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PAKEITIMAI 001-086 
pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešimas
Bendt Bendtsen A8-0314/2017
Pastatų energinis naudingumas

Pasiūlymas dėl direktyvos (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))

_____________________________________________________________

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sąjunga įsipareigojusi užtikrinti 
tvarią, konkurencingą, saugią ir nuo 
iškastinio kuro nepriklausančią energetikos 
sistemą. Energetikos sąjungos nuostatose ir 
2030 m. klimato ir energetikos politikos 
strategijoje nustatyti didelio užmojo 
Sąjungos įsipareigojimai dar labiau 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį (iki 2030 m. bent 40 
proc., palyginti su 1990 m.), padidinti 
suvartojamos atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį (bent 27 proc.) ir sutaupyti 
bent 27 proc. energijos (peržiūrint šį lygį 
turint omenyje 30 proc. Sąjungos lygį)10 ir 
padidinti Europos energetinį saugumą, 
konkurencingumą ir tvarumą; 

(1) Sąjunga įsipareigojusi užtikrinti 
tvarią, konkurencingą, saugią ir nuo 
iškastinio kuro nepriklausančią energetikos 
sistemą ir aukštą žmonių sveikatos 
apsaugos lygį. Energetikos sąjungos 
nuostatose ir 2030 m. klimato ir 
energetikos politikos strategijoje nustatyti 
didelio užmojo Sąjungos įsipareigojimai 
dar labiau sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį (iki 2050 m. 
nuo 80 iki 95 proc., palyginti su 1990 m.), 
padidinti suvartojamos atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos dalį, vadovaujantis 
Direktyva .../2018/ES [dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją 
COD (2016)0382], ir sutaupyti energijos, 
vadovaujantis Direktyva 2012/27/ES su 
pakeitimais, padarytais Direktyva 
.../2018/ES [COD 2016/0376], ir padidinti 
Europos energetinį saugumą, 
konkurencingumą, įperkamumą ir 
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tvarumą;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Sąjunga įsipareigojusi iki 2050 m. 
sukurti saugią, konkurencingą ir nuo 
iškastinio kuro nepriklausančią energetikos 
sistemą12. Siekiant šio tikslo valstybėms 
narėms ir investuotojams reikalingi 
orientyrai, padedantys užtikrinti, kad iki 
2050 m. pastatuose nebebūtų naudojama 
iškastinių išteklių energijos. Siekdamos 
iki 2050 m. užtikrinti pastatų ūkio atitiktį 
šiam reikalavimui valstybės narės turėtų 
nustatyti tarpinius žingsnius vidutinio 
laikotarpio (2030 m.) ir ilgojo laikotarpio 
(2050 m.) tikslams pasiekti;

(6) Sąjunga įsipareigojusi iki 2050 m. 
sukurti saugią, konkurencingą ir nuo 
iškastinio kuro nepriklausančią energetikos 
sistemą. Kad šis tikslas būtų pasiektas, 
nepaprastai svarbu, kad esamas pastatų 
ūkis, kuriame Sąjungoje išmetama 
maždaug 36 proc. viso CO2 kiekio, 
pasižymėtų itin efektyviu energijos 
naudojimu ir jo priklausomybė nuo 
iškastinio kuro būtų panaikinta iki 2050 m. 
bei pasiektas beveik nulinės energijos 
standartas. Valstybės narės turėtų siekti 
ekonomiškai efektyvios energijos tiekimo 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo ir galutinės energijos vartojimo 
mažinimo pusiausvyros. Šiuo tikslu 
valstybės narės ir investuotojai turi turėti 
aiškią viziją, pagal kurią vykdytų savo 
politiką ir priimtų sprendimus dėl 
investicijų, – tai turėtų apimti gerai 
apibrėžtus nacionalinius orientyrus ir 
veiksmus trumpojo laikotarpio (2030 m.), 
vidutinio laikotarpio (2040 m.) ir ilgojo 
laikotarpio (2050 m.) energijos vartojimo 
efektyvumo tikslams pasiekti.

__________________
12 Komunikatas dėl energetikos veiksmų 
plano iki 2050 m., (COM(2011) 885 final).

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) 2015 m. Paryžiaus susitarimas dėl 
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klimato kaitos (priimtas per Jungtinių 
Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos (JTBKKK) šalių 21-ąją 
klimato kaitos konferenciją) turi 
atsispindėti Sąjungos pastangose mažinti 
pastatų ūkio priklausomybę nuo iškastinio 
kuro. Atsižvelgiant į tai, kad beveik 50 
proc. Sąjungos galutinės energijos 
naudojama šildymui ir vėsinimui, iš kurių 
80 proc. naudojama pastatuose, Sąjungos 
energetikos ir klimato tikslų 
įgyvendinimas labai priklauso nuo ES 
pastangų atnaujinti savo pastatų ūkį 
teikiant pirmenybę energijos vartojimo 
efektyvumui ir taupymui, visapusiškai 
taikant principą „svarbiausia – energijos 
vartojimo efektyvumas“ ir taip pat 
veiksmingo atsinaujinančiosios energijos 
naudojimo užtikrinimui. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2012/27/ES13 numatytos 
nuostatos dėl ilgalaikių renovacijos 
strategijų turėtų būti perkeltos į Direktyvą 
2010/31/ES, kurioje jos nuoseklumo 
sumetimais tinka geriau;

(7) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2012/27/ES numatytos 
nuostatos dėl ilgalaikių renovacijos 
strategijų turėtų būti perkeltos į Direktyvą 
2010/31/ES, kurioje jos nuoseklumo 
sumetimais tinka geriau, ir jos turėtų būti 
atnaujintos siekiant paaiškinti plačius 
užmojus, susijusius su pastatų ūkiu, 
kuriame energija būtų naudojama itin 
efektyviai ir kurio priklausomybė nuo 
iškastinio kuro būtų panaikinta. 
Ilgalaikės renovacijos strategijos ir jų 
skatinamos renovacijos prisidės prie 
augimo ir konkurencingumo didinimo 
kuriant vietines, neperduodamas darbo 
vietas ir vartotojams suteiks pastatus, 
kuriuose bus efektyviai, sveikai ir saugiai 
vartojama energija;
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Siekiant sudaryti sąlygas, kuriomis 
būtų veiksmingai pasiekti Sąjungos 
klimato ir energijos tikslai bei 
ekonomiškai efektyvi pastatų renovacija, 
nacionalinės ilgalaikės renovacijos 
strategijos turėtų apimti aspektus, 
susijusius su sveikatos ir vidaus patalpų 
gerinimu, įskaitant renovacijos metu 
atliekamą asbesto ir kitų kenksmingų 
medžiagų pašalinimą, taip užkertant kelią 
neteisėtam kenksmingų medžiagų 
pašalinimui ir sudarant sąlygas 
galiojančių teisėkūros procedūra 
priimamų aktų, kaip antai Direktyva 
2009/148/EB1a ir Direktyva (ES) 
2016/22841b, laikymuisi;
__________________
1a2016 m. gruodžio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse 
į atmosferą išmetamų teršalų kiekio 
mažinimo, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2003/35/EB ir kuria 
panaikinama Direktyva 2001/81/EB.
1b2016 m. gruodžio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse 
į atmosferą išmetamų teršalų kiekio 
mažinimo, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2003/35/EB ir kuria 
panaikinama Direktyva 2001/81/EB.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) siekiant sukurti pastatų ūkį, kuris 
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energiją naudotų itin efektyviai ir kurio 
priklausomybė nuo iškastinio kuro būtų 
panaikinta, bei užtikrinti, kad 
įgyvendinant ilgalaikes renovacijos 
strategijas būtų pasiekta reikalinga 
pažanga, visų pirma didinant esmines 
renovacijas, valstybės narės turi numatyti 
išmatuojamus, tikslingus veiksmus, 
įskaitant veiksmus, skirtus prasčiausiai 
veikiantiems nacionalinio pastatų ūkio 
segmentams, energijos nepriteklių 
patiriantiems vartotojams, socialiniams 
būstams ir namų ūkiams, kurie susiduria 
su skirtingų paskatų dilemomis, 
atsižvelgiant į įperkamumą. Siekdamos 
toliau remti būtiną nacionalinio 
nuomojamų pastatų fondo tobulinimą, 
valstybės narės turėtų apsvarstyti 
galimybę nuomojamiems pastatams pagal 
energinio naudingumo sertifikatus 
nustatyti arba nuolat taikyti tam tikro 
lygio energinio naudingumo 
reikalavimus. 

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7c) Atsižvelgiant į Komisijos atliktą 
poveikio vertinimą, kuriame nurodyta, 
kad siekiant ekonomiškai efektyviai 
įgyvendinti Sąjungos plataus masto 
užmojus energijos vartojimo efektyvumo 
srityje, būtina, kad vidutinis renovacijų 
lygis siektų 3 proc., todėl svarbu, kad 
valstybės narės nurodytų tikėtinus 
rezultatus ir įnašą siekiant bendro 
energijos vartojimo efektyvumo tikslo (-ų) 
iki 2030 m. [X proc.] padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą pagal Direktyvą 
2012/27/EU, kurią iš dalies keičia 
Direktyva .../2018/ES [COD 2016/0376], 
atsižvelgiant į tai, kad kaskart 1 proc. 
sutaupant energijos, 2,6 proc. sumažėja 
dujų importas, ir taip aktyviai 
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prisidedama prie Sąjungos 
nepriklausomumo energetikos srityje.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7d) įgyvendinant plataus užmojo tikslus 
iš esmės renovuoti turimą pastatų ūkį, 
Sąjungoje bus sukurta milijonai darbo 
vietų, visų pirma mažosiose ir vidutinėse 
įmonėse. Todėl svarbu, valstybės narės 
turi aiškiai susieti savo nacionalines 
ilgalaikes renovacijos strategijas ir 
tinkamas iniciatyvas, skirtas įgūdžiams 
tobulinti ir švietimui statybos ir energijos 
vartojimo efektyvumo sektoriuose skatinti;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) bendrosios skaitmeninės rinkos ir 
energetikos sąjungos darbotvarkės turėtų 
būti suderintos tarpusavyje ir atitikti 
bendrus tikslus. Energetikos sistemos 
skaitmeninimas lemia daug pokyčių 
energetikos sektoriuje nuo 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
integravimo iki modernių energetikos 
tinklų ir išmaniosioms technologijoms 
diegti parengtų pastatų. Siekiant 
suskaitmeninti pastatų sektorių turėtų būti 
numatytos kryptingos iniciatyvos 
išmaniosioms sistemoms ir skaitmeninimo 
sprendimams fizinėje aplinkoje 
populiarinti;

(8) bendrosios skaitmeninės rinkos ir 
energetikos sąjungos darbotvarkės turėtų 
būti suderintos tarpusavyje ir atitikti 
bendrus tikslus. Energetikos sistemos 
skaitmeninimas lemia daug pokyčių 
energetikos sektoriuje nuo 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
integravimo iki modernių energetikos 
tinklų ir išmaniosioms technologijoms 
diegti parengtų pastatų. Tai suteikia naujų 
energijos taupymo galimybių suteikiant 
vartotojams tikslesnę informaciją apie jų 
vartojimo modelius ir sudarant galimybes 
sistemos operatoriui geriau valdyti tinklą. 
Siekiant suskaitmeninti pastatų sektorių ir 
skatinti sistemingą išmaniųjų miestų 
vystymąsi turėtų būti numatytos kryptingos 
iniciatyvos tinkamoms ir išmaniosioms 
sistemoms ir skaitmeninimo sprendimams 
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fizinėje aplinkoje populiarinti, 
atsižvelgiant į silpniau su skaitmeninimu 
susipažinusius vartotojus; Šiomis 
paskatomis reikėtų atsižvelgti į Sąjungos 
ryšių tikslus ir į užmojus vystyti didelio 
galingumo ryšių tinklus, kurie būtini 
kuriant sujungtas, pažangias 
bendruomenes, taip pat užtikrinti, kad šių 
tinklų plėtrai netrukdytų sprendimai, 
kurie galėtų turėti neigiamą poveikį 
sujungiamumui.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant šią direktyvą pritaikyti pagal 
technikos pažangą Komisijai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti aktus, kuriais ji būtų papildyta 
nuostatomis, kuriomis apibrėžiamas 
pažangumo rodiklis ir sudaromos sąlygos jį 
įgyvendinti. Pažangumo rodiklis turėtų būti 
naudojamas vertinant galimybes pastate 
naudoti informacines ir komunikacines 
technologijas ir elektronines sistemas, 
padedančias optimizuoti eksploatavimą ir 
sąveikauti su energijos tinklu. Pažangumo 
rodiklis padės geriau informuoti pastatų 
savininkus ir naudotojus apie pastatų 
automatizavimo ir techninių pastatų 
sistemų elektroninės stebėsenos pridėtinę 
vertę ir pastato naudotojams suteiks 
pasitikėjimo šių naujų patobulintų funkcijų 
faktinėmis galimybėmis taupyti energiją;

(9) siekiant šią direktyvą pritaikyti pagal 
technikos pažangą Komisijai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV) 290 straipsnį turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus, kuriais ji būtų 
papildyta nuostatomis, kuriomis 
apibrėžiamas pažangumo rodiklis ir 
sudaromos sąlygos jį įgyvendinti pagal 
šioje direktyvoje nurodytus metodus. 
Pažangumo rodiklis turėtų nuosekliai 
atitikti energetinio naudingumo 
sertifikatus ir turėtų būti naudojamas 
vertinant galimybes pastate naudoti 
informacines ir komunikacines 
technologijas ir elektronines sistemas, 
padedančias optimizuoti eksploatavimą, 
naudingumą, patogumą patalpose ir 
sąveikauti su energijos tinklu. Pažangumo 
rodiklis padės geriau informuoti pastatų 
savininkus ir naudotojus apie pastatų 
automatizavimo ir techninių pastatų 
sistemų elektroninės stebėsenos pridėtinę 
vertę ir pastato naudotojams suteiks 
pasitikėjimo šių naujų patobulintų funkcijų 
faktinėmis galimybėmis taupyti energiją;
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) inovacijos ir naujos technologijos 
leidžia pastatų sektoriui prisidėti prie 
ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo. Pvz., pastatų sektorius gali 
paveikti infrastruktūros, būtinos elektra 
varomų transporto priemonių pažangiajam 
įkrovimui, plėtrą, taip pat sudaryti pagrindą 
valstybėms narėms pasirinkti naudoti 
automobilių baterijas kaip elektros 
energijos šaltinį. Kad būtų atsižvelgta į šį 
tikslą, reikėtų išplėsti techninių pastatų 
sistemų apibrėžtį;

(10) inovacijos ir naujos technologijos 
leidžia pastatų sektoriui prisidėti prie 
ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo, įskaitant transporto 
sektorių. Pvz., pastatų sektorius gali 
paveikti infrastruktūros, būtinos elektra 
varomų transporto priemonių pažangiojo 
įkrovimo išdėstymo plėtrai, ir taip pat 
sudaryti pagrindą valstybėms narėms 
pasirinkti naudoti automobilių baterijas 
kaip elektros energijos šaltinį. Kad būtų 
atsižvelgta į šį tikslą, reikėtų išplėsti 
techninių pastatų sistemų apibrėžtį;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Parengiamaisiais kabelių arba 
vamzdžių klojimo darbais sudaromos 
tinkamos sąlygos sparčiai diegti įkrovimo 
prieigą, jeigu ir kai to reikia. Todėl 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
elektros energija varomų transporto 
priemonių plėtra vyksta subalansuotu ir 
ekonomiškai efektyviu būdu. Ypatingai, 
kad atliekant kapitalinę renovaciją, 
susijusią su elektros energijos 
infrastruktūra, tuomet reikėtų atlikti 
parengiamuosius kabelių ir vamzdžių 
klojimo darbus, siekiant užtikrinti 
pakankamai vamzdžių, kabelių ir elektros 
energijos, vadovaujantis Direktyvoje 
2014/94/ES apibrėžtu įkrovimo prieigos 
transporto priemonių stovėjimo vietose 
įrengimu.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) aiškiai iki 2050 m. nuo iškastinio 
kuro nepriklausomų pastatų ūkio vizijai 
reikalingi dideli užmojai. Kai energijos 
vartojimas bus beveik lygus nuliui, 
numatytos energijos dalis bus labiau 
lemiama visame pastatų gyvavimo cikle. 
Būsima nuo iškastinio kuro 
nepriklausomų pastatų ūkio vizija turėtų 
apimti numatytą pastatų energiją. Todėl 
pastatai iš medienos daro teigiamą poveikį 
klimatui;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10c) reikėtų skatinti tyrimus ir naujų 
sprendimų ieškojimą, kad būtų galima 
optimizuoti pastatų ir istorinių vietų 
energinio naudingumo lygį, kartu 
užtikrinant kultūros paveldo apsaugą ir 
išsaugojimą.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10d) valstybės narės turėtų atsižvelgti į 
inovacijas ir naujas technologijas ir 
prašyti didesnių investicijų į švietimą ir 
įgūdžius, kurios būtinos norint sėkmingai 
įgyvendinti tokias technologijas.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10e) šia direktyva sudėtinga iš anksto 
nulemti plėtrą ir inovacijas elektroninio 
judumo, pastatų ar pažangiųjų sistemų 
srityje. Todėl šioje direktyvoje turėtų būti 
taikomas technologinio neutralumo 
principas;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10f) gamta grindžiami sprendimai, kaip 
antai tinkamai išdėstyti gatvių želdynai, 
apželdinti stogai ir sienos, užtikrinantys 
pastatų izoliaciją ir pavėsį jiems, padėtų 
sumažinti energijos paklausą ir pagerinti 
pastato energinį naudingumą, nes reikėtų 
mažiau šildyti ir vėsinti;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10g) elektros energija varomų transporto 
priemonių infrastruktūros reikalavimai, 
nustatyti šioje direktyvoje, turėtų tapti 
valstybių narių holistinio strateginio 
miestų planavimo dalimi, kuria siekiama 
skatinti alternatyvias, saugias ir tvarias 
transporto rūšis ir taikyti nuoseklų požiūrį 
į elektros energijos infrastruktūrą, 
pavyzdžiui, transporto stovėjimo vietų 
infrastruktūroje įrengiant vietas 
elektriniams dviračiams ir riboto judumo 
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asmenims.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) poveikio vertinime išskirti du esamų 
nuostatų rinkiniai, kurių tikslai galėtų būti 
įgyvendinami veiksmingiau nei dabar. 
Pirma, įpareigojimas dar prieš pradedant 
statybas atlikti didelio veiksmingumo 
alternatyvių sistemų galimybių studiją 
tampa nereikalinga našta. Antra, 
paaiškėjo, kad su šildymo ir oro 
kondicionavimo sistemų tikrinimu 
susijusios nuostatos nepakankamai padeda 
užtikrinti šių techninių sistemų veikimo nei 
pradžioje, nei vėliau. Šiandien 
nepakankamai atsižvelgiama net į pigius 
techninius sprendimus, kurių grąžos 
laikotarpis labai trumpas, pvz., šilumos 
sistemos hidraulinį balansavimą ir 
termostatinių reguliavimo vožtuvų 
įrengimą arba pakeitimą. Su tikrinimu 
susijusios nuostatos iš dalies keičiamos 
siekiant užtikrinti geresnius tikrinimo 
rezultatus;

(11) poveikio vertinime išskirtos esamos 
nuostatos, kurių tikslai galėtų būti 
įgyvendinami veiksmingiau nei dabar. 
Paaiškėjo, kad su šildymo ir oro 
kondicionavimo sistemų tikrinimu 
susijusios nuostatos nepakankamai padeda 
užtikrinti šių techninių sistemų veikimo nei 
pradžioje, nei vėliau. Be to, šiandien 
nepakankamai atsižvelgiama net į pigius 
techninius sprendimus, kurių grąžos 
laikotarpis labai trumpas, pvz., šilumos 
sistemos hidraulinį balansavimą ir 
termostatinių reguliavimo vožtuvų 
įrengimą arba pakeitimą, ir turėtų būti 
toliau nagrinėjami tokie sprendimai, 
įskaitant ir tokius, kaip padėti energijos 
nepriteklių patiriantiems vartotojams. Su 
tikrinimu susijusios nuostatos iš dalies 
keičiamos siekiant užtikrinti geresnius 
tikrinimo rezultatus;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) naujų pastatų atžvilgiu valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad prieš 
pradedant jų statybą būtų apsvarstytas 
techninis, aplinkosauginis ir ekonominis 
didelio veiksmingumo alternatyvių 
sistemų pagrindimas ir į jį būtų 
atsižvelgta. Tokios sistemos turėtų apimti: 
decentralizuotos aprūpinimo energija 
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sistemas, grindžiamas atsinaujinančių 
išteklių energija arba atliekine šiluma; 
kogeneracija; centralizuoto ar grupinio 
šildymo ar vėsinimo ir šilumos siurblius;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) 2009 m. PSO gairėse nurodyta, kad 
vidaus patalpų oro kokybės srityje 
didesnio energinio naudingumo 
pastatuose naudotojams užtikrinamas 
aukštesnio lygio komfortas ir gerovė, taip 
pat gerinamos sveikatos sąlygos. 
Šiluminiai tilteliai, nepakankama 
izoliacija ir nenumatyti oro keliai gali 
lemti už rasos tašką žemesnę paviršiaus 
temperatūrą ir drėgmę. Todėl reikia 
užtikrinti visišką ir vienodą pastato, taip 
pat jo balkonų, apdailos, stogų, sienų, 
durų ir grindų, izoliaciją;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) nustatyta, kad didelių įrenginių 
atveju tikrinimą galima veiksmingai 
pakeisti pastato automatizavimu ir 
elektronine techninių pastato sistemų 
stebėsena. Tokia įranga turėtų būti 
laikoma ekonomiškai efektyviausia 
alternatyva tikrinimui dideliuose 
negyvenamuosiuose pastatuose ir 
daugiabučiuose pastatuose, kurie yra 
pakankamo dydžio, kad įranga atsipirktų 
greičiau nei per trejus metus. Todėl 
dabartinė galimybė rinktis alternatyvias 
priemones panaikinama. Mažų įrenginių 

(12) pastato automatizavimas, įrenginių 
valdymas ir elektroninė techninių pastato 
sistemų stebėsena suteikia dideles 
galimybes tiek vartotojams, tiek įmonėms 
užtikrinti ekonomiškai efektyvų ir didelį 
energijos taupymą. Nustatyta, kad ypač 
didelių įrenginių atveju gali būti 
veiksmingai taikomas pastato 
automatizavimas ir elektroninė techninių 
pastato sistemų stebėsena ir kai kuriais 
atvejais tuo galima pakeisti tikrinimą 
dideliuose negyvenamuosiuose pastatuose 
ir daugiabučiuose pastatuose, kurie yra 
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atveju įrengėjų atliekamas sistemų veikimo 
dokumentavimas ir tos informacijos 
registravimas energinio naudingumo 
sertifikavimo duomenų bazėse padės 
tikrinti atitiktį visoms techninėms pastatų 
sistemoms nustatytiems minimaliems 
reikalavimams ir didins energinio 
naudingumo sertifikatų reikšmingumą. Be 
to, dabartinis reguliarus saugos tikrinimas 
ir planinė priežiūra ir toliau leis teikti 
tiesiogines rekomendacijas dėl energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo;

pakankamo dydžio, kad įranga atsipirktų 
greičiau nei per trejus metus, nes tai 
sudaro galimybes pagal suteiktą 
informaciją imtis veiksmų, taip laikui 
bėgant užtikrinant energijos taupymą. 
Todėl dabartinė galimybė rinktis 
alternatyvias priemones panaikinama, 
tačiau turėtų būti galima techninėms 
sistemoms, kurioms aiškiai taikoma 
ESCO programa, netaikyti reikalavimo 
dėl tikrinimo. Kad būtų išvengta dvigubo 
tikrinimo, įrenginiams, kuriuos valdo 
viešųjų paslaugų ar tinklo operatorius, ir 
kurių tikrinimai atliekami sistemos 
lygmeniu, neturėtų būti taikomas šis 
reikalavimas. Mažų įrenginių atveju 
įrengėjų atliekamas sistemų veikimo 
dokumentavimas ir tos informacijos 
registravimas energinio naudingumo 
sertifikavimo duomenų bazėse padės 
tikrinti atitiktį visoms techninėms pastatų 
sistemoms nustatytiems minimaliems 
reikalavimams ir didins energinio 
naudingumo sertifikatų (ENS) 
reikšmingumą. Be to, dabartinis reguliarus 
saugos tikrinimas ir planinė priežiūra ir 
toliau leis teikti tiesiogines rekomendacijas 
dėl energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad esamų pastatų energinio naudingumo 
didinimu taip pat būtų prisidedama prie 
sveikos patalpų vidaus aplinkos, įskaitant 
asbesto ir kitų kenksmingų medžiagų 
pašalinimą ir siekiant išvengti tokių 
problemų, pvz., pelėsiai, taip pat 
užtikrinant pastatų pagrindines saugos 
struktūras, ypač priešgaisrinės saugos ir 
seisminės saugos;
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) svarbu užtikrinti, kad priemonės, 
kuriomis siekiama pagerinti pastatų 
energinį naudingumą, neturėtų būti 
sutelktos tik į pastato atitvarus, bet turėtų 
apimti visus pastato elementus ir 
technines sistemas;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant užtikrinti, kad su energijos 
vartojimo efektyvumu susijusios finansinės 
priemonės būtų kuo geriau panaudotos 
pastatų renovacijai, jos turėtų būti 
susijusios su renovacijos apimtimi, o jis 
turėtų būti vertinamas lyginant prieš 
renovaciją ir po jos išduotus energinio 
naudingumo sertifikatus.

(13) siekiant užtikrinti, kad su energijos 
vartojimo efektyvumu susijusios viešosios 
finansinės priemonės būtų kuo geriau 
panaudotos pastatų renovacijai, jos turėtų 
būti susijusios su renovacijos apimtimi ir 
jomis turėtų būti skatinami holistinės 
pastatų renovacijos kaip geriausias būdas 
užtikrinti didžiausią energinį naudingumą 
ir didesnį patogumą patalpose; Tokia 
renovacija turėtų būti vertinama lyginant 
prieš renovaciją ir po jos išduotus 
energinio naudingumo sertifikatus, kai tai 
proporcinga renovacijos apimčiai ar 
taikant panašius tinkamus ir 
proporcingus dokumentavimo metodus;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) finansiniai mechanizmai ir paskatos 
nacionalinėse ilgalaikėse renovacijos 
strategijose turėtų užimti pagrindinę vietą 
ir turėtų būti aktyviai skatinami valstybėse 
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narėse, įskaitant sąlygų sudarymą 
energijos požiūriu efektyviems hipotekos 
standartams, skirtiems sertifikuotoms 
energijos vartojimo požiūriu 
veiksmingoms pastatų renovacijoms, 
viešoms institucijoms skirtų investicijų į 
efektyvaus energijos vartojimo pastatų ūkį 
skatinimą, pvz., išaiškinant viešųjų 
investicijų apskaitos standartus ir 
vartotojams suteikiant prieinamas ir 
skaidrias patariamąsias priemones dėl 
finansavimo galimybių, susijusių su 
energijos vartojimo požiūriu 
veiksmingomis pastatų renovacijomis;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) mechanizmai, kuriais finansuojami 
nauji efektyviai energiją vartojantys 
pastatai, taip pat efektyvaus energijos 
vartojimo priemonės pastatų ūkyje, turėtų 
būti gauti privačiųjų ir viešųjų šaltinių. 
Privačiųjų investicijų srityje reikėtų 
sumažinti investicijų į pastatų ūkio 
modernizavimą riziką. Į viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę ypač 
reikėtų atsižvelgti nustatant efektyvaus 
energijos vartojimo priemones 
viešuosiuose pastatuose, kad būtų 
sumažinta finansinė našta mažesniems ir 
finansiškai silpnesniems miestams, 
regionams ir valstybėms narėms. Be to, 
valstybės narės turėtų skatinti efektyvaus 
energijos vartojimo priemones, ypač 
socialinio būsto ir silpniausių rinkos 
dalyvių apgyvendinimo srityje, teikiant 
viešąją finansinę paramą, kuriai taip pat 
galima panaudoti Sąjungos fondus;
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13c) jeigu energinio naudingumo 
sertifikatu patvirtinama, kad padidintas 
pastato energinis naudingumas, turėtų 
būti įmanoma sertifikato kainą įtraukti į 
valstybės narės numatytą paskatą;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) gauti finansavimą lengviau, kai 
turima geros kokybės informacijos. Todėl 
turėtų būti reikalaujama, kad viešieji 
pastatai, kurių bendras naudingasis grindų 
plotas viršija 250 m2, atskleistų savo 
faktiškai suvartojamos energijos kiekį;

(14) gauti finansavimą lengviau, kai 
turima geros kokybės informacijos. Todėl 
turėtų būti reikalaujama, kad valstybei, 
regionui arba savivaldybei priklausantys 
viešieji pastatai ar privatiesiems 
subjektams priklausantys viešai 
naudojami pastatai, kurių bendras 
naudingasis grindų plotas viršija 250 m2, 
atskleistų savo faktiškai suvartojamos 
energijos kiekį;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) dabartinės su energinio naudingumo 
sertifikatais susijusios nepriklausomos 
kontrolės sistemos turėtų būti sustiprintos 
siekiant užtikrinti, kad sertifikatai būtų 
geros kokybės ir galėtų būti naudojami 
tikrinant atitiktį reikalavimams ir rengiant 
statistinius duomenis apie regioninius ar 
nacionalinius pastatų ūkius. Reikalingi 
geros kokybės duomenys apie pastatų ūkį, 
kurių dalis galėtų būti gaunami iš registrų 

(15) dabartinės su energinio naudingumo 
sertifikatais susijusios nepriklausomos 
kontrolės sistemos turėtų būti sustiprintos 
siekiant užtikrinti, kad sertifikatai būtų 
geros kokybės ir galėtų būti naudojami 
tikrinant atitiktį reikalavimams ir rengiant 
suderintus statistinius duomenis apie 
vietos, regioninius ar nacionalinius pastatų 
ūkius. Reikalingi geros kokybės duomenys 
apie pastatų ūkį, kurių dalis galėtų būti 
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ir duomenų bazių, kurias energinio 
naudingumo sertifikavimo reikmėms šiuo 
metu kuria ir tvarko beveik visos valstybės 
narės;

gaunami iš registrų ir duomenų bazių, 
kurias energinio naudingumo sertifikavimo 
reikmėms šiuo metu kuria ir tvarko beveik 
visos valstybės narės;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) norint pasiekti efektyvaus energijos 
vartojimo politikos tikslus dėl pastatų, 
reikėtų gerinti energinio naudingumo 
sertifikatų skaidrumą užtikrinant, kad būtų 
nustatyti ir nuosekliai taikomi visi 
skaičiavimams – tiek sertifikavimo, tiek 
minimalių energinio naudingumo 
reikalavimų taikymo tikslais – būtini 
parametrai. Valstybės narės turėtų nustatyti 
tinkamas priemones, užtikrinančias, pvz., 
kad įrengtų, pakeistų arba atnaujintų 
techninių pastatų sistemų naudingumas 
būtų dokumentuojamas pastatų 
sertifikavimo ir atitikties reikalavimams 
tikrinimo reikmėms;

(16) norint pasiekti efektyvaus energijos 
vartojimo politikos tikslus dėl pastatų, 
reikėtų gerinti energinio naudingumo 
sertifikatų skaidrumą užtikrinant, kad būtų 
nustatyti ir nuosekliai taikomi visi 
skaičiavimams – tiek sertifikavimo, tiek 
minimalių energinio naudingumo 
reikalavimų taikymo tikslais – būtini 
parametrai. Valstybės narės turėtų nustatyti 
tinkamas priemones, užtikrinančias, pvz., 
kad įrengtų, pakeistų arba atnaujintų 
techninių pastatų sistemų naudingumas 
būtų dokumentuojamas pastatų 
sertifikavimo ir atitikties reikalavimams 
tikrinimo reikmėms; Komisija, siekdama 
užtikrinti puikų energinio naudingumo 
sertifikatų sistemos veikimą, turėtų 
persvarstyti šios direktyvos taikymą, 
įvertinti poreikį toliau vykdyti energinio 
naudingumo sertifikatų derinimą;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) jau parengtų CEN Direktyvos dėl 
pastatų energinio naudingumo standartų 
rinkinio pripažinimas, skatinimas ir 
taikymas visose ES valstybėse narėse 
darytų teigiamą poveikį šio direktyvos 
peržiūrai;



PE616.128/ 18

LT

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) 2016 m. liepos 29 d. Komisijos 
rekomendacijoje (ES) 2016/1318 dėl 
beveik nulinės energijos pastatų paaiškinta, 
kaip direktyva galėtų padėti tuo pat metu 
užtikrinti pastatų ūkio pertvarką ir perėjimą 
prie tvaresnio energijos tiekimo, o tai taip 
pat atitinka šildymo ir vėsinimo strategiją. 
Siekiant užtikrinti tinkamą įgyvendinimą 
reikėtų atnaujinti pastatų energinio 
naudingumo skaičiavimo bendrąją sistemą 
remiantis Europos standartizacijos 
komiteto darbu, kurį jis atliko pagal 
Europos Komisijos suteiktą Įgaliojimą 
M/480;

(17) 2016 m. liepos 29 d. Komisijos 
rekomendacijoje (ES) 2016/1318 dėl 
beveik nulinės energijos pastatų paaiškinta, 
kaip direktyva galėtų padėti tuo pat metu 
užtikrinti pastatų ūkio pertvarką ir perėjimą 
prie tvaresnio energijos tiekimo, o tai taip 
pat atitinka šildymo ir vėsinimo strategiją. 
Siekiant užtikrinti tinkamą įgyvendinimą 
reikėtų atnaujinti pastatų energinio 
naudingumo skaičiavimo bendrąją sistemą 
remiantis Europos standartizacijos 
komiteto atliktu darbu, kurį jis atliko pagal 
Europos Komisijos suteiktą Įgaliojimą 
M/480; Pastatų energinio naudingumo 
skaičiavimus reikėtų taikyti siekiant 
užtikrinti optimalų energinį naudingumą, 
laikantis principo „svarbiausia – 
energijos vartojimo efektyvumas“ ir nors 
energinis naudingumas išreiškiamas 
suvartojamos pirminės energijos skaitiniu 
rodikliu (kilovatvalandėmis vienam 
kvadratiniam metrui per metus), valstybės 
narės tai turėtų papildyti papildomu 
skaitiniu rodikliu, atsispindinčiu viso 
pastato bendrus energijos poreikius;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) šios direktyvos tikslo, t. y. sumažinti 
energijos kiekį, kurio reikia su įprastu 
pastatų naudojimu susijusiam energijos 
poreikiui patenkinti, valstybės narės 
negalėtų tinkamai pasiekti veikdamos 
vienos. Direktyvos tikslai galėtų būti 
geriau įgyvendinti veikiant Sąjungos 
lygmeniu, nes tai užtikrintų bendrų tikslų, 

(19) kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. 
sumažinti energijos kiekį, kurio reikia su 
įprastu pastatų naudojimu susijusiam 
energijos poreikiui patenkinti, valstybės 
narės negali pakankamai pasiekti, tačiau 
galima geriau dėl būtinybės užtikrinti 
bendro tikslo, supratimo ir politinės 
paskatos nuoseklumą to tikslo geriau 
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sampratos ir politinio postūmio 
nuoseklumą. Todėl Sąjunga priima 
priemones laikydamasi Europos Sąjungos 
sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo. Taip pat pagal 
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šia direktyva neviršijama to, kas 
būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
gali patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šia direktyva neviršijama to, kas 
būtina nurodytiems tikslams pasiekti; Šia 
direktyva visapusiškai atsižvelgiama į 
valstybių narių ypatumus ir skirtumus bei 
į jų kompetenciją pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 194 straipsnio 
2 dalį. Be to, šios direktyvos tikslas – leisti 
keistis geriausios praktikos pavyzdžiais, 
kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
Sąjungoje pereiti prie energiją ypač 
efektyviai vartojančių pastatų ūkio,

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
Direktyva 2010/31/ES
1 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) 1 straipsnio 3 dalis papildoma šia 
pastraipa:
„Valstybės narės gali visam rajonui, o ne 
vienam pastatui taikyti būtinuosius 
bendro pastatų energinio naudingumo 
reikalavimus, kad būtų taikomas 
integruotas požiūris į rajono energetikos 
ir judumo sistemą, laikantis holistinės 
atnaujinimo programos, jeigu kiekvienas 
pastatas gauna būtinąjį reikalavimą dėl 
bendro energinio naudingumo.“

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 2010/31/ES
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. techninė pastato sistema – pastato ar 
pastato vieneto patalpų šildymo, patalpų 
vėsinimo, vėdinimo, buitinio karšto 
vandens, įmontuoto apšvietimo, pastatų 
automatinio veikimo ir kontrolės, elektros 
energijos gamybos vietoje, vietoje esančios 
elektromobilumo infrastruktūros techninė 
įranga arba šių sistemų, įskaitant tas, 
kurioms naudojama atsinaujinančių išteklių 
energija, kombinacija;

3. techninė pastato sistema – pastato ar 
pastato vieneto patalpų šildymo, patalpų 
vėsinimo, vėdinimo, vidaus patalpų oro 
kokybės valdymo, buitinio karšto vandens, 
įmontuoto vidaus ir lauko apšvietimo 
sistemų, saulės šviesos laidumo, liftų ir 
eskalatorių, pastatų automatinio veikimo ir 
kontrolės, pastatų duomenų perdavimo ir 
saugojimo, elektros energijos gamybos ir 
saugojimo vietoje, vietoje esančios 
elektromobilumo infrastruktūros techninė 
įranga arba šių sistemų, įskaitant tas, 
kurioms naudojama atsinaujinančių išteklių 
energija, kombinacija;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2010/31/EB
2 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 2 straipsnyje įterpiamas šis punktas:
„3a) priemonių taikymo pradžios 
momentas – tinkamas momentas atlikti 
pastato energinio naudingumo 
renovacijai pastato gyvavimo cikle, pvz., 
ekonominio veiksmingumo, išlaidų 
veiksmingumo ar sutrikdymo požiūriu;“

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)
Direktyva 2010/31/ES
2 straipsnio 1 dalies 3 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) 2 straipsnyje įterpiamas šis punktas:



PE616.128/ 21

LT

„3b) pastato renovacijos pasas – 
ilgalaikis veiksmų planas, pagrįstas 
kokybės kriterijais ir kuriame 
vadovaujamasi energijos vartojimo 
auditu, ir kuriame išvardytos tinkamos 
priemonės ir renovacijos, kuriomis galima 
pagerinti konkretaus pastato energinį 
naudingumą;“

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 c punktas (naujas)
Direktyva 2010/31/ES
2 straipsnio 1 dalies 3 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c) 2 straipsnyje įterpiamas šis punktas:
„3c) pastatų automatinio veikimo ir 
kontrolės sistema – sistema, apimanti 
visus produktus, programinę įrangą ir 
inžinerijos paslaugas, skirtas automatinei 
kontrolei, įskaitant blokuojančias 
priemones, stebėseną ir optimizavimą, ir 
veikimui, žmogaus įsikišimui ir valdymui 
siekiant energijos požiūriu efektyvaus, 
ekonominio ir saugaus techninių pastatų 
sistemų veikimo;”

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 d punktas (naujas)
Direktyva 2010/31/ES
2 straipsnio 1 dalies 3 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d) 2 straipsnyje įterpiamas šis punktas:
„3d) pasyvus elementas – pastato atitvarų 
elementas arba kiti pasyvių metodų, 
kuriais siekiama sumažinti energijos 
poreikius šildymo ir vėsinimo reikmėms ir 
energijos naudojimą apšvietimo ir 



PE616.128/ 22

LT

vėdinimo reikmėms taip didinant šiluminį 
ir vizualų patogumą, elementai;“

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 e punktas (naujas)
Direktyva 2010/31/ES
2 straipsnio 1 pastraipos 17 punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1e) 2 straipsnio 17 punktas pakeičiamas 
taip:

17. vardinė atiduodamoji galia – 
didžiausia šiluminė galia, matuojama kW, 
kurią, kaip nurodo ir užtikrina gamintojas, 
galima pasiekti nepertraukiamos 
eksploatacijos metu esant gamintojo 
nurodytam šiluminio naudingumo 
koeficientui;

„17. vardinė atiduodamoji galia didžiausia 
šiluminė galia, matuojama kW, kurią, kaip 
nurodo ir užtikrina gamintojas, galima 
pasiekti nepertraukiamos eksploatacijos 
metu esant gamintojo nurodytam šiluminio 
naudingumo koeficientui, kai:

a) pilnutinė apkrova – didžiausia 
techninių pastato sistemų, skirtų patalpų 
šildymo, vėsinimo, vėdinimo ir buitinio 
karšto vandens reikmėms, pajėgumo 
paklausa; ir
b) dalinė apkrova – pilnutinės 
apkrovos pajėgumo dalis, atitinkanti 
vidutines veikimo sąlygas;“

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 f punktas (naujas)
Direktyva 2010/31/ES
2 straipsnio 1 dalies 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1f) 2 straipsnis papildomas šiuo 
punktu:
„19a)nuo iškastinio kuro nepriklausomas 
pastatų ūkis – pastatų ūkis, sudarytas iš 
beveik energijos nevartojančių pastatų, ir 
kuriame kaip įmanoma efektyviau 
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vartojama energija;“

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Direktyva 2010/31/ES
2 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pirmą dalį sudaro Direktyvos 
2012/27/ES dėl energijos vartojimo 
efektyvumo16 4 straipsnis, išskyrus jo 
paskutinę pastraipą;

a) įterpiama ši 1 dalis:

„1. Valstybės narės nustato ilgalaikę 
renovacijos strategiją, kuria siekiama iki 
2050 m. pertvarkyti nacionalinį tiek viešų, 
tiek privačių gyvenamųjų ir komercinės 
paskirties pastatų ūkį į labai efektyviai 
energiją vartojančių ir nuo iškastinio 
kuro nepriklausomų pastatų ūkį. Šioje 
strategijoje nurodyti veiksmai, skirti 
investicijų telkimui, siekiant sudaryti 
palankias sąlygas renovavimui, būtinam 
pasiekti 2050 m. tikslus. Šią strategiją 
sudaro:
a) nacionalinio pastatų ūkio apžvalga, 
apimanti tipinių pastatų tipologiją, 
atitinkamais atvejais grindžiamą statistine 
atranka;
b) ekonomiškai efektyvių metodų ir 
veiksmų, skirtų skatinti technologijų 
požiūriu neutralią renovaciją, susijusią su 
pastato tipu ir klimato zona, nustatymas, 
atsižvelgiant į atitinkamus skatinamuosius 
veiksnius per pastato gyvavimo ciklą;
c) politikos sritys ir veiksmai, kuriais 
siekiama skatinti ekonomiškai efektyvią 
esminę pastatų renovaciją, įskaitant 
keliais etapais vykdomą esminę renovaciją 
ir šilumos ir vėsinimo poreikio 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimą, pvz., pastato renovacijos pasų 
schemos įdiegimą;
d) politikos sritys ir veiksmai, skirti 
paremti tikslines nebrangias energijos 
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vartojimo efektyvumo priemones ir 
renovacijas;
e) politikos priemonės ir veiksmai, 
kuriais siekiama spręsti problemas, 
susijusias su prasčiausiai veikiančiais 
nacionalinio pastatų ūkio segmentais, 
namų ūkiais, kurie patiria energijos 
nepriteklių, ir namų ūkiais, kurie 
susiduria su skirtingų paskatų dilemomis, 
taip pat su daugiabučiais pastatais, 
kuriems kyla sunkumų atlikti renovaciją, 
tuo pat metu atsižvelgiant į įperkamumą;
f) politikos priemonės ir veiksmai, 
kuriais siekiama spręsti problemas, 
susijusias su visais viešais pastatais, 
įskaitant socialinius būstus;
g) politikos priemonės ir veiksmai, 
kuriais siekiama paspartinti technologinį 
perėjimą prie išmaniųjų ir susietųjų 
pastatų ir bendruomenių ir taip pat įdiegti 
didelio pralaidumo tinklus; 
h) nacionalinių iniciatyvų, kuriomis 
siekiama skatinti įgūdžius ir švietimą 
statybos ir energijos vartojimo efektyvumo 
sektoriuose, taip pat švietimą tiek pasyvių 
elementų, tiek ir pažangiųjų technologijų 
srityje, apžvalga;
i) ateities perspektyva, kuria galėtų 
vadovautis privatūs asmenys, statybos 
pramonės subjektai, viešosios institucijos, 
įskaitant savivaldybes ir būsto 
kooperatyvus, ir finansų įstaigos, 
priimdami investicinius sprendimus;
j) įrodymais pagrįstas numatomo 
sutaupyti energijos kiekio ir platesnio 
masto naudos, pvz., susijusios su sveikatos 
priežiūra, sauga ir oro kokybe, 
įvertinimas;
Valstybių narių ilgalaikių renovacijos 
strategijų rengimą ir įgyvendinimą remia 
struktūruotos, nuolatinės suinteresuotųjų 
subjektų platformos, įskaitant vietos ir 
regionų bendruomenių atstovus, 
socialinio dialogo atstovus, pvz., 
darbuotojus, darbdavius, MVĮ ir statybos 
sektorių, taip pat mažumų atstovus.
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis
Direktyva 2010/31/ES
2 a straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės 1 dalyje nurodytoje 
ilgalaikėje renovacijos strategijoje nustato 
veiksmų planą su aiškiais etapais ir 
priemonėmis, kuriuo siekiama įgyvendinti 
ilgojo laikotarpio 2050 m. tikslą panaikinti 
nacionalinio pastatų ūkio priklausomybę 
nuo iškastinio kuro, apibrėžiant iki 2030 
m. įgyvendintinus konkrečius etapus.

Valstybės narės 1 dalyje nurodytose 
ilgalaikėse renovacijų strategijose nustato 
veiksmų planą su aiškiais etapais ir 
veiksmais, kuriuo siekiama įgyvendinti 
ilgojo laikotarpio 2050 m. tikslą užtikrinti 
labai efektyviai energiją naudojantį 
pastatų ūkį ir panaikinti nacionalinio 
pastatų ūkio priklausomybę nuo iškastinio 
kuro, apibrėžiant iki 2030 m. ir 2040 m. 
įgyvendintinus konkrečius etapus ir taip 
pat išmatuojamus pažangos rodiklius.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis
Direktyva 2010/31/ES
2 a straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ilgalaikėse renovacijų 
strategijose nustato, kaip jų orientyrais 
prisidedama siekiant Sąjungos energijos 
vartojimo efektyvumo tikslo (-ų) iki 2030 
m. [X %] padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą, kaip nustatyta Direktyvoje 
2012/27/ES su pakeitimais, padarytais 
Direktyva ...2018/ES [COD 2016/0376], ir 
pagal Sąjungos tikslą iki 2050 m. nuo 80 
iki 95 proc. sumažinti išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį.
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis
Direktyva 2010/31/ES
2 a straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, ilgalaikė renovacijos strategija 
padeda sumažinti energijos nepriteklių.

Be to, ilgalaikėse renovacijos strategijose 
nurodomi atitinkami veiksmai, kuriais 
padedama sumažinti energijos nepriteklių, 
kartu remiant vienodas galimybes 
naudotis finansavimo priemonėmis, 
skirtomis pažeidžiamuose namų ūkiuose 
atlikti energijos vartojimo efektyvumo 
renovacijas. 

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis
Direktyva 2010/31/ES
2 a straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdamos padėti priimti kryptingus 
1 dalies d punkte nurodytus investicinius 
sprendimus valstybės narės parengia 
mechanizmus, kuriais siekiama:

3. Siekdamos suteikti galimybes ir 
padėti priimti kryptingus 1 dalyje 
nurodytus investicinius sprendimus, 
valstybės narės parengia arba išlaiko 
mechanizmus, kuriais siekiama:

a) jungti projektus, kad investuotojams 
būtų lengviau finansuoti 1 dalies b ir c 
punktuose nurodytą renovaciją;

a) jungti projektus, įskaitant 
investuotojų platformas, kad 
investuotojams būtų lengviau finansuoti 1 
dalyje nurodytą renovaciją;

b) sumažinti energijos vartojimo 
efektyvumo operacijų riziką 
investuotojams ir privačiajam sektoriui; ir

b) energijos vartojimo efektyvumo 
operacijų numanomos rizikos 
investuotojams ir privačiajam sektoriui 
sumažinimas, pavyzdžiui, kapitalo 
reikalavimuose nustatant mažesnį 
sertifikuotomis energetinio naudingumo 
renovacijomis paremtą užtikrinimo 
priemonių rizikos koeficientą;

c) naudoti viešąjį finansavimą 
papildomoms privačiojo sektoriaus 
investicijoms telkti arba konkretiems 

c) naudoti viešąjį finansavimą 
papildomoms privačiojo sektoriaus 
investicijoms telkti, įskaitant pagal 
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rinkos trūkumams šalinti.“ Pažangiojo išmaniųjų pastatų 
finansavimo iniciatyvą, arba konkretiems 
rinkos trūkumams šalinti;
ca) laikantis dabartinių Eurostato 
gairių ir 2010 m. Europos sąskaitų 
sistemoje pateiktų paaiškinimų, investicijų 
į efektyviai energiją naudojančių pastatų 
ūkį gairių ir paaiškinimų dėl apskaitos 
taisyklių interpretavimo, remti holistinį 
požiūrį į valdžios institucijų investicijas;
cb) remti projektų vystymo pagalbos 
teikimą, taip pat sudaryti palankias 
sąlygas mažųjų ir vidutinių įmonių 
būrimuisi į grupes ir konsorciumus, kad 
būtų galima pasiūlyti galimiems 
užsakovams kompleksinius sprendimus; ir
cc) nustatyti prieinamas ir skaidrias 
patariamąsias priemones, pvz., vieno 
langelio sistemą vartotojams, pagal kurią 
jie būtų informuojami apie konsultavimo 
energetikos klausimais paslaugas, 
susijusias su energijos vartojimo 
efektyvumo renovacijomis, ir apie 
prieinamas finansavimo priemones, 
skirtas pastatų energijos vartojimo 
efektyvumo renovacijoms.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis 
Direktyva 2010/31/ES
2 a straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija valstybėms narėms teikia 
rekomendacijas, pagrįstas geriausios 
patirties apie energijos vartojimo 
efektyvumui skirtų sėkmingų valstybinio 
ir privačiojo finansavimo programų, 
pavyzdžių rinkimu ir sklaida ir taip pat 
informacija apie mažų energijos 
renovacijos projektų jungimo schemas. Be 
to, Komisija teikia valstybėms narėms 
rekomendacijas apie finansines paskatas 
renovuoti, žvelgiant iš vartotojo 
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perspektyvos ir atsižvelgiant į ekonominio 
efektyvumo skirtumus valstybėse narėse;

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis
Direktyva 2010/31/ES
2 a straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Kiekviena valstybė narė surengia 
viešąsias konsultacijas, įtraukdamos visus 
atitinkamus suinteresuotuosius subjektus, 
apie ilgalaikės renovacijos strategijos 
projektą ne vėliau kaip likus trims 
mėnesiams iki jų ilgalaikių renovacijos 
strategijų pateikimo Komisijai. Kiekviena 
valstybė narė paskelbia viešų konsultacijų 
rezultatų santrauką, pridedama ją kaip 
priedą prie savo ilgalaikės renovacijos 
strategijos.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis
Direktyva 2010/31/ES
2 a straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Kiekviena valstybė narė į 
integruotos nacionalinės energijos ir 
klimato politikos įgyvendinimo pažangos 
ataskaitą įtraukia savo ilgalaikės 
renovacijos strategijos įgyvendinimo 
detales, įskaitant apie suplanuotą politiką 
ir veiksmus, pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento [dėl Europos 
Sąjungos valdymo, 2016/0375 (COD)] 
(Valdymo reglamentas) [ 19 straipsnio a 
punkte] nurodytus ataskaitų teikimo 
reikalavimus.
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Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis
Direktyva 2010/31/ES
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 dalies antra pastraipa išbraukiama; a) 1 dalies antra pastraipa pakeičiama 
taip:

„Naujų pastatų atžvilgiu valstybės narės 
užtikrina, kad prieš pradedant jų statybą 
būtų apsvarstytas techninis, 
aplinkosauginis ir ekonominis didelio 
naudingumo alternatyvių sistemų 
pagrįstumas, jei yra galimybė, ir į jį būtų 
atsižvelgta.“ 

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Direktyva 2010/31/ES
7 straipsnio 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) 7 straipsnio penkta pastraipa 
išbraukiama;

4) 7 straipsnio penkta pastraipa 
pakeičiama taip:

„Kai vykdoma pastatų renovacija dideliu 
mastu, valstybės narės užtikrina, kad būtų 
atsižvelgta į labai efektyvias alternatyvias 
sistemas tiek, kiek tai techniškai, 
funkciniu požiūriu ir ekonomiškai 
pagrįsta, ir taip pat, kad dėmesys būtų 
skirtas priešgaisrinei saugai ir sveikoms 
patalpų mikroklimato sąlygoms.“

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis
Direktyva 2010/31/ES
8 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 dalies trečia pastraipa išbraukiama; a) 1 dalies trečia pastraipa pakeičiama 
taip:

Valstybės narės reikalauja, kad naujuose 
pastatuose būtų įrengti savireguliavimo 
įtaisai, kurie reguliuoja kambario 
temperatūros lygį kiekviename atskirame 
kambaryje. Esamuose pastatuose, kai 
šildymo generatoriai pakeičiami, būtina 
įrengti savireguliavimo įtaisus, kurie 
atskirai reguliuoja kambario 
temperatūrą.“

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis
Direktyva 2010/31/ES
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
visuose naujuose negyvenamuosiuose 
pastatuose ir visuose esamuose 
negyvenamuosiuose pastatuose, kuriuose 
atliekama kapitalinė renovacija ir 
kuriuose yra daugiau nei dešimt transporto 
priemonių stovėjimo vietų, bent kas 
dešimtoje transporto priemonių stovėjimo 
vietoje būtų įrengta Direktyvoje 
2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų 
infrastruktūros diegimo17 apibrėžta 
įkrovimo prieiga, kuri galėtų paleisti ir 
sustabdyti įkrovimą pagal kainos signalus. 
Šis reikalavimas visiems 
negyvenamiesiems pastatams, kuriuose 
yra daugiau nei dešimt transporto 
priemonių stovėjimo vietų, taikomas nuo 
2025 m. sausio 1 d.

2. Valstybės narės reikalauja, kad 
visuose naujuose negyvenamuosiuose 
pastatuose ir visuose esamuose 
negyvenamuosiuose pastatuose, kuriuose 
yra daugiau nei dešimt transporto 
priemonių stovėjimo vietų ir kuriuose 
atliekama kapitalinė pastato ar transporto 
priemonių stovėjimo aikštelės elektros 
infrastruktūros renovacija, bent vienoje 
transporto priemonių stovėjimo vietoje 
būtų įrengta įkrovimo vieta, o kas 
dešimtoje transporto priemonių stovėjimo 
vietoje būtų atlikti atitinkami 
parengiamieji kabelių ir vamzdžių klojimo 
darbai, kad būtų galima įrengti Europos 
Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 
2014/94/ES apibrėžtą įkrovimo prieigą. 

2a. Valstybės narės reikalauja, kad iki 
2025 m. sausio 1 d. visuose viešuose ir 
komercinės paskirties negyvenamuose 
pastatuose, kuriuose yra daugiau nei dešimt 
transporto priemonių stovėjimo vietų, būtų 
įrengtas minimalus įkrovimo prieigos 
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vietų skaičius. 
2b. Valstybės narės mišrios paskirties 
pastatams, kuriuose yra daugiau nei 
dešimt transporto priemonių stovėjimo 
vietų, taiko 2 dalies nuostatas, jei jie yra 
nauji ar juose vyksta kapitalinė pastato ar 
transporto priemonių stovėjimo aikštelės 
elektros infrastruktūros renovacija.

Valstybės narės gali nuspręsti nenustatyti 
arba netaikyti ankstesnėje pastraipoje 
nurodytų reikalavimų pastatams, kurie 
priklauso 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacijos 2003/361/EB priedo I 
antraštinėje dalyje apibrėžtoms mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms ir yra jų naudojami.

2c. Valstybės narės gali nuspręsti 
nenustatyti arba netaikyti 2 dalyje nurodytų 
reikalavimų pastatams, kurie priklauso 
2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacijos 2003/361/EB priedo I 
antraštinėje dalyje apibrėžtoms mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms ir yra jų naudojami.

__________________
17 OL L 307, 2014 10 28, p. 1.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis
Direktyva 2010/31/ES
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad naujai 
pastatytuose gyvenamuosiuose pastatuose 
ir gyvenamuosiuose pastatuose, kuriuose 
atliekama kapitalinė renovacija ir kuriuose 
yra daugiau nei dešimt transporto 
priemonių stovėjimo vietų, būtų atlikti 
parengiamieji kabelių klojimo darbai, kad 
bet kurioje transporto priemonių stovėjimo 
vietoje būtų galima įdiegti elektra varomų 
transporto priemonių įkrovimo įrangą.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
naujuose gyvenamuosiuose pastatuose ir 
gyvenamuosiuose pastatuose, kuriuose 
atliekama pastato elektros infrastruktūros 
ar šalia esančio pastato arba jame 
įrengtos transporto priemonių stovėjimo 
aikštelės kapitalinė renovacija, ir kuriuose 
yra daugiau nei dešimt transporto 
priemonių stovėjimo vietų, būtų atlikti 
tinkami parengiamieji kabelių arba 
vamzdžių klojimo darbai, kad būtų galima 
įdiegti elektra varomų transporto 
priemonių įkrovimo įrangą.
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Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis
Direktyva 2010/31/ES
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali nuspręsti 
nenustatyti arba netaikyti 2 ir 3 dalyse 
nurodytų reikalavimų viešiesiems 
pastatams, kuriems jau taikoma Direktyva 
2014/94/ES.“;

4. Valstybės narės gali nuspręsti 
nenustatyti arba netaikyti 2 ir 3 dalyse 
nurodytų reikalavimų viešiesiems 
pastatams, jei jiems jau taikomi 
reikalavimai, panašūs į priemones, 
kuriomis Direktyva 2014/94/ES 
perkeliama į nacionalinę teisę.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis
Direktyva 2010/31/ES
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės užtikrina, kad 
privačiųjų subjektų valdomoms 
viešosioms transporto priemonių 
stovėjimo aikštelėms būtų taikomi 2 ir 3 
dalyje nurodyti reikalavimai.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis
Direktyva 2010/31/ES
8 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Valstybės narės pašalina 
reguliavimo kliūtis ir užtikrina, kad būtų 
nustatyta supaprastinta savininkams ir 
nuomininkams taikoma leidimų suteikimo 
ir patvirtinimo tvarka tam, kad būtų 
sudarytos sąlygos gyvenamuosiuose ir 
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negyvenamuosiuose pastatuose diegti 
įkrovimo prieigas.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis
Direktyva 2010/31/ES
8 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Valstybės narės papildomai prie 
reikalavimų, taikomų elektros energija 
varomų transporto priemonių 
infrastruktūrai, atsižvelgia į tai, kad 
pastatuose būtina įdiegti alternatyviųjų 
degalų infrastruktūrą ir specialias 
infrastruktūras, pvz., elektromobilumo 
koridoriai, taip pat reikalinga nuosekli 
tausojamojo ir ekologiško judumo 
politika, įvairių transporto rūšių 
naudojimas ir miestų planavimas.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis
Direktyva 2010/31/ES
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
įrengiant, pakeičiant arba atnaujinant 
techninę pastato sistemą būtų įvertintas, 
užfiksuotas dokumentuose ir perduotas 
pastato savininkui visos pakoreguotos 
sistemos bendras energinis naudingumas, 
kad šiuos duomenis būtų galima panaudoti 
tikrinant atitiktį pagal 1 dalį nustatytiems 
minimaliems reikalavimas ir išduodant 
energinio naudingumo sertifikatus. 
Valstybės narės užtikrina, kad ši 
informacija būtų įtraukta į 18 straipsnio 3 
dalyje nurodytą nacionalinę energinio 
naudingumo sertifikatų duomenų bazę.

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
įrengiant, pakeičiant arba atnaujinant 
techninę pastato sistemą būtų įvertintas 
visos pakoreguotos sistemos bendras 
energinis naudingumas visos ir dalinės 
apkrovos sąlygomis ir, kur tinkama, būtų 
įvertintas poveikis patalpų oro kokybei. 
Rezultatai užfiksuojami dokumentuose ir 
perduodami pastato savininkui, kad šiuos 
duomenis būtų galima panaudoti tikrinant 
atitiktį pagal 1 dalį nustatytiems 
minimaliems reikalavimas ir išduodant 
energinio naudingumo sertifikatus. 
Valstybės narės užtikrina, kad ši 
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informacija būtų įtraukta į 18 straipsnio 3 
dalyje nurodytą nacionalinę energinio 
naudingumo sertifikatų duomenų bazę.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis
Direktyva 2010/31/ES
8 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikti įgaliojimai pagal 23 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais ši direktyva būtų papildyta 
pažangumo rodiklio apibrėžtimi ir 
sąlygomis, kuriomis pažangumo rodiklis 
būtų pateikiamas kaip papildoma 
informacija būsimiems nuomininkams 
arba pirkėjams.

Komisijai suteikti įgaliojimai pagal 23 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
siekiant papildyti šią direktyvą pažangumo 
rodiklio apibrėžtimi, pasikonsultavus su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir pagal Ia priede nurodytą koncepciją ir 
metodiką. Apibrėžtis apima informaciją 
apie tai, kaip po bandomojo etapo rodiklis 
galėtų būti nustatytas, kaip šis rodiklis 
būtų susietas su 11 straipsnyje nurodytais 
energinio naudingumo sertifikatais ir 
kaip būtų pateikiamas kaip papildoma ir 
reikšminga informacija būsimiems 
investuotojams, nuomininkams, pirkėjams 
ir rinkos dalyviams.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis
Direktyva 2010/31/ES
8 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pažangumo rodiklis apima lankstumo 
galimybes, sustiprintas funkcijas ir gebas, 
kurias užtikrina glaudžiau apjungti 
įmontuoti pažangieji prietaisai, integruoti į 
įprastas technines pastato sistemas. Šios 
ypatybės pastato naudotojams ir pačiam 
pastatui užtikrins didesnes galimybes 

Pažangumo rodiklis apima didesnį 
energijos taupymą, lyginamąją analizę ir 
lankstumo galimybes, sustiprintas 
funkcijas ir gebas, kurias užtikrina 
glaudžiau apjungti įmontuoti pažangieji 
prietaisai, integruoti į įprastas technines 
pastato sistemas. Šios ypatybės pastato 



PE616.128/ 35

LT

reaguoti į patogumo arba eksploatavimo 
reikalavimus, dalyvauti valdant poreikį ir 
prisidėti prie optimalaus, sklandaus ir 
saugaus įvairių energijos sistemų ir rajono 
infrastruktūrų, prie kurių pastatas 
prijungtas, veikimo.“;

naudotojams ir pačiam pastatui užtikrins 
didesnes galimybes reaguoti į patogumo 
arba eksploatavimo reikalavimus, ypač 
dalinės apkrovos sąlygomis, be kita ko, 
priderindamos energijos suvartojimą, 
siekiant, dalyvauti valdant poreikį ir 
prisidėti prie optimalaus, veiksmingo, 
sklandaus ir saugaus įvairių energijos 
sistemų, įskaitant atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos gamybą vietoje, ir rajono 
infrastruktūrų, prie kurių pastatas 
prijungtas, veikimo.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis
Direktyva 2010/31/ES
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės savo finansines 
priemones, susijusias su energijos 
vartojimo efektyvumo didinimu atliekant 
pastatų renovaciją, susieja su energijos, 
sutaupytos dėl tokios renovacijos, kiekiu. 
Sutaupytą kiekį nustatoma palyginant pieš 
renovaciją ir po jos išduotus energinio 
naudingumo sertifikatus.

6. Valstybės narės savo finansines 
priemones, susijusias su energijos 
vartojimo efektyvumo didinimu atliekant 
pastatų renovaciją, susieja su energijos, 
sutaupytos dėl tokios renovacijos, kiekiu. 
Sutaupytą kiekį nustatoma, kai tai 
proporcinga inovacijos apimčiai, 
remiantis energijos auditu ar palyginant 
prieš renovaciją ir po jos išduotus 
energinio naudingumo sertifikatus arba 
naudojant standartines energijos taupymo 
pastatuose skaičiavimo vertes arba 
panašią tinkamą, skaidrią 
dokumentavimo metodiką. 

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto b papunktis
Direktyva 2010/31/ES
10 straipsnio 6 a dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybių narių sukurtose energinio 
naudingumo sertifikatams registruoti 
skirtose duomenų bazėse turi būti galimybė 
atsekti faktinį energijos suvartojimą 
atitinkamuose pastatuose, nepriklausomai 
nuo jų dydžio ir kategorijos. Duomenų 
bazėse laikomi pastatų, kuriuose nuolat 
lankosi visuomenė ir kurio naudingasis 
grindų plotas viršija 250 m², faktinio 
energijos suvartojimo duomenys yra 
nuolat atnaujinami.

6a. Valstybių narių naujai sukurtose ar 
jau esamose energinio naudingumo 
sertifikatams registruoti skirtose duomenų 
bazėse turi būti galimybė atsekti faktinį 
energijos suvartojimą atitinkamuose 
pastatuose, nepriklausomai nuo jų dydžio ir 
kategorijos. Duomenų bazėse laikomi 
valstybinėms institucijoms priklausančių, 
jų valdomų ar juose įsikūrusių pastatų, 
kurių naudingasis grindų plotas viršija 250 
m², faktinio energijos suvartojimo 
duomenys.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto b papunktis
Direktyva 2010/31/ES
10 straipsnio 6 b dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Pateikus prašymą ES duomenų 
apsaugos reikalavimus atitinkanti 
anoniminių duomenų suvestinė pateikiama 
bent valdžios institucijoms statistinėms 
arba mokslinių tyrimų reikmėms.“;

6b. Pateikus prašymą ES duomenų 
apsaugos reikalavimus atitinkanti 
anoniminių duomenų suvestinė pateikiama 
bent valdžios institucijoms statistinėms 
arba mokslinių tyrimų reikmėms ir pastatų 
savininkams sudaromos sąlygos 
susipažinti su visais duomenimis.“;

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunktis
Direktyva 2010/31/ES
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės parengia priemones, 
būtinas siekiant reguliariai tikrinti 
pastatams šildyti naudojamų sistemų 
prieinamas dalis, kaip antai šilumos 

1. Valstybės narės parengia priemones, 
būtinas siekiant reguliariai tikrinti 
pastatams šildyti naudojamų sistemų 
prieinamas dalis, kaip antai šilumos 
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generatorių, kontrolės sistemą ir 
cirkuliacinį (-ius) siurblį (-ius), 
negyvenamuosiuose pastatuose, kuriuose iš 
viso sunaudojama daugiau kaip 250 MWh 
pirminės energijos per metus, ir 
gyvenamuosiuose pastatuose su 
centralizuota technine pastato sistema, 
kurios bendra vardinė atiduodamoji galia 
yra didesnė nei 100 kW. Šio tikrinimo 
metu vertinamas šildymo katilo 
naudingumo koeficientas ir katilo dydis, 
palyginti su pastato šildymo poreikiais. 
Katilo dydžio vertinimas neturi būti 
atliekamas pakartotinai, jei toje šildymo 
sistemoje nebuvo atlikta pakeitimų arba per 
tą laiką nepakito pastato šildymo poreikiai.

generatorių, kontrolės sistemą ir 
cirkuliacinį (-ius) siurblį (-ius), 
negyvenamuosiuose pastatuose, kuriuose iš 
viso sunaudojama daugiau kaip 250 MWh 
pirminės energijos per metus, ir 
gyvenamuosiuose pastatuose su technine 
pastato sistema, skirta erdvių ir buitinio 
karšto vandens šildymo reikmėms ir kurios 
bendra vardinė atiduodamoji galia yra 
didesnė nei 70 kW. Šio tikrinimo metu 
vertinamas šilumos generatoriaus 
naudingumo koeficientas dalinės ir visos 
apkrovos sąlygomis ir šilumos 
generatoriaus dydis, palyginti su pastato 
šildymo poreikiais. Šilumos generatoriaus 
dydžio vertinimas neturi būti atliekamas 
pakartotinai, jei toje šildymo sistemoje 
nebuvo atlikta pakeitimų arba per tą laiką 
nepakito pastato šildymo poreikiai.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis
Direktyva 2010/31/ES
14 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kaip alternatyva 1 daliai, valstybės 
narės gali nustatyti reikalavimus, kuriais 
užtikrintų, kad negyvenamuosiuose 
pastatuose, kuriuose iš viso sunaudojama 
daugiau kaip 250 MWh pirminės energijos 
per metus, būtų įrengtos pastatų 
automatinio veikimo ir kontrolės sistemos. 
Šios sistemos geba:

2. Valstybės narės reikalauja, kad iki 
2023 m. negyvenamuosiuose pastatuose, 
kuriuose iš viso sunaudojama daugiau kaip 
250 MWh pirminės energijos per metus, 
būtų įrengtos pastatų automatinio veikimo 
ir kontrolės sistemos. Šios sistemos geba:

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis
Direktyva 2010/31/ES
14 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nuolat stebėti, analizuoti ir koreguoti 
energijos suvartojimą;

a) nuolat stebėti, registruoti, analizuoti 
ir koreguoti energijos suvartojimą, kad 
būtų užtikrintas didžiausias energijos 
vartojimo efektyvumas visos ir dalinės 
apkrovos sąlygomis;

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis
Direktyva 2010/31/ES
14 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kaip alternatyva 1 daliai, valstybės 
narės gali nustatyti reikalavimus, kuriais 
užtikrintų, kad gyvenamuosiuose 
pastatuose su centralizuota technine 
pastato sistema, kurios bendra vardinė 
atiduodamoji galia yra didesnė nei 100 kW, 
būtų įrengta:

3. Valstybės narės gali reikalauti 
nustatyti reikalavimus, kuriais užtikrintų, 
kad gyvenamuosiuose pastatuose su 
technine pastato sistema, kurios bendra 
vardinė atiduodamoji galia patalpų ir 
buitinio vandens šildymui yra didesnė nei 
70 kW, būtų įrengta: 

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis
Direktyva 2010/31/ES
14 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nuolatinės elektroninės stebėsenos 
funkcija, kuri matuoja sistemos 
veiksmingumą ir informuoja pastato 
savininkus arba valdytojus, jei jis smarkiai 
sumažėja arba jei būtina atlikti sistemos 
techninę apžiūrą, ir

a) nuolatinės elektroninės stebėsenos 
funkcija, kuri matuoja sistemos 
veiksmingumą ir informuoja pastato 
savininkus arba valdytojus, jei jis smarkiai 
sumažėja arba jei būtina atlikti sistemos 
techninę apžiūrą, ir
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Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis
Direktyva 2010/31/ES
14 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) efektyvi kontrolės funkcija, 
padedanti užtikrinti optimalią energijos 
gamybą, skirstymą ir naudojimą.“;

b) efektyvi kontrolės funkcija, 
padedanti užtikrinti optimalią energijos 
gamybą, skirstymą, kaupimą ir naudojimą 
visos ir dalinės apkrovos sąlygomis, 
įskaitant hidraulinį subalansavimą;

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis
Direktyva 2010/31/ES
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pastatams, kurie atitinka 2 ir 3 
dalyse nurodytus reikalavimus, netaikomi 
1 dalyje nustatyti reikalavimai. 

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis
Direktyva 2010/31/ES
14 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. 1 dalyje nustatyti reikalavimai 
netaikomi techninėms pastatų sistemoms, 
kurioms aiškiai taikomas sutartas 
energinio naudingumo kriterijaus arba 
susitarimas dėl sutarto energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo lygio, 
pavyzdžiui, sutartis dėl energijos 
vartojimo efektyvumo, apibrėžta 
Direktyvos 2012/27/ES 2 straipsnio 27 
punkte, arba tokioms, kurias valdo 
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komunalinės įmonės arba tinklo 
valdytojas ir todėl joms taikomos 
naudingumo stebėsenos priemonės iš 
sistemos pusės.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunktis
Direktyva 2010/31/ES
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės parengia priemones, 
būtinas siekiant reguliariai tikrinti oro 
kondicionavimo sistemų prieinamas dalis 
negyvenamuosiuose pastatuose, kuriuose iš 
viso sunaudojama daugiau kaip 250 MWh 
pirminės energijos per metus, ir 
gyvenamuosiuose pastatuose su 
centralizuota technine pastato sistema, 
kurios bendra vardinė atiduodamoji galia 
yra didesnė nei 100 kW. Tikrinimo metu 
vertinamas oro kondicionavimo įrangos 
naudingumo koeficientas ir jos dydžio 
atitikimas pastato vėsinimo poreikiams. 
Dydžio vertinimas neturi būti atliekamas 
pakartotinai, jei toje oro kondicionavimo 
sistemoje nebuvo atlikta pakeitimų arba per 
tą laiką nepakito pastato vėsinimo 
poreikiai.

1. Valstybės narės parengia priemones, 
būtinas siekiant reguliariai tikrinti oro 
kondicionavimo ir vėdinimo sistemų 
prieinamas dalis negyvenamuosiuose 
pastatuose, kuriuose iš viso sunaudojama 
daugiau kaip 250 MWh pirminės energijos 
per metus, ir gyvenamuosiuose pastatuose 
su technine pastato oro kondicionavimo ir 
vėdinimo sistema, kurios bendra vardinė 
atiduodamoji galia yra didesnė nei 12kW. 
Tikrinimo metu vertinamas oro 
kondicionavimo ir vėdinimo įrangos 
naudingumo koeficientas visos ir dalinės 
apkrovos sąlygomis ir jos dydžio atitikimas 
pastato vėsinimo poreikiams. Dydžio 
vertinimas neturi būti atliekamas 
pakartotinai, jei toje oro kondicionavimo 
ar vėdinimo sistemoje nebuvo atlikta 
pakeitimų arba per tą laiką nepakito pastato 
vėsinimo poreikiai.

Pagal oro kondicionavimo sistemos tipą ir 
vardinę atiduodamąją galią valstybės 
narės gali nustatyti skirtingą tikrinimų 
dažnumą, atsižvelgdamos į sistemos 
tikrinimo sąnaudas ir numatomas 
energijos išlaidas, kurias būtų galima 
sutaupyti dėl tikrinimo.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 punkto b papunktis
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Direktyva 2010/31/ES
15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kaip alternatyva 1 daliai, valstybės 
narės gali nustatyti reikalavimus, kuriais 
užtikrintų, kad negyvenamuosiuose 
pastatuose, kuriuose iš viso sunaudojama 
daugiau kaip 250 MWh pirminės energijos 
per metus, būtų įrengtos pastatų 
automatinio veikimo ir kontrolės sistemos. 
Šios sistemos geba:

2. Valstybės narės reikalauja, kad iki 
2023 m. negyvenamuosiuose pastatuose, 
kuriuose iš viso sunaudojama daugiau kaip 
250 MWh pirminės energijos per metus, 
būtų įrengtos pastatų automatinio veikimo 
ir kontrolės sistemos. Šios sistemos geba:

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 punkto b papunktis
Direktyva 2010/31/ES
15 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nuolat stebėti, analizuoti ir koreguoti 
energijos suvartojimą;

a) nuolat stebėti, analizuoti, registruoti 
ir koreguoti energijos suvartojimą, kad 
būtų užtikrintas optimalus energijos 
vartojimo efektyvumas visos ir dalinės 
apkrovos sąlygomis;

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 punkto b papunktis
Direktyva 2010/31/ES
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kaip alternatyva 1 daliai, valstybės 
narės gali nustatyti reikalavimus, kuriais 
užtikrintų, kad gyvenamuosiuose 
pastatuose su centralizuota technine 
pastato sistema, kurios bendra vardinė 
atiduodamoji galia yra didesnė nei 100 kW, 
būtų įrengta:

3. Valstybės narės gali reikalauti, kad 
gyvenamuosiuose pastatuose su technine 
pastato sistema, kurios bendra vardinė 
atiduodamoji galia oro kondicionavimui ar 
vėdinimui yra didesnė nei 12 kW, būtų 
įrengta:

a) nuolatinės elektroninės stebėsenos 
funkcija, kuri matuoja sistemos 

a) nuolatinės elektroninės stebėsenos 
funkcija, kuri matuoja sistemos 
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veiksmingumą ir informuoja pastato 
savininkus arba valdytojus, jei jis smarkiai 
sumažėja arba jei būtina atlikti sistemos 
techninę apžiūrą, ir

veiksmingumą ir informuoja pastato 
savininkus arba valdytojus, jei jis smarkiai 
sumažėja arba jei būtina atlikti sistemos 
techninę apžiūrą, ir

b) efektyvi kontrolės funkcija, 
padedanti užtikrinti optimalią energijos 
gamybą, skirstymą ir naudojimą.

b) efektyvi kontrolės funkcija, 
padedanti užtikrinti optimalią energijos 
gamybą, skirstymą, kaupimą ir naudojimą 
visos ir dalinės apkrovos sąlygomis, 
įskaitant hidraulinį subalansavimą.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 punkto b papunktis
Direktyva 2010/31/ES
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pastatams, kurie atitinka 2 ir 3 
dalyse nurodytus reikalavimus, netaikomi 
1 dalyje nustatyti reikalavimai.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 punkto b papunktis
Direktyva 2010/31/ES
15 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. 1 dalyje nustatyti reikalavimai 
netaikomi techninėms pastatų sistemoms, 
kurioms aiškiai taikomas sutartas 
energinio naudingumo kriterijaus arba 
susitarimas dėl sutarto energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo lygio, 
pavyzdžiui, sutartis dėl energijos 
vartojimo efektyvumo, apibrėžta 
Direktyvos 2012/27/ES 2 straipsnio 27 
punkte, arba tokioms, kurias valdo 
komunalinės įmonės arba tinklo 
valdytojas ir todėl joms taikomos 
naudingumo stebėsenos priemonės iš 
sistemos pusės.
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Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) 19 straipsnyje „2017“ pakeičiama į 
„2028“;

9) 19 straipsnyje „2017“ pakeičiama į 
„2024“;

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)
Direktyva 2010/31/ES
19 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) 19 straipsnis papildomas šia 
pastraipa:
„Komisija visų pirma įvertina poreikį 
toliau vykdyti energinio naudingumo 
sertifikatų derinimą pagal 11 straipsnį.“

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 9 b punktas (naujas)
Direktyva 2010/31/ES
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9b. įterpiamas šis straipsnis:
„19a straipsnis 

Komisija iki 2020 m. atlieka galimybių 
studiją, kurioje išaiškina pastatų 
renovacijos paso įdiegimo galimybes ir 
tvarkaraštį, kuris galėtų tapti energinio 
naudingumo sertifikato rekomendacijų 
skirsnio dalimi, siekiant konkrečiam 
pastatui parengti ilgalaikį laipsniškos 
renovacijos veiksmų planą.”
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Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Direktyva 2010/31/ES
20 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės visų pirma teikia pastatų 
savininkams ar nuomininkams informaciją 
apie energinio naudingumo sertifikatus, 
jų paskirtį ir tikslus, ekonomiškai 
efektyvius būdus didinti pastato energinį 
naudingumą ir, atitinkamais atvejais, apie 
esamas finansines priemones pastato 
energiniam naudingumui didinti.

Valstybės narės visų pirma teikia 
informaciją nepriklausomomis, 
prieinamomis ir skaidriomis 
konsultacinėmis priemonėmis, pvz., vieno 
langelio sistema pastatų savininkams, 
valdytojams ir nuomininkams teikia 
informaciją, kaip ekonomiškai efektyviais 
būdais didinti pastato energinį 
naudingumą, įskaitant apie renovacijų 
konsultacijas, apie energinio naudingumo 
sertifikatus, jų paskirtį ir tikslus, kaip 
pakeisti iškastinio kuro katilus 
tvaresnėmis alternatyvomis ir apie esamas 
finansines priemones pastato energiniam 
naudingumui didinti.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 1 punkto a papunktis
Direktyva 2010/31/ES
I priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1. Pastato energinis naudingumas 
atspindi jo įprastą energijos naudojimą 
šildymo, vėsinimo, buitinio karšto vandens, 
vėdinimo ir apšvietimo reikmėms.

„1. Pastato energinis naudingumas 
skaidriai atspindi jo įprastą energijos 
naudojimą (šildymo, vėsinimo, buitinio 
karšto vandens, vėdinimo ir apšvietimo ir 
kitų techninių pastato sistemų reikmėms).

Pastato energinis naudingumas 
išreiškiamas suvartojamos pirminės 
energijos skaitiniu rodikliu 
(kilovatvalandėmis vienam kvadratiniam 
metrui per metus), kuris suvienodintas tiek 
energinio naudingumo sertifikavimo, tiek 
atitikties minimaliems energinio 

Pastato energinis naudingumas 
išreiškiamas suvartojamos pirminės 
energijos skaitiniu rodikliu 
(kilovatvalandėmis vienam kvadratiniam 
metrui per metus), kuris suvienodintas tiek 
energinio naudingumo sertifikavimo, tiek 
atitikties minimaliems energinio 
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naudingumo reikalavimams tikslais. 
Energinis naudingumas ir taikoma jo 
nustatymo metodika turi būti skaidrūs ir 
atviri inovacijoms.

naudingumo reikalavimams tikslais. 
Energinio naudingumo nustatymo 
metodika turi būti skaidri ir atvira 
inovacijoms.

Valstybės narės savo nacionalinę 
apskaičiavimo metodiką aprašo 
laikydamosi susijusių Europos standartų, 
kuriuos pagal Europos Komisijos suteiktą 
Įgaliojimą M/480 sukūrė Europos 
standartizacijos komitetas, nacionalinių 
priedų sistemos.;

Valstybės narės savo nacionalinę 
apskaičiavimo metodiką aprašo 
atsižvelgdamos į susijusių Europos 
standartų, kuriuos pagal Europos 
Komisijos suteiktą Įgaliojimą M/480 
sukūrė Europos standartizacijos komitetas, 
nacionalinių priedų sistemoje nurodytą 
terminologiją ir apibrėžtis.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 punkto b papunktis
Direktyva 2010/31/ES
I priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2. Patalpų šildymo ir vėsinimo, buitinio 
karšto vandens ir tinkamos ventiliacijos 
reikmėms reikalingos energijos kiekis 
apskaičiuojamas taip, kad būtų užtikrintas 
valstybių narių apibrėžtas būtinasis 
sveikatos ir patogumo lygis.

„2. Patalpų šildymo ir vėsinimo, buitinio 
karšto vandens, apšvietimo, ventiliacijos ir 
kitų techninių pastato sistemų reikmėms 
reikalingos energijos kiekis 
apskaičiuojamas taip, kad būtų pasiektas 
kuo aukštesnis valstybių narių 
nacionaliniu ar regionų lygmeniu 
apibrėžtas sveikatos, patalpų oro kokybės 
ir patogumo lygis. Ypač jokių vidinių 
pastato paviršių temperatūra negali būti 
mažesnė už rasos taško temperatūrą. 

Pirminės energijos kiekis apskaičiuojamas 
remiantis kiekvieno energijos nešiklio 
pirminės energijos koeficientais, kurie gali 
būti grindžiami nacionaliniais ar 
regioniniais metiniais svertiniais vidurkiais 
arba individualiai rajono sistemai 
prieinama konkrečia informacija.

Pirminės energijos kiekis apskaičiuojamas 
remiantis kiekvieno energijos nešiklio 
pirminės energijos koeficientais, kurie gali 
būti grindžiami nacionaliniais ar 
regioniniais metiniais ir taip pat galbūt 
sezoniniais ar mėnesiniais svertiniais 
vidurkiais arba individualiai rajono 
sistemai prieinama konkrečia informacija.

Į pirminės energijos koeficientus 
neįtraukiama energijos nešiklio 
atsinaujinančių išteklių energijos dalis, 
kad apskaičiavimo metu būtų vienodai 
traktuojama: a) atsinaujinančių išteklių 

Atlikdamos skaičiavimus, valstybės narės 
visų pirma atsižvelgia į energijos 
poreikius ir vėliau taip pat atsižvelgia į: a) 
atsinaujinančių išteklių energiją , kuri 
gaminama ir naudojama vietoje 
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šaltinio energija, kuri gaminama vietoje 
(neskaičiuojama individualaus skaitiklio, t. 
y. neapskaitoma kaip tiekiama energija), ir 
b) atsinaujinančių išteklių energija, 
tiekiama per energijos nešiklį.“;

(neskaičiuojama individualaus skaitiklio, t. 
y. neapskaitoma kaip tiekiama energija), ir 
b) atsinaujinančiųjų išteklių energiją, 
tiekiamą per energijos nešiklį.

Taikant pirminės energijos koeficientus 
užtikrinama, kad būtų siekiama 
optimalaus pastatų energinio 
naudingumo ir taip būtų remiamas 9 
straipsnio reikalavimų įgyvendinimas 
nacionaliniu lygmeniu.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2010/31/ES
I a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Įterpiamas šis priedas:
„Ia PRIEDAS
8 straipsnio 6 dalyje nurodyto pastatų 
pažangumo rodiklio bendri apibrėžties 
metodikos principai
1. Komisija nustato bendrus metodikos 
principus, kaip nustatyti pažangumo 
rodiklio vertę, įvertindama pastato ar 
pastato vieneto galimybę pritaikyti jo 
eksploataciją pagal jo naudotojų ir tinklo 
poreikius ir pagerinti jo energijos 
vartojimo efektyvumą ir bendrą energinį 
naudingumą.
Rengiant metodiką atsižvelgiama į tam 
tikrus aspektus, įskaitant pažangiuosius 
skaitiklius, pastatų automatizavimo ir 
kontrolės sistemas, pažangiuosius 
termostatus, įmontuotus buitinius 
prietaisus, įkrovimo prieigas elektra 
varomoms transporto priemonėms, 
energijos kaupimą ir išsamias funkcijas ir 
šių aspektų sąveiką. Tie poveikiai 
vertinami atsižvelgiant į galimą naudą 
energijos vartojimo efektyvumo ir 
naudingumo lygiams ir į sudarytas 
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sąlygas lankstumui, patalpų mikroklimato 
sąlygas ir patogumą atitinkamame pastate 
ar pastato vienete.
2. Pažangumo rodiklis nustatomas ir 
apskaičiuojamas pagal tris pagrindines 
funkcijas, susijusias su pastatu ir jo 
techninėmis sistemomis:
a) galimybė veiksmingai palaikyti 
aukštą pastato energinį naudingumą ir 
eksploatavimą mažinant energijos 
paklausą ir naudojant daugiau energijos 
iš atsinaujinančių šaltinių (elektros ir 
šilumos), taip pat pastato gebėjimas 
valdyti savo paklausą arba energijos 
gamybą vietoje arba pertvarkant savo 
išteklius;
b) galimybė pritaikyti veikimo režimą 
atsižvelgiant į pastato naudotojų poreikius 
ir užtikrinti aukštus sveikatos ir 
mikroklimato sąlygų standartus, 
pakankamai dėmesio skiriant galimybei 
naudotis patogiais ekranais, nuotolinio 
valdymo įtaisais ir informacijos teikimui 
apie patalpų oro kokybę ir energijos 
suvartojimą; ir
c) pastato bendros elektros energijos 
paklausos lankstumas, įskaitant jo 
galimybės naudoti aktyvų ir pasyvų bei 
numanomą ir akivaizdų apkrovos atsaką, 
matuojamas pagal tai, kiek pastato 
apkrovos gali būti bet kada perkelta 
(didžiausias galia kW), ir gebėjimas tą 
lankstumą (kWh) perduoti į tinklą, 
įskaitant išleidimą ir įleidimą.
Taip vartotojai galėtų ir būtų skatinami 
aktyviai dalyvauti elektros energijos 
tiekimo rinkoje pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/72/EB*.
Nustatant bendrus metodikos principus 
atsižvelgiama į Europos standartus, ypač 
tuos, kurie parengti pagal įgaliojimą 
M/480.
3. Bendrais metodikos principais 
užtikrinama visiška pažangiųjų skaitiklių, 
pastatų automatizavimo ir kontrolės 
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sistemų, įmontuotų buitinių prietaisų, 
pastato pažangiųjų termostatų ir patalpų 
oro jutiklių bei ventiliacijos sąveika ir 
skatinama naudoti lyginamuosius 
kriterijus ir Europos standartus, įskaitant 
pažangiųjų prietaisų nuorodų ontologiją. 
Nustatant pažangumo rodiklį 
atsižvelgiama į atvirumą trečiųjų šalių 
sistemoms ir nustatoma jo vertė, kalbant 
apie tokias infrastruktūras kaip elektros 
tinklas ir centralizuoto šilumos tiekimo 
tinklas, elektra varomų transporto 
priemonių infrastruktūra ir reagavimo į 
paklausą agregatorius, siekiant užtikrinti 
ryšių, sistemų kontrolės ir atitinkamų 
duomenų ar signalų perdavimo atitiktį.
4. Bendri metodikos principai apima 
duomenų tvarkymo pastate ar už pastato 
ribų procesą, tie duomenys galėtų apimti 
pačiame pastate atsiradusius duomenis 
arba pastato ar naudotojo arba jame 
esančių asmenų gautus duomenis. Šis 
procesas grindžiamas protokolais, pagal 
kuriuos pastate esantys asmenys ir 
atitinkami produktai ar prietaisai gali 
keistis nustatytos tapatybės ir šifruotais 
pranešimais. Visų pirma, kai tvarkomi 
asmens duomenys, pavyzdžiui, duomenys, 
gauti iš dažnai atliekamo ir nuotolinio 
matavimo arba matavimo atskirais 
skaitikliais, arba pažangiųjų elektros 
energijos tinklų operatorių tvarkomi 
duomenys, turi būti užtikrinti pastato 
naudotojo nuosavybės, duomenų 
apsaugos, privatumo ir saugumo 
principai. Šie bendri metodikos principai 
apima realiojo laiko duomenis ir su 
energija susijusius duomenis, gaunamus 
naudojantis debesija grindžiamais 
sprendimais ir užtikrina duomenų, 
pažangiųjų skaitiklių rodmenų ir 
duomenų perdavimo saugumą ir galutinių 
vartotojų privatumą, laikantis atitinkamų 
Sąjungos duomenų apsaugos ir privatumo 
teisės aktų ir taip pat geriausių prieinamų 
kibernetinio saugumo metodų.
5. Nustatant bendrus metodikos 
principus atsižvelgiama į teigiamą esamų 
ryšių tinklų įtaką, visų pirma į tai, ar yra 
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sparčiajam ryšiui parengta fizinė pastato 
infrastruktūra, pavyzdžiui, savanoriškas 
pasirengimo plačiajuosčiam ryšiui 
žymėjimas, ir ar daugiabučiuose 
pastatuose yra prieigos punktas, laikantis 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2014/61/ES 8 straipsnio**.
6. Bendroje metodikoje nustatomas 
tinkamiausia pažangumo rodiklio 
parametro forma ir vaizdavimas – jie turi 
būti paprasti, skaidrūs ir lengvai 
suprantami vartotojams, savininkams, 
investuotojams ir reagavimo į paklausą 
rinkos dalyviams. Ja papildomas 
energinio naudingumo sertifikatas tiek, 
kiek tai yra susiję su pastato energiniu 
naudingumu.
__________________
* 2009 m. liepos 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių (OL L 211, 
2009 8 14, p. 55).
** 2014 m. gegužės 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/61/ES dėl priemonių sparčiojo 
elektroninių ryšių tinklų diegimo 
sąnaudoms mažinti (OL L 155, 2014 5 23, 
p. 1).“


