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LT Suvienijusi įvairovę LT 

11.1.2018 A8-0402/286 

Pakeitimas 286 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

ECR 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 

4 straipsnio 1 dalies a punkto 2 papunkčio i punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i. veiksmus įgyvendinant [naujos 

redakcijos Direktyvos 2009/28/EB, 

parengtos pagal pasiūlymą 

COM(2016) 767] 3 straipsnyje nurodytą 

Sąjungos privalomą tikslą pasiekti, kad 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis 

2030 m. sudarytų bent 27 proc. bendro 

suvartojamo galutinės energijos kiekio – 

valstybės narės atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos dalį 2030 m., parodant jos 

linijinio kitimo nuo 2021 m. trajektoriją; 

i. veiksmus įgyvendinant [naujos 

redakcijos Direktyvos 2009/28/EB, 

parengtos pagal pasiūlymą 

COM(2016) 767] 3 straipsnyje nurodytą 

Sąjungos privalomą tikslą pasiekti, kad 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis 

2030 m. sudarytų bent [XX] proc. bendro 

suvartojamo galutinės energijos kiekio – 

valstybės narės atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos dalį 2030 m., parodant jos kitimo 

nuo 2021 m. trajektoriją, laikantis [naujos 

redakcijos Direktyvos 2009/28/EB] 3 

straipsnio; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

11.1.2018 A8-0402/287 

Pakeitimas 287 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

ECR 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 

4 straipsnio 1 dalies a punkto 2 papunkčio ii punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ii. atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

dalies, palyginti su suvartojamu galutinės 

energijos kiekiu, kitimo 2021–2030 m. 

trajektoriją atskiruose – šildymo ir 

vėsinimo, elektros energijos ir transporto – 

sektoriuose; 

ii. valstybės narės atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos dalies, palyginti su 

suvartojamu galutinės energijos kiekiu, 

kitimo 2021–2030 m. orientacinę 

trajektoriją atskiruose – šildymo ir 

vėsinimo, elektros energijos ir transporto – 

sektoriuose; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

11.1.2018 A8-0402/288 

Pakeitimas 288 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

ECR 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 

4 straipsnio 1 dalies a punkto 2 papunkčio iii punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iii. atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

technologijų, kurias valstybės narės 

planuoja naudoti norėdamos pasiekti 

bendrą ir atskirų sektorių atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos dalį, taikymo 2021–

2030 m.  trajektoriją, įskaitant bendrą 

numatomą suvartoti galutinės energijos 

kiekį, išreikštą mln. tne ir suskirstytą pagal 

technologijas ir sektorius, ir bendrą 

planuojamąją įrengtąją galią, išreikštą MW 

ir suskirstytą pagal technologijas ir 

sektorius; 

iii. atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

technologijų, kurias valstybės narės 

planuoja naudoti norėdamos pasiekti 

bendrą ir atskirų sektorių atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos dalį, taikymo 2021–

2030 m. orientacinę trajektoriją, įskaitant 

bendrą numatomą suvartoti galutinės 

energijos kiekį, išreikštą mln. tne ir 

suskirstytą pagal technologijas ir sektorius, 

ir bendrą planuojamąją įrengtąją galią, 

išreikštą MW ir suskirstytą pagal 

technologijas ir sektorius; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/289 

Pakeitimas 289 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

ECR 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 

4 straipsnio 1 dalies a punkto 2 papunkčio iii a punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 iiia) Valstybės narės gali laikytis 

netiesinės trajektorijos su dviem atskaitos 

taškais pagal Ia priedą, jei tai yra 

efektyviau ekonominiu ar techniniu 

aspektu ir jei tai netrukdo pasiekti 

Sąjungos privalomojo 2030 m. 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

rodiklio. Valstybės narės nustato tą 

netiesinę trajektoriją ir priežastis, kodėl 

jos laikomasi integruotuose 

nacionaliniuose energetikos ir klimato 

srities veiksmų planuose pagal 9–

12 straipsnius. 

 Kai siekiant [naujos redakcijos Direktyvos 

2009/28/EB, parengtos pagal pasiūlymą 

COM(2016) 767] 3 straipsnyje nurodyto 

Sąjungos privalomojo 2030 m. 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

rodiklio negalima apsiriboti nustatyta 

trajektorija, valstybės narės integruotose 

nacionalinėse energetikos ir klimato 

srities pažangos ataskaitose, kurias jos 

turi teikti Komisijai pagal 18 straipsnį, 

paaiškina to nukrypimo priežastis ir 

priemones, kurias taikydamos valstybės 

narės vėl galėtų laikytis savo trajektorijos. 

Or. en 



 

AM\1143185LT.docx  PE614.329v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

11.1.2018 A8-0402/290 

Pakeitimas 290 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

ECR 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 

I a priedas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Ia PRIEDAS. TRAJEKTORIJA 

 4 straipsnio a punkto 2 papunkčio antroje 

pastraipoje nurodytą trajektoriją sudaro 

šie du atskaitos taškai: 

 i. 2023: S2020 + 0,2 (S2030 - S2020) 

 ii. 2025: S2020 + 0,4 (S2030 - S2020) 

Or. en 

 

 


