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11.1.2018 A8-0402/308 

Pakeitimas 308 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin  

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energetikos sąjungos valdymas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies 18 a punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 18a) makroregionas – dviejų ar 

daugiau valstybių narių, sudariusių 

struktūrinę partnerystę, apimančią bent 

vieną iš penkių energetikos sąjungos 

aspektų, grupė; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

11.1.2018 A8-0402/309 

Pakeitimas 309 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López  

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energetikos sąjungos valdymas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 straipsnio - 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1. Jei, remdamasi integruotų 

nacionalinių energetikos ir klimato srities 

veiksmų planų ir atnaujintų tokių planų 

vertinimu pagal 9 straipsnį, Komisija 

padaro išvadą, kad valstybių narių 

nustatyti tikslai yra nepakankami, kad 

bendromis jėgomis būtų įvykdyti 2030 m. 

privalomi sąjungos atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos ir energijos vartojimo 

efektyvumo tikslai, ji gali paprašyti 

valstybių narių padidinti tam tikrų tikslų, 

kuriuos laiko nepakankamus, lygį, 

siekdama užtikrinti atitinkamą 

kolektyvinio siekio lygį. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/310 

Pakeitimas 310 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López  

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energetikos sąjungos valdymas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 straipsnio -1 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1a. Atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos srityje Komisija savo vertinime, 

nurodytame 12 straipsnyje, kaip 

objektyvius kriterijus taiko 5 straipsnio 

1 dalyje išvardytas aplinkybes. Valstybės 

narės, kurių rodiklis yra mažesnis nei 

rodiklis, apskaičiuojamas pagal Ia priede 

nustatytą formulę, atitinkamai padidina 

savo rodiklį. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/311 

Pakeitimas 311 

 Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López  

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energetikos sąjungos valdymas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

I a priedas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1. Valstybių narių 2030 m. nustatyti 

tikslai yra šių procentiniais punktais 

išreikštų komponentų suma: 

 a) valstybės narės nacionalinis privalomas 

2020 m. tikslas, nustatytas I priede; 

 b) fiksuoto dydžio įnašas ("CFlat"); 

 c) BVP vienam gyventojui pagrįstas 

įnašas ("CGDP”); 

 d) potencialu grindžiamas įnašas 

("CPotential"); 

 e) įnašas, atspindintis valstybės narės 

jungčių lygį ("CInterco"). 

 2. CFlat yra toks pats visoms valstybėms 

narėms. Visų valstybių CFlat kartu sudaro 

30 proc. Sąjungos tikslų nuo 2030 iki 

2020 m. skirtumą. 

3. CGDP paskirstomas valstybėms narėms 

pagal BVP vienam gyventojui santykį su 

Sąjungos vidurkiu, kiekvienai valstybei 

narei atskirai nustatant šį indeksą, kurio 

maksimali vertė gali būti 150 proc. 

Sąjungos vidurkio. Visų valstybių CGDP 

kartu sudaro 30 proc. ES tikslų nuo 

2030 iki 2020 m. skirtumą. 

4. CPotential paskirstomas valstybėms narėms 

remiantis skirtumu tarp valstybės narės 

atsinaujinančių išteklių energijos dalies 

2030 m., nurodytos scenarijuje PRIMES 
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EUCO3535, ir jos nacionalinių 2020 m. 

privalomų rodiklių. Visų valstybių CPotential 

kartu sudaro 30 proc. ES tikslų nuo 

2030 iki 2020 m. skirtumą. 

5. CInterco paskirstomas valstybėms narėms 

pagal elektros energijos jungiamųjų linijų 

dalies santykį su ES vidurkiu, kiekvienai 

valstybei narei atskirai nustatant 

jungiamųjų linijų dalies indeksą, kurio 

maksimali vertė gali būti 150 proc. ES 

vidurkio. Visų valstybių CInterco  kartu 

sudaro 10 proc. ES tikslų nuo 2030 iki 

2020 m. skirtumą. 

Or. en 

 

 


