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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) įgyvendindama dokumentų rinkinį 
„Švari energija visiems europiečiams“29, 
Sąjunga vykdo plataus užmojo 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo darbotvarkę, visų pirma 
kurdama patikimą energetikos sąjungą, 
kuriai, be kita ko, keliami Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvose 
2012/27/ES30 ir (ES) 2018/200131 
nustatyti 2030 m. efektyvaus energijos 
vartojimo ir atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos plėtros tikslai, ir griežtindama 
atitinkamus teisės aktus, įskaitant 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2010/31/ES32;

(9) dabartinėje ES klimato ir 
energetikos politikoje tikslas sumažinti 
išmetamo CO2 kiekį painiojamas su tikslu 
skatinti naudoti atsinaujinančiuosius 
energijos išteklius. Siūlydama energetikos 
arba klimato politikos srities teisės aktus, 
Komisija nebūtinai turėtų toliau skatinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją, pvz., 
naudoti (likutinę) medieną, atsisakant 
anglies dioksido neišskiriančios 
branduolinės energijos. Priešingai, 
valstybės narės turėtų galėti laisvai 
pasirinkti savo energijos rūšių derinį 
pagal nuosavus energijos išteklius ir 
poreikius, kurie įvairiose šalyse dėl 
geografinės padėties skiriasi. Komisijos 
nustatyti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos tikslai pažeidžia šį subsidiarumo 
principą ir nuostatą, kad šalių energijos 
poreikiai skiriasi;

__________________
29 COM(2016) 860 final, 2016 m. 
lapkričio 30 d.
30 2012 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2012/27/ES dėl energijos vartojimo 
efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos 
direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei 
kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB 
ir 2006/32/EB (OL L 315, 2012 11 14, 
p. 1).
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31 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2018/2001 dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 82).
32 2010 m. gegužės 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2010/31/ES dėl pastatų energinio 
naudingumo (OL L 153, 2010 6 18, p. 13).
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6a straipsnis
Nuostata dėl pasitraukimo ekstremaliosios 

situacijos atveju
Kiekviena valstybė narė išskirtinėmis 
aplinkybėmis gali nukrypti nuo 1, 2 ir 3 
straipsniuose nustatytų tikslų. Valstybės 
narės gali nuspręsti tai padaryti įvykus 
ypatingoms krizėms, susijusioms su 
ekonomika ar jos piliečių gerove, mokslo 
žinių pažanga arba jei kitoms trečiosioms 
šalims nepavyko sumažinti išmetamo 
anglies dioksido kiekio. Valstybė narė 
apie tokį nukrypimą prieš dvejus metus 
praneša visoms kitoms valstybėms 
narėms, Europos Vadovų Tarybos 
pirmininkui ir Komisijos pirmininkui.
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