme. 

(4) privalomų nacionalinių 2030 m. 

tikslų nustatyti nenustatoma. Būtinybė 

Sąjungai 2020 m. ir 2030 m. pasiekti savo 

energijos vartojimo efektyvumo tikslus ES 

lygmeniu, išreikštus suvartojamu pirminės 

arba galutinės energijos kiekiu, turėtų būti 
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efektyvumą valstybės narės turėtų 

nusistatyti atsižvelgdamos 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. Tai reiškia, kad 

Sąjungos pirminės energijos suvartojimas 

turėtų būti sumažintas 23 %, o galutinės – 
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