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Pakeitimas 881 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio -1 dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1. Valstybės narės reikalauja, kad 

tinklo operatoriai ir nacionalinės 

reguliavimo institucijos užtikrintų 

ilgalaikį tinklo ir sistemos planavimą ir 

imtųsi atitinkamų veiksmų plėtoti 

perdavimo ir paskirstymo tinklo 

infrastruktūrą, pažangiuosius tinklus, 

saugyklas ir elektros energijos sistemą, 

siekiant užtikrinti sistemos pasirengimą 

įsisavinti didėjančius elektros energijos, 

pagamintos iš atsinaujinančių energijos 

išteklių, kiekius ir užtikrinti saugų 

elektros energijos sistemos veikimą, 

įskaitant tarpsisteminį sujungimą tarp 

valstybių narių ir tarp valstybių narių bei 

trečiųjų šalių. Valstybės narės taip pat 

imasi tinkamų veiksmų, kad paspartintų 

tinklo infrastruktūros leidimų procedūrą 

ir koordinuotų tinklo infrastruktūros 

patvirtinimo procedūrą su 

administracinėmis bei planavimo 

procedūromis. 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekdamos užtikrindamos sistemos pasirengimą įsisavinti didėjančius elektros energijos, 

pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, kiekius valstybės narės turi užtikrinti, kad 

būtų vykdomas ilgalaikis tinklo ir sistemos planavimas, taip pat visų svarbiausių energetikos 

sistemos dalių plėtra. 

 

Pakeitimas 882 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio -1 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1a. Laikydamosi tinklo patikimumo ir 

saugumo išlaikymo reikalavimų, 

grindžiamų skaidriais ir 

nediskriminaciniais kriterijais, kuriuos 

apibrėžia kompetentingos nacionalinės 

valdžios institucijos: 

 a) valstybės narės užtikrina, kad 

perdavimo ir skirstymo sistemų 

operatoriai savo teritorijoje garantuotų 

elektros energijos, pagamintos iš 

atsinaujinančių energijos išteklių, 

perdavimą ir skirstymą; 

 b) valstybės narės taip pat arba nustato 

pirmenybę elektros energijos, pagamintos 

iš atsinaujinančių energijos išteklių, 

gamintojams naudotis elektros tinklų 

sistema arba užtikrina prieigą prie 

sistemos; 

 c) valstybės narės užtikrina, kad 

tvarkydami reikalus, susijusius su elektros 

energijos gamybos įrenginiais, perdavimo 

sistemos operatoriai pirmenybę teiktų 

gamybos įrenginiams, naudojantiems 

atsinaujinančius energijos išteklius, jei 

nekeliama grėsmė saugiam nacionalinės 

elektros energijos sistemos veikimui ir 

laikomasi visų toliau nurodytų sąlygų: 

 i) atsinaujinančiosios energijos išteklių 

dalis galutiniame atitinkamos valstybės 

narės sunaudojamos elektros energijos 

kiekyje yra lygi bent 33 proc.; 

 ii) atitinkama valstybė narė stengiasi 

pasiekti savo nacionalinį rodiklį 2030 m.; 

 iii) atitinkama valstybė narė visiškai 

atvėrė visas savo rinkas, įskaitant visas 

pagalbines paslaugas, atsinaujinantiems 

energijos ištekliams ir nustatė skaidrią 

metodiką, susijusią su tiekimo mažinimo 

taisyklėmis. 
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 Kai atitinkama valstybė narė, remdamasi 

šiais kriterijais, nusprendžia atsisakyti 

prioritetinio skirstymo naujiems 

diegiamiems atsinaujinančių energijos 

išteklių pajėgumams, ji priima 

atitinkamas su tinklu ir rinka susijusias 

veiklos priemones, kuriomis mažinamas 

neigiamas pokyčių poveikis esamiems 

atsinaujinančiosios energijos gamybos 

įrenginiams. Atitinkama valstybė narė 

privalo pagrįsti, kad prioritetinio 

skirstymo atsisakymas neturės įtakos 

tikslui iki 2030 m. Sąjungoje išmetamų 

teršalų kiekį sumažinti bent 40 %, 

palyginti su 1990 m. lygiu. 

 Bet kokiu atveju prioritetinis skirstymas 

išlaikomas įrenginiams, kurių didžiausias 

pajėgumas yra 1 MW, ir įrenginiams, 

kuriuos eksploatuoja atsinaujinančių 

išteklių energetikos bendruomenės; 

Or. en 

Pagrindimas 

Prioritetinė prieiga prie atsinaujinančių išteklių energijos ir prioritetinis jos skirstymas turėtų 

būti išsaugoti šioje direktyvoje. 

 

Pakeitimas 883 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio -1 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1b. Valstybės narės reikalauja, kad 

perdavimo ir skirstymo sistemų 

operatoriai visiškai padengtų techninių 

pertvarkymų sąnaudas, pvz., jungimą į 

tinklą ir tinklo įtampos padidinimą, tinklo 

eksploatavimo gerinimą, ir viešai 

paskelbtų taisykles dėl nediskriminacinio 

tinklo kodeksų įgyvendinimo, kurie yra 

reikalingi, kad nauji gamintojai, 
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tiekiantys elektros energiją, pagamintą iš 

atsinaujinančių energijos išteklių, galėtų 

būti įjungti į tinklą, ypatingą dėmesį 

skiriant gamintojams, įsikūrusiems 

atokiuose ir menkai apgyvendintuose 

regionuose. Perdavimo ir skirstymo 

sistemos operatoriai turi teisę prašyti 

nacionalinės valdžios institucijų grąžinti 

sąnaudas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Nors tradiciniai energijos generatoriai istoriškai nepalaikė tinklo išplėtimo ir stiprinimo 

sąnaudų, būtų nesąžininga taikyti šias išlaidas atsinaujinantiems energijos ištekliams; 

 

Pakeitimas 884 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio -1 c dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1c. Valstybės narės reikalauja, kad 

perdavimo ir skirstymo sistemų 

operatoriai kiekvienam naujam energijos 

iš atsinaujinančių išteklių gamintojui, 

norinčiam būti prijungtam prie sistemos, 

būtų suteikta prieiga nepatiriant 

prijungimo prie tinklo sąnaudų, kaip 

nurodyta 4 dalyje, ir būtų pateikta išsami 

ir būtina reikalinga informacija, 

įskaitant: 

 a) pagrįstą ir tikslų prašymo prijungti prie 

tinklo pateikimo ir svarstymo grafiką; 

 b) pagrįstą orientacinį bet kokio siūlomo 

prijungimo prie tinklo grafiką. 

 Elektros energijos iš atsinaujinančių 

energijos išteklių gamintojams, 

norintiems savo įrenginius prijungti prie 

tinklų, valstybės narės gali leisti skelbti 

konkursus prijungimo darbams atlikti. 
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Or. en 

Pagrindimas 

Iš naujo įvesta nuostata. Šiuo pakeitimu iš naujo įvedamos Direktyvos 2009/28/EB 16 

straipsnio dalys dėl prieigos prie tinklų ir jų eksploatavimo. 

 

Pakeitimas 885 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio -1 d dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1d. Valstybės narės užtikrina, kad 

elektros energijos iš atsinaujinančių 

energijos išteklių (ypač atokiuose 

regionuose, pvz., salose ir menkai 

apgyvendintuose regionuose) gamintojai 

nebūtų diskriminuojami taikant 

perdavimo ir skirstymo tarifus. Valstybės 

narės užtikrina, kad perdavimo ir 

skirstymo tarifų taikymas nebūtų 

diskriminuojantis dujų iš atsinaujinančių 

energijos išteklių atžvilgiu. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu iš naujo įvedamos Direktyvos 2009/28/EB 16 straipsnio dalys dėl prieigos prie 

tinklų ir jų eksploatavimo. 

 

Pakeitimas 886 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio -1 e dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1e. Valstybės narės užtikrina, kad 

tarifai, taikomi už atsinaujinančius 

energijos išteklius naudojančių jėgainių 

pagamintos elektros energijos perdavimą 

ir skirstymą, atspindėtų realų sąnaudų 

efektyvumą tokias jėgaines prijungus prie 

tinklo. Toks sąnaudų efektyvumas galėtų 

būti užtikrintas tiesiogiai naudojant žemos 

įtampos tinklą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu iš naujo įvedamos Direktyvos 2009/28/EB 16 straipsnio dalys dėl prieigos prie 

tinklų ir jų eksploatavimo. 

 

Pakeitimas 887 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio -1 dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1. Laikydamosi tinklo patikimumo ir 

saugumo išlaikymo reikalavimų, 

grindžiamų skaidriais ir 

nediskriminaciniais kriterijais, kuriuos 

apibrėžia kompetentingos nacionalinės 

valdžios institucijos: 

 a) valstybės narės užtikrina, kad 

perdavimo ir skirstymo sistemų 

operatoriai savo teritorijoje garantuotų 

elektros energijos, pagamintos iš 

atsinaujinančių energijos išteklių, 

perdavimą ir skirstymą; 

 b) valstybės narės taip pat arba nustato 

pirmenybę elektros energijos, pagamintos 

iš atsinaujinančių energijos išteklių, 

gamintojams naudotis elektros tinklų 

sistema arba užtikrina prieigą prie 
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sistemos; 

 c) valstybės narės užtikrina, kad 

tvarkydami reikalus, susijusius su elektros 

energijos gamybos įrenginiais, perdavimo 

sistemos operatoriai, kiek leidžia saugus 

nacionalinės elektros energijos sistemos 

veikimas ir remiantis skaidriais bei 

nediskriminaciniais kriterijais, pirmenybę 

teiktų gamybos įrenginiams, 

naudojantiems atsinaujinančius energijos 

išteklius. Valstybės narės užtikrina, kad 

būtų imtasi tinkamų su tinklu bei rinka 

susijusių veiklos priemonių, kad būtų iki 

minimumo sumažintas elektros energijos, 

pagamintos iš atsinaujinančių energijos 

išteklių, tiekimo apribojimas. Jei imamasi 

esminių priemonių siekiant apriboti 

atsinaujinančių energijos išteklių 

naudojimą, kad būtų užtikrintas 

nacionalinės elektros energijos sistemos 

saugumas ir energijos tiekimo saugumas, 

valstybės narės užtikrina, kad atsakingi 

sistemų operatoriai apie tokias priemones 

praneštų kompetentingai reguliavimo 

institucijai ir nurodytų, kokių ištaisomųjų 

priemonių jie ketina imtis, kad būtų 

užkirstas kelias netinkamiems 

apribojimams. 

Or. en 

Pagrindimas 

Reintroducing part of Art 16 of the Directive 2009/28/EC, repealed and partly replaced by art 

11 in[MDI] regulation, is aimed at providing investors certainty in renewables projects. In 

fact, even though renewable energy is in some cases competitive compared to new fossil fuel 

generation, there is still no level-playing field because the real environmental and health 

costs of fossil fuels are not sufficiently reflected in the market price, which is further distorted 

by significant public fossil fuel subsidies. As long as there are no binding targets to phase out 

fossil power plants, renewable energy needs clear and long-term investment security. 

Otherwise, renewable units would be taken offline first – due to the relative ease of switching 

them off compared to a coal or nuclear plant – while polluting plants would be left running. 

This would lead to a situation where renewable installations get paid to be curtailed – in 

other words, their output gets reduced from what they could otherwise produce - while old 

fossil power plants are kept going through capacity mechanisms. Guaranteed access to 

transmission and distribution systems, as well as priority dispatching are fundamental pillars 

of the EU policy in support of renewable energy. Priority dispatch (and access) is of 
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particular importance to smaller installations and thus community energy; eliminating this 

provision could seriously undermine public acceptance for the energy transition. 

 

Pakeitimas 888 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio -1 dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1. Valstybės narės imasi tinkamų 

veiksmų, kad sukurtų perdavimo ir 

paskirstymo tinklo infrastruktūrą, 

pažangiuosius tinklus, saugyklas ir 

elektros energijos sistemą, siekdamos 

sudaryti sąlygas saugiai eksploatuoti 

elektros energijos sistemą, nes tai leidžia 

toliau plėtoti elektros energijos gamybą iš 

atsinaujinančių energijos išteklių, 

įskaitant tarpsisteminį sujungimą tarp 

valstybių narių ir tarp valstybių narių bei 

trečiųjų šalių. 

 Valstybės narės, kurios nepasiekė 

privalomo 10 proc. tinklų tarpsisteminio 

sujungimo rodiklio, į savo integruotus 

nacionalinius energetikos ir klimato 

srities veiksmų planus turi įtraukti siekį 

įgyvendinti šį tikslą pasirenkant 

veiksmingiausius investicinius projektus. 

Šie projektai laikomi vidaus rinkai skirtais 

išankstiniais investiciniais projektais ir 

jiems taikomos specialiosios nuostatos, 

išdėstytos (Valdymo reglamento 7 

straipsnyje / Direktyvos dėl elektros 

energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių 

3 straipsnyje). Kol bus skirtos šių projektų 

vykdymui reikalingos investicijos, jei 

pasiekiamas didžiausias techniškai ir 

ekonomiškai pagrįstas energijos iš 

atsinaujinančių energijos išteklių lygis, 

valstybė narė gali paprašyti pratęsti 

nacionalinių veiksmų įvykdymo 

laikotarpį. 

 Valstybės narės taip pat imasi tinkamų 

veiksmų, kad paspartintų tinklo 
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infrastruktūros leidimų procedūrą ir 

koordinuotų tinklo infrastruktūros 

patvirtinimo procedūrą su 

administracinėmis bei planavimo 

procedūromis. 

Or. en 

 

Pakeitimas 889 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio -1 dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1. Valstybės narės imasi tinkamų 

veiksmų, kad sukurtų perdavimo ir 

paskirstymo tinklo infrastruktūrą, 

pažangiuosius tinklus ir saugyklas, 

siekdamos sudaryti sąlygas saugiai 

eksploatuoti elektros energijos sistemą, 

nes tai leidžia toliau plėtoti elektros 

energijos gamybą iš atsinaujinančių 

energijos išteklių. 

 Valstybės narės užtikrina, kad jų 

teritorijoje veikiantys perdavimo ir 

paskirstymo tinklo operatoriai garantuotų 

iš atsinaujinančių energijos išteklių 

gaminamos elektros perdavimą ir 

paskirstymą taikant minimalius tiekimo 

apribojimus arba perskirstymus ir 

užtikrinant visišką tiekimo mažinimo ir 

perskirstymo taisyklių ir praktikos 

skaidrumą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 890 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio -1 dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1. Valstybės narės imasi tinkamų 

veiksmų, kad sukurtų perdavimo ir 

paskirstymo tinklo infrastruktūrą, 

pažangiuosius tinklus, saugyklas ir 

elektros energijos sistemą, siekdamos 

sudaryti sąlygas saugiai eksploatuoti 

elektros energijos sistemą, nes tai leidžia 

toliau plėtoti elektros energijos gamybą iš 

atsinaujinančių energijos išteklių, 

įskaitant tarpsisteminį sujungimą tarp 

valstybių narių ir tarp valstybių narių bei 

trečiųjų šalių. Valstybės narės taip pat 

imasi tinkamų veiksmų, kad paspartintų 

tinklo infrastruktūros leidimų procedūrą 

ir koordinuotų tinklo infrastruktūros 

patvirtinimo procedūrą su 

administracinėmis bei planavimo 

procedūromis. 

Or. en 

(Žr. Direktyvos 2009/28/ES 16 straipsnio 1 dalies redakciją). 

 

Pakeitimas 891 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio -1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1 a. Laikydamosi tinklo patikimumo ir 

saugumo išlaikymo reikalavimų, 

grindžiamų skaidriais ir 

nediskriminaciniais kriterijais, kuriuos 

apibrėžia kompetentingos nacionalinės 

valdžios institucijos: 

 a) valstybės narės užtikrina, kad 

perdavimo ir skirstymo sistemų 

operatoriai savo teritorijoje garantuotų 

elektros energijos, pagamintos iš 

atsinaujinančių energijos išteklių, 
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perdavimą ir skirstymą; 

 b) valstybės narės taip pat arba nustato 

pirmenybę elektros energijos, pagamintos 

iš atsinaujinančių energijos išteklių, 

gamintojams naudotis elektros tinklų 

sistema arba užtikrina prieigą prie 

sistemos; 

 c) valstybės narės užtikrina, kad 

tvarkydami reikalus, susijusius su elektros 

energijos gamybos įrenginiais, perdavimo 

sistemos operatoriai, kiek leidžia saugus 

nacionalinės elektros energijos sistemos 

veikimas ir remiantis skaidriais bei 

nediskriminaciniais kriterijais, pirmenybę 

teiktų gamybos įrenginiams, 

naudojantiems atsinaujinančius energijos 

išteklius. Valstybės narės užtikrina, kad 

būtų imtasi tinkamų su tinklu bei rinka 

susijusių veiklos priemonių, kad būtų iki 

minimumo sumažintas elektros energijos, 

pagamintos iš atsinaujinančių energijos 

išteklių, tiekimo apribojimas. Jei imamasi 

esminių priemonių siekiant apriboti 

atsinaujinančių energijos išteklių 

naudojimą, kad būtų užtikrintas 

nacionalinės elektros energijos sistemos 

saugumas ir energijos tiekimo saugumas, 

valstybės narės užtikrina, kad atsakingi 

sistemų operatoriai apie tokias priemones 

praneštų kompetentingai reguliavimo 

institucijai ir nurodytų, kokių ištaisomųjų 

priemonių jie ketina imtis, kad būtų 

užkirstas kelias netinkamiems 

apribojimams. 

Or. en 

(Žr. Direktyvos 2009/28/ES 16 straipsnio 2 dalies redakciją). 

 

Pakeitimas 892 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio -1 b dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1b. Valstybės narės reikalauja, kad 

perdavimo ir skirstymo sistemų 

operatoriai sudarytų ir paskelbtų savo 

standartines taisykles, reglamentuojančias 

sąnaudų padengimą ir pasidalijimą 

atliekant techninius pertvarkymus 

(pavyzdžiui, jungimą į tinklą ir tinklo 

įtampos padidinimą, tinklo eksploatavimo 

gerinimą ir taisykles dėl 

nediskriminacinio tinklo kodeksų 

įgyvendinimo), kurie yra reikalingi, kad 

nauji gamintojai, tiekiantys elektros 

energiją, pagamintą iš atsinaujinančių 

energijos išteklių, galėtų būti įjungti į 

bendrą tinklą. 

 Tos taisyklės yra grindžiamos objektyviais, 

skaidriais ir nediskriminaciniais 

kriterijais, kuriais atsižvelgiama į visą 

naudą ir sąnaudas, susijusias su šių 

gamintojų įjungimu į tinklą ir į 

konkrečias gamintojų, įsikūrusių 

atokiuose ir menkai apgyvendintuose 

regionuose, aplinkybes. Tose taisyklėse 

gali būti nustatyti įvairūs jungimo tipai. 

Or. en 

(Žr. Direktyvos 2009/28/ES 16 straipsnio 3 dalies redakciją). 

 

Pakeitimas 893 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio -1 c dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1c. Prireikus valstybės narės gali 

reikalauti, kad perdavimo ir skirstymo 

sistemų operatoriai visiškai arba iš dalies 

padengtų 3 dalyje nurodytas sąnaudas. 

Valstybės narės ne vėliau kaip 2011 m. 

birželio 30 d. (o vėliau – kas dveji metai) 
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persvarsto ir imasi būtinų priemonių 

tobulinti sistemas ir taisykles, 

reglamentuojančias šio straipsnio 3 dalyje 

nurodytų sąnaudų padengimą, kad 

užtikrintų naujų gamintojų įtraukimą, 

kaip nurodyta toje dalyje. 

Or. en 

Žr. Direktyvos 2009/28/EB 16 straipsnio 4 dalį. 

 

Pakeitimas 894 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio -1 d dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1d. Valstybės narės reikalauja, kad 

perdavimo ir skirstymo sistemų 

operatoriai kiekvienam naujam energijos 

iš atsinaujinančių išteklių gamintojui, 

norinčiam būti prijungtam prie sistemos, 

būtų pateikta išsami ir būtina reikalinga 

informacija, įskaitant: 

 a) nuodugnią ir išsamią su prijungimu 

susijusių sąnaudų sąmatą; 

 b) pagrįstą ir tikslų prašymo prijungti prie 

tinklo pateikimo ir svarstymo grafiką; 

 c) pagrįstą orientacinį bet kokio siūlomo 

prijungimo prie tinklo grafiką. 

 Elektros energijos iš atsinaujinančių 

energijos išteklių gamintojams, 

norintiems savo įrenginius prijungti prie 

tinklų, valstybės narės gali leisti skelbti 

konkursus prijungimo darbams atlikti. 

Or. en 

(Žr. Direktyvos 2009/28/ES 16 straipsnio 5 dalies redakciją). 
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Pakeitimas 895 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio -1 e dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1e. 3 dalyje nurodytomis sąnaudomis 

dalijamasi taikant mechanizmą, 

grindžiamą objektyviais, skaidriais ir 

nediskriminaciniais kriterijais, kuriuose 

atsižvelgiama į naudą, kurią gauna iš 

pradžių ir vėliau prie sistemos prisijungę 

gamintojai, taip pat perdavimo ir 

skirstymo sistemų operatoriai. 

Or. en 

(Žr. Direktyvos 2009/28/ES 16 straipsnio 6 dalies redakciją). 

 

Pakeitimas 896 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio -1 f dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1f. Valstybės narės užtikrina, kad 

elektros energijos iš atsinaujinančių 

energijos išteklių (ypač atokiuose 

regionuose, pvz., salose ir menkai 

apgyvendintuose regionuose) gamintojai 

nebūtų diskriminuojami taikant 

perdavimo ir skirstymo tarifus. Valstybės 

narės užtikrina, kad perdavimo ir 

skirstymo tarifų taikymas nebūtų 

diskriminuojantis dujų iš atsinaujinančių 

energijos išteklių atžvilgiu. 

Or. en 

(Žr. Direktyvos 2009/28/ES 16 straipsnio 7 dalies redakciją). 
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Pakeitimas 897 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio -1 g dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1g. Valstybės narės užtikrina, kad 

tarifai, taikomi už atsinaujinančius 

energijos išteklius naudojančių jėgainių 

pagamintos elektros energijos perdavimą 

ir skirstymą, atspindėtų realų sąnaudų 

efektyvumą tokias jėgaines prijungus prie 

tinklo. Toks sąnaudų efektyvumas galėtų 

būti užtikrintas tiesiogiai naudojant žemos 

įtampos tinklą. 

Or. en 

(Žr. Direktyvos 2009/28/ES 16 straipsnio 8 dalies redakciją). 

 

Pakeitimas 898 

Massimiliano Salini 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Prireikus valstybės narės įvertina, 

ar, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 

dujų iš atsinaujinančių energijos išteklių 

integravimui, reikia išplėsti egzistuojančią 

dujų tinklo infrastruktūrą. 

1. Prireikus valstybės narės įvertina, 

ar reikia išplėsti egzistuojančias dujų 

tinklo infrastruktūras. 

 ENTSO-G į dešimties metų tinklo plėtros 

planą įtraukia biometano ir kitų 

atsinaujinančių išteklių dujų, visų pirma 

vandenilio ir biologinės sintezės dujų, 

prognozę, atsižvelgiant į valstybių narių 

integruotus nacionalinius energetikos ir 

klimato srities veiksmų planus, 

nacionalines paramos schemas ir kitą 
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svarbią nacionalinę informaciją. 

 Dešimties metų tinklo plėtros plane taip 

pat nurodomi tinklo investiciniai 

poreikiai, susijęs su biometano plėtra. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas yra susijęs su kitais pakeitimais, pateiktais dėl dalių, kurias Komisija pakeitė 

savo pasiūlyme. 

 

Pakeitimas 899 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Prireikus valstybės narės įvertina, 

ar, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 

dujų iš atsinaujinančių energijos išteklių 

integravimui, reikia išplėsti egzistuojančią 

dujų tinklo infrastruktūrą. 

1. Prireikus valstybės narės įvertina, 

ar, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 

dujų iš atsinaujinančių energijos išteklių 

integravimui, reikia išplėsti egzistuojančią 

dujų tinklo infrastruktūrą. Perdavimo ir 

skirstymo sistemų operatoriai yra 

atsakingi už sklandaus dujų tinklo 

veikimo užtikrinimą, įskaitant jų techninę 

priežiūrą ir reguliarų valymą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 900 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Prireikus valstybės narės įvertina, 

ar, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 

dujų iš atsinaujinančių energijos išteklių 

1. Valstybės narės įvertina, ar, 

siekiant sudaryti palankesnes sąlygas dujų 

iš atsinaujinančių energijos išteklių 
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integravimui, reikia išplėsti egzistuojančią 

dujų tinklo infrastruktūrą. 

integravimui, reikia išplėsti 

egzistuojančias dujų infrastruktūras. 

Or. en 

 

Pakeitimas 901 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ENTSO-G į dešimties metų tinklo plėtros 

planą (angl. TYNDP) įtraukia biometano 

ir kitų atsinaujinančių išteklių dujų, visų 

pirma vandenilio ir biologinės sintezės 

dujų, prognozę, atsižvelgiant į valstybių 

narių integruotus nacionalinius 

energetikos ir klimato srities veiksmų 

planus, nacionalines paramos schemas ir 

bet kokią kitą svarbią nacionalinę 

informaciją. TYNDP taip pat nustato 

tinklo investicijų poreikius, susijusius su 

biometano plėtra. 

Or. en 

 

Pakeitimas 902 

Jaromír Kohlíček 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Prireikus valstybės narės reikalauja, 

kad jų teritorijoje veikiantys perdavimo ir 

skirstymo sistemų operatoriai pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2003/55/EB34 6 straipsnį paskelbtų 

technines taisykles, visų pirma 

prisijungimo prie tinklų taisykles, 

apimančias dujų kokybės, dujų odoravimo 

ir dujų slėgio reikalavimus. Valstybės 

2. Prireikus valstybės narės reikalauja, 

kad jų teritorijoje veikiantys perdavimo ir 

skirstymo sistemų operatoriai pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2003/55/EB34 6 straipsnį paskelbtų 

technines taisykles, visų pirma 

prisijungimo prie tinklų taisykles, 

apimančias dujų kokybės, dujų odoravimo 

ir dujų slėgio reikalavimus. Valstybės 
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narės taip pat reikalauja, kad perdavimo ir 

skirstymo sistemų operatoriai, remdamiesi 

skaidriais ir nediskriminaciniais kriterijais, 

skelbtų prijungimo tarifus, taikomus 

prijungiant atsinaujinančių išteklių dujų 

šaltinius. 

narės reikalauja, kad dujų tinklo 

operatoriai ir kompetentingos institucijos 

nustatytų vandenilio tiekimo rodiklius, 

kurie būtų ne mažesni kaip 10 proc. 

Valstybės narės taip pat reikalauja, kad 

perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai, 

remdamiesi skaidriais ir 

nediskriminaciniais kriterijais, skelbtų 

prijungimo tarifus, taikomus prijungiant 

atsinaujinančių išteklių dujų šaltinius. 

__________________ __________________ 

34 2003 m. birželio 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2003/55/EB dėl gamtinių dujų vidaus 

rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti 

Direktyvą 98/30/EB (OL L 176, 2003 7 15, 

p. 57). 

34 2003 m. birželio 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2003/55/EB dėl gamtinių dujų vidaus 

rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti 

Direktyvą 98/30/EB (OL L 176, 2003 7 15, 

p. 57). 

Or. en 

 

Pakeitimas 903 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Valstybės narės taip pat reikalauja, 

kad perdavimo ir skirstymo sistemų 

operatoriai visiškai padengtų techninių 

pertvarkymų sąnaudas, pvz., jungimą į 

tinklą ir tinklo įtampos padidinimą, tinklo 

eksploatavimo gerinimą, ir viešai 

paskelbtų taisykles dėl nediskriminacinio 

tinklo kodeksų įgyvendinimo, kurie yra 

reikalingi, kad nauji gamintojai, 

tiekiantys dujas, pagamintas iš 

atsinaujinančių energijos išteklių, galėtų 

būti įjungti į tinklą, ypatingą dėmesį 

skiriant gamintojams, įsikūrusiems 

atokiuose ir menkai apgyvendintuose 

regionuose. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Siekiant nuoseklumo, šioje su dujomis susijusioje dalyje atsispindi dalis dėl elektros 

energijos. 

 

Pakeitimas 904 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Vadovaudamosi savo atliktu 

būtinumo centralizuotam atsinaujinančių 

išteklių šilumos ir vėsumos tiekimui statyti 

naują infrastruktūrą, kad būtų pasiektas 

šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje 

nurodytas Sąjungos rodiklis, įvertinimu , 

pagal [Valdymo] reglamento I priedą 

įtrauktu į integruotus nacionalinius 

energetikos ir klimato srities veiksmų 

planus, valstybės narės prireikus imasi 

veiksmų, kad plėtotų centralizuoto šilumos 

tiekimo infrastruktūrą, siekdamos sudaryti 

sąlygas šilumos ir vėsumos gamybai 

didelėse biomasės, saulės ir geoterminėse 

jėgainėse. 

3. Savo nacionaliniuose 

atsinaujinančių išteklių energijos veiksmų 

planuose valstybės narės įvertina, ar 

būtina statyti naują infrastruktūrą 

centralizuotam šilumos ir vėsumos, 

pagamintų iš atsinaujinančių energijos 

išteklių, tiekimui, kad būtų galima 

įgyvendinti 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą 

2030 m. nacionalinį planinį rodiklį. 

Vadovaudamosi savo atliktu būtinumo 

centralizuotam atsinaujinančių išteklių 

šilumos ir vėsumos tiekimui statyti naują 

infrastruktūrą, kad būtų pasiektas 3 

straipsnio 1 dalyje nurodytas Sąjungos 

rodiklis, įvertinimu, valstybės narės 

prireikus imasi veiksmų, kad plėtotų 

centralizuoto šilumos tiekimo 

infrastruktūrą, siekdamos sudaryti sąlygas 

šilumos ir vėsumos gamybai didelėse 

biomasės, saulės ir geoterminėse jėgainėse. 

Or. en 

 

Pakeitimas 905 

Jeppe Kofod 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio 3 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Vadovaudamosi savo atliktu 

būtinumo centralizuotam atsinaujinančių 

išteklių šilumos ir vėsumos tiekimui statyti 

naują infrastruktūrą, kad būtų pasiektas 

šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje 

nurodytas Sąjungos rodiklis, įvertinimu , 

pagal [Valdymo] reglamento I priedą 

įtrauktu į integruotus nacionalinius 

energetikos ir klimato srities veiksmų 

planus, valstybės narės prireikus imasi 

veiksmų, kad plėtotų centralizuoto šilumos 

tiekimo infrastruktūrą, siekdamos sudaryti 

sąlygas šilumos ir vėsumos gamybai 

didelėse biomasės, saulės ir geoterminėse 

jėgainėse. 

3. Vadovaudamosi savo atliktu 

būtinumo centralizuotam atsinaujinančių 

išteklių šilumos ir vėsumos tiekimui statyti 

naują infrastruktūrą, kad būtų pasiektas 

šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje 

nurodytas Sąjungos rodiklis, įvertinimu, 

pagal [Valdymo] reglamento I priedą 

įtrauktu į integruotus nacionalinius 

energetikos ir klimato srities veiksmų 

planus, valstybės narės prireikus imasi 

veiksmų, kad plėtotų centralizuoto šilumos 

tiekimo infrastruktūrą, siekdamos sudaryti 

sąlygas šilumos ir vėsumos gamybai 

didelėse tvariose biomasės jėgainėse, 

dideliuose aplinkos šilumos siurbliuose, 

saulės ir geoterminėse jėgainėse, taip pat 

perteklinės šilumos gamybai iš pramonės 

ir kitų šaltinių. 

Or. en 

Pagrindimas 

Įtraukiami tvarūs energijos ištekliai, nepaminėti pirminiame tekste. 

 

Pakeitimas 906 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Vadovaudamosi savo atliktu 

būtinumo centralizuotam atsinaujinančių 

išteklių šilumos ir vėsumos tiekimui statyti 

naują infrastruktūrą, kad būtų pasiektas 

šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje 

nurodytas Sąjungos rodiklis, įvertinimu , 

pagal [Valdymo] reglamento I priedą 

įtrauktu į integruotus nacionalinius 

3. Vadovaudamosi savo atliktu 

būtinumo centralizuotam atsinaujinančių 

išteklių šilumos ir vėsumos bei atliekinės 

šilumos ar vėsumos tiekimui statyti naują 

infrastruktūrą, kad būtų pasiektas šios 

direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas 

Sąjungos rodiklis, įvertinimu, pagal 

[Valdymo] reglamento I priedą įtrauktu į 
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energetikos ir klimato srities veiksmų 

planus, valstybės narės prireikus imasi 

veiksmų, kad plėtotų centralizuoto šilumos 

tiekimo infrastruktūrą, siekdamos sudaryti 

sąlygas šilumos ir vėsumos gamybai 

didelėse biomasės, saulės ir geoterminėse 

jėgainėse. 

integruotus nacionalinius energetikos ir 

klimato srities veiksmų planus, valstybės 

narės prireikus imasi veiksmų, kad plėtotų 

centralizuoto šilumos tiekimo 

infrastruktūrą, siekdamos sudaryti sąlygas 

šilumos ir vėsumos gamybai didelėse 

biomasės, saulės ir geoterminėse jėgainėse, 

taip pat naudojant atliekinę šilumą ar 

vėsumą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 907 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Angelika 

Mlinar 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Vadovaudamosi savo atliktu 

būtinumo centralizuotam atsinaujinančių 

išteklių šilumos ir vėsumos tiekimui statyti 

naują infrastruktūrą, kad būtų pasiektas 

šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje 

nurodytas Sąjungos rodiklis, įvertinimu , 

pagal [Valdymo] reglamento I priedą 

įtrauktu į integruotus nacionalinius 

energetikos ir klimato srities veiksmų 

planus, valstybės narės prireikus imasi 

veiksmų, kad plėtotų centralizuoto šilumos 

tiekimo infrastruktūrą, siekdamos sudaryti 

sąlygas šilumos ir vėsumos gamybai 

didelėse biomasės, saulės ir geoterminėse 

jėgainėse. 

3. Vadovaudamosi savo atliktu 

būtinumo centralizuotam atsinaujinančių 

išteklių šilumos ir vėsumos tiekimui statyti 

naują infrastruktūrą, kad būtų pasiektas 

šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje 

nurodytas Sąjungos rodiklis, įvertinimu, 

pagal [Valdymo] reglamento I priedą 

įtrauktu į integruotus nacionalinius 

energetikos ir klimato srities veiksmų 

planus, valstybės narės prireikus imasi 

veiksmų, kad plėtotų centralizuoto šilumos 

tiekimo infrastruktūrą, siekdamos sudaryti 

sąlygas šilumos ir vėsumos gamybai 

didelėse biomasės, saulės ir geoterminėse 

jėgainėse, taip pat naudojant atliekinę 

šilumą ar vėsumą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 908 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio 3 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Vadovaudamosi savo atliktu 

būtinumo centralizuotam atsinaujinančių 

išteklių šilumos ir vėsumos tiekimui statyti 

naują infrastruktūrą, kad būtų pasiektas 

šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje 

nurodytas Sąjungos rodiklis, įvertinimu , 

pagal [Valdymo] reglamento I priedą 

įtrauktu į integruotus nacionalinius 

energetikos ir klimato srities veiksmų 

planus, valstybės narės prireikus imasi 

veiksmų, kad plėtotų centralizuoto šilumos 

tiekimo infrastruktūrą, siekdamos sudaryti 

sąlygas šilumos ir vėsumos gamybai 

didelėse biomasės, saulės ir geoterminėse 

jėgainėse. 

3. Vadovaudamosi savo atliktu 

būtinumo centralizuotam atsinaujinančių 

išteklių šilumos ir vėsumos tiekimui statyti 

naują infrastruktūrą, kad būtų pasiektas 

šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje 

nurodytas Sąjungos rodiklis, įvertinimu, 

pagal [Valdymo] reglamento I priedą 

įtrauktu į integruotus nacionalinius 

energetikos ir klimato srities veiksmų 

planus, valstybės narės prireikus imasi 

veiksmų, kad plėtotų centralizuoto šilumos 

tiekimo infrastruktūrą, siekdamos sudaryti 

sąlygas šilumos ir vėsumos gamybai 

didelėse biomasės, saulės ir geoterminėse 

jėgainėse, taip pat naudojant atliekinę 

šilumą ar vėsumą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 909 

Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Vadovaudamosi savo atliktu 

būtinumo centralizuotam atsinaujinančių 

išteklių šilumos ir vėsumos tiekimui statyti 

naują infrastruktūrą, kad būtų pasiektas 

šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje 

nurodytas Sąjungos rodiklis, įvertinimu , 

pagal [Valdymo] reglamento I priedą 

įtrauktu į integruotus nacionalinius 

energetikos ir klimato srities veiksmų 

planus, valstybės narės prireikus imasi 

veiksmų, kad plėtotų centralizuoto šilumos 

tiekimo infrastruktūrą, siekdamos sudaryti 

sąlygas šilumos ir vėsumos gamybai 

didelėse biomasės, saulės ir geoterminėse 

jėgainėse. 

3. Vadovaudamosi savo atliktu 

būtinumo centralizuotam atsinaujinančių 

išteklių šilumos ir vėsumos tiekimui statyti 

naują infrastruktūrą, kad būtų pasiektas 

šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje 

nurodytas Sąjungos rodiklis, įvertinimu, 

pagal [Valdymo] reglamento I priedą 

įtrauktu į integruotus nacionalinius 

energetikos ir klimato srities veiksmų 

planus, valstybės narės prireikus imasi 

veiksmų, kad plėtotų centralizuoto šilumos 

tiekimo infrastruktūrą, siekdamos sudaryti 

sąlygas šilumos ir vėsumos gamybai 

biomasės, saulės ir aplinkos energijos 

jėgainėse, taip pat naudojant atliekinę 

šilumą ar vėsumą. 
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Or. en 

Pagrindimas 

Nedidelės apimties biologinės masės gamyba neturėtų būti pašalinta iš šio straipsnio. Siekiant 

pakankamai atskleisti 2 straipsnio apibrėžties pakeitimus, vietoj geoterminės energijos turėtų 

būti naudojama apibrėžtis „aplinkos energija“. Centralizuoto šilumos tiekimo 

infrastruktūroje labai svarbu panaudoti atliekinę šilumą ar vėsumą. 

 

Pakeitimas 910 

Paul Rübig 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Vadovaudamosi savo atliktu 

būtinumo centralizuotam atsinaujinančių 

išteklių šilumos ir vėsumos tiekimui statyti 

naują infrastruktūrą, kad būtų pasiektas 

šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje 

nurodytas Sąjungos rodiklis, įvertinimu , 

pagal [Valdymo] reglamento I priedą 

įtrauktu į integruotus nacionalinius 

energetikos ir klimato srities veiksmų 

planus, valstybės narės prireikus imasi 

veiksmų, kad plėtotų centralizuoto šilumos 

tiekimo infrastruktūrą, siekdamos sudaryti 

sąlygas šilumos ir vėsumos gamybai 

didelėse biomasės, saulės ir geoterminėse 

jėgainėse. 

3. Vadovaudamosi savo atliktu 

būtinumo centralizuotam atsinaujinančių 

išteklių šilumos ir vėsumos tiekimui statyti 

naują infrastruktūrą, kad būtų pasiektas 

šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje 

nurodytas Sąjungos rodiklis, įvertinimu, 

pagal [Valdymo] reglamento I priedą 

įtrauktu į integruotus nacionalinius 

energetikos ir klimato srities veiksmų 

planus, valstybės narės prireikus imasi 

veiksmų, kad plėtotų centralizuoto šilumos 

tiekimo infrastruktūrą, siekdamos sudaryti 

sąlygas šilumos ir vėsumos gamybai 

biomasės, saulės ir geoterminėse jėgainėse, 

taip pat naudojant atliekinę šilumą ar 

vėsumą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 911 

Miroslav Poche 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Vadovaudamosi savo atliktu 3. Vadovaudamosi savo atliktu 
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būtinumo centralizuotam atsinaujinančių 

išteklių šilumos ir vėsumos tiekimui statyti 

naują infrastruktūrą, kad būtų pasiektas 

šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje 

nurodytas Sąjungos rodiklis, įvertinimu , 

pagal [Valdymo] reglamento I priedą 

įtrauktu į integruotus nacionalinius 

energetikos ir klimato srities veiksmų 

planus, valstybės narės prireikus imasi 

veiksmų, kad plėtotų centralizuoto šilumos 

tiekimo infrastruktūrą, siekdamos sudaryti 

sąlygas šilumos ir vėsumos gamybai 

didelėse biomasės, saulės ir geoterminėse 

jėgainėse. 

būtinumo centralizuotam atsinaujinančių 

išteklių šilumos ir vėsumos tiekimui statyti 

naują infrastruktūrą, kad būtų pasiektas 

šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje 

nurodytas Sąjungos rodiklis, įvertinimu, 

pagal [Valdymo] reglamento I priedą 

įtrauktu į integruotus nacionalinius 

energetikos ir klimato srities veiksmų 

planus, valstybės narės prireikus imasi 

veiksmų, kad plėtotų centralizuoto šilumos 

tiekimo infrastruktūrą, siekdamos sudaryti 

sąlygas šilumos ir vėsumos gamybai 

biomasės, saulės ir geoterminėse jėgainėse, 

taip pat naudojant atliekinę šilumą ar 

vėsumą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Nebūtina pateikti nuorodos į dideles biomasės jėgaines, susijusias su centralizuotu šildymu, 

nes iš tikrųjų jos gali būti ir dažnai yra mažos. Centralizuoto šilumos tiekimo infrastruktūroje 

turėtų būti sudarytos sąlygos panaudoti atliekinę šilumą ar vėsumą, kad visapusiškai būtų 

išnaudotos anglies dioksido kiekio mažinimo galimybės. 

 

Pakeitimas 912 

Barbara Kappel 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 20a straipsnis 

 Kaupimas 

 1.  Kaupimo sistemos, padedančios 

integruoti atsinaujinančių išteklių 

energijos gamybą į rinką, nėra laikomos 

galutiniu vartotoju. Valstybės narės 

užtikrina, kad būtų išvengta dvigubo 

tinklo apmokestinimo už kaupiamą 

elektros energiją. 

 2.  Komisija stebi valstybėse narėse 

taikomų kaupimo sistemų tinklo mokesčių 

skirtumus ir prireikus imasi atitinkamų 
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priemonių, kad užtikrintų vienodas 

sąlygas visose valstybėse narėse. 

Or. en 

 

Pakeitimas 913 

Paul Rübig 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 20a straipsnis 

 Kaupimas 

 1.  Kaupimo sistemos, padedančios 

integruoti atsinaujinančių išteklių 

energijos gamybą į rinką, nėra laikomos 

galutiniu vartotoju. Valstybės narės 

užtikrina, kad būtų išvengta dvigubo 

tinklo apmokestinimo už kaupiamą 

elektros energiją. 

 2. Komisija stebi valstybėse narėse 

taikomų kaupimo sistemų tinklo mokesčių 

skirtumus ir prireikus imasi atitinkamų 

priemonių, kad užtikrintų vienodas 

sąlygas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 914 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 20a straipsnis 

 Valstybės narės atsižvelgia į energetikos 

tinklo, kurį sudaro nedideli įrenginiai, iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 
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elektros energijos vartotojai ir energetikos 

bendruomenės, ypatybes, kad sudarytų 

palankesnes sąlygas jų prieigai prie 

tinklo. 

Or. en 

 

Pakeitimas 915 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartotojai pavieniui arba 

per telkėjus: 

Valstybės narės užtikrina, kad galutiniai 

vartotojai turėtų teisę tapti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartotojais. Valstybės 

narės negali diskriminuoti vartotojo dėl 

to, kad jis yra būste gyvenantis 

savininkas, nuomininkas ar šeimininkas. 

 Valstybės narės negali kliudyti 

galutiniams vartotojams tapti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartotojais, be kitų 

priemonių, nustatydamos bendrų 

įrenginių ar atskiro įrenginio apimties ar 

pajėgumų viršutines ribas, sudėtingas ir 

neproporcingas procedūras, mokesčius, 

sutartinius reikalavimus ir technines 

taisykles. 

 Valstybės narės užtikrina, kad iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartotojai pavieniui arba 

per telkėjus: 

Or. en 

 

Pakeitimas 916 

Carolina Punset 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartotojai pavieniui arba 

per telkėjus: 

Valstybės narės užtikrina, kad galutiniai 

vartotojai turėtų teisę tapti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartotojais. Valstybės 

narės negali diskriminuoti vartotojo dėl 

to, kad jis yra būste gyvenantis 

savininkas, nuomininkas ar šeimininkas. 

 Valstybės narės negali kliudyti 

galutiniams vartotojams tapti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartotojais, be kitų 

priemonių, nustatydamos bendrų 

įrenginių ar atskiro įrenginio apimties ar 

pajėgumų viršutines ribas, sudėtingas ir 

neproporcingas procedūras, mokesčius, 

sutartinius reikalavimus ir technines 

taisykles. 

 Valstybės narės užtikrina, kad iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartotojai, veikdami 

vieni arba per telkėjus: 

Or. en 

 

Pakeitimas 917 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartotojai pavieniui arba 

per telkėjus: 

Valstybės narės užtikrina, kad galutiniai 

vartotojai turėtų teisę tapti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartotojais, tiek 

pavieniui, tiek bendrai. Todėl valstybės 

narės užtikrina, kad iš atsinaujinančių 

išteklių pasigamintos elektros energijos 

vartotojai pavieniui: 

Or. en 
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Pakeitimas 918 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) turėtų teisę vartoti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą 

elektros energiją ir parduoti, įskaitant pagal 

elektros energijos pirkimo sutartis, jos 

gamybos perviršį netaikant neproporcingų 

procedūrų ir sąnaudų neatitinkančių 

mokesčių; 

a) turėtų teisę vartoti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą 

elektros energiją ir parduoti, įskaitant pagal 

elektros energijos pirkimo sutartis, jos 

gamybos perviršį netaikant neproporcingų 

procedūrų ir sąnaudų neatitinkančių 

mokesčių; 

 turėtų teisę vartoti iš atsinaujinančių 

išteklių pasigamintą ir į tinklą patiektą 

elektros energiją netaikant rinkliavų, 

mokesčių arba valstybinių mokesčių; 

 elektros energijos kaupimo sistemoms, 

sujungtoms su įrenginiais, kuriais 

gaminama elektros energija vartojama 

savo reikmėms, netaikomi jokie 

mokesčiai. Reikėtų vengti tiesioginio 

apmokestinimo ir dvigubų elektros 

energijos tinklų mokesčių taikymo 

kaupiamai elektros energijai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 919 

Werner Langen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) turėtų teisę vartoti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą 

elektros energiją ir parduoti, įskaitant pagal 

elektros energijos pirkimo sutartis, jos 

gamybos perviršį netaikant neproporcingų 

procedūrų ir sąnaudų neatitinkančių 

a) turėtų teisę vartoti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą 

elektros energiją ir parduoti, įskaitant pagal 

elektros energijos pirkimo sutartis, jos 

gamybos perviršį netaikant neproporcingų 

procedūrų ir sąnaudų neatitinkančių 
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mokesčių; mokesčių, jei elektros tiekimo sistemos 

refinansavimo išlaidos tolygiai 

paskirstomos visiems galutiniams 

vartotojams ir neiškreipiama 

konkurencija; 

Or. de 

Pagrindimas 

Siekiant išvengti rinkos iškreipimo, svarbūs veiksniai yra teisingas tinklo mokesčių ir kitų 

mokesčių bei rinkliavų paskirstymas, technologinis neutralumas ir konkuravimas dėl 

veiksmingų ir ekonomiškų sprendimų, taip pat rengiant reglamentavimą reikia atsižvelgti į 

nediskriminacinį ir vienodą požiūrį į aktyvius vartotojus. Visuomet reikia vengti perteklinės 

paramos. 

 

Pakeitimas 920 

Eugen Freund 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) turėtų teisę vartoti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą 

elektros energiją ir parduoti, įskaitant pagal 

elektros energijos pirkimo sutartis, jos 

gamybos perviršį netaikant neproporcingų 

procedūrų ir sąnaudų neatitinkančių 

mokesčių; 

a) turėtų teisę vartoti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą 

elektros energiją ir parduoti, įskaitant pagal 

elektros energijos pirkimo sutartis, jos 

gamybos perviršį netaikant neproporcingų 

procedūrų ir sąnaudų neatitinkančių 

mokesčių; vis dėlto jie taip pat yra 

solidariai atsakingi, todėl turėtų prisidėti 

prie tinklo stabilumo ir teisingo tinklo 

išlaikymo išlaidų paskirstymo; 

Or. de 

 

Pakeitimas 921 

Carolina Punset 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) turėtų teisę vartoti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą 

elektros energiją ir parduoti, įskaitant 

pagal elektros energijos pirkimo sutartis, 

jos gamybos perviršį netaikant 

neproporcingų procedūrų ir sąnaudų 

neatitinkančių mokesčių; 

a) turėtų teisę vartoti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą ir į 

tinklą patiektą elektros energiją netaikant 

rinkliavų, mokesčių arba valstybinių 

mokesčių; 

Or. en 

 

Pakeitimas 922 

Barbara Kappel 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) turėtų teisę vartoti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą 

elektros energiją ir parduoti, įskaitant pagal 

elektros energijos pirkimo sutartis, jos 

gamybos perviršį netaikant neproporcingų 

procedūrų ir sąnaudų neatitinkančių 

mokesčių; 

a) turėtų teisę vartoti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą 

elektros energiją ir parduoti, įskaitant pagal 

elektros energijos pirkimo sutartis, jos 

gamybos perviršį netaikant neproporcingų 

procedūrų ir sąnaudų neatitinkančių 

mokesčių ar jais nesinaudojant; 

Or. en 

 

Pakeitimas 923 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) turėtų teisę vartoti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą 

elektros energiją ir parduoti, įskaitant pagal 

elektros energijos pirkimo sutartis, jos 

a) turėtų teisę vartoti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą 

elektros energiją ir parduoti, įskaitant pagal 

elektros energijos pirkimo sutartis, jos 
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gamybos perviršį netaikant neproporcingų 

procedūrų ir sąnaudų neatitinkančių 

mokesčių; 

gamybos perviršį netaikant neproporcingų 

procedūrų ir sąnaudų neatitinkančių 

mokesčių ar jais nesinaudojant; 

Or. en 

 

Pakeitimas 924 

Jaromír Kohlíček 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) turėtų teisę vartoti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą 

elektros energiją ir parduoti, įskaitant pagal 

elektros energijos pirkimo sutartis, jos 

gamybos perviršį netaikant neproporcingų 

procedūrų ir sąnaudų neatitinkančių 

mokesčių; 

a) turėtų teisę vartoti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą 

elektros energiją ir parduoti, įskaitant pagal 

elektros energijos pirkimo sutartis, jos 

gamybos perviršį netaikant neproporcingų 

procedūrų ir sąnaudų neatitinkančių 

mokesčių ar jais nesinaudojant; 

Or. en 

Pagrindimas 

Iš atsinaujinančių išteklių pasigamintos elektros energijos vartotojams, kaip ir kitiems 

vartotojams, turėtų būti taikomi sąnaudas atitinkantys tinklo mokesčiai. Šie elektros energiją 

pasigaminantys vartotojai išlieka priklausomais nuo tinklo, nes jų įrenginiai gamina elektros 

energiją tik tada, kai šviečia saulė ir pučia vėjas. Todėl elektros energijos tiekimo sistemos 

pastovias sąnaudas turi padengti mažesnis vartotojų skaičius, taigi jos tampa didele našta 

apmokestinamiems asmenims. Būtina tinkamai paskirstyti tinklo įmokas, mokesčius ir 

rinkliavas. 

 

Pakeitimas 925 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) turėtų teisę vartoti iš a) turėtų teisę vartoti iš 
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atsinaujinančių išteklių pasigamintą 

elektros energiją ir parduoti, įskaitant pagal 

elektros energijos pirkimo sutartis, jos 

gamybos perviršį netaikant neproporcingų 

procedūrų ir sąnaudų neatitinkančių 

mokesčių; 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą 

elektros energiją ir parduoti, be 

apsunkinančių rinkliavų, mokesčių arba 

valstybinių mokesčių, įskaitant pagal 

elektros energijos pirkimo sutartis, jos 

gamybos perviršį netaikant neproporcingų 

procedūrų ir sąnaudų neatitinkančių 

mokesčių; 

Or. en 

 

Pakeitimas 926 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) turėtų teisę vartoti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą 

elektros energiją ir parduoti, įskaitant pagal 

elektros energijos pirkimo sutartis, jos 

gamybos perviršį netaikant neproporcingų 

procedūrų ir sąnaudų neatitinkančių 

mokesčių; 

a) turėtų teisę vartoti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą 

elektros energiją ir parduoti, įskaitant 

paskirstytųjų duomenų technologijų 

naudojimą ar pagal elektros energijos 

pirkimo sutartis, jos gamybos perviršį 

netaikant diskriminacinių ar 

neproporcingai sudėtingų procedūrų ir 

mokesčių; 

Or. en 

Pagrindimas 

Reikia atlikti pakeitimus, kad būtų užtikrintas suderinamumas su naujos redakcijos Elektros 

energijos direktyvos 15 straipsnio 1 dalies a punktu, ir pasigamintą elektros energiją 

naudojantiems vartotojams išaiškinti, kad jiems nebus taikomos procedūros ar mokesčiai, 

sukeliant neigiamus padarinius ar atgrasant juos nuo vykdomos veiklos. 

 

Pakeitimas 927 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) turėtų teisę vartoti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą 

elektros energiją ir parduoti, įskaitant pagal 

elektros energijos pirkimo sutartis, jos 

gamybos perviršį netaikant neproporcingų 

procedūrų ir sąnaudų neatitinkančių 

mokesčių; 

a) turėtų teisę vartoti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą 

elektros energiją ir parduoti, įskaitant per 

telkėjus arba pagal elektros energijos 

pirkimo sutartis, jos gamybos perviršį 

netaikant diskriminacinių ar 

neproporcingai sudėtingų procedūrų ir 

mokesčių; 

Or. en 

 

Pakeitimas 928 

Paul Rübig 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) turėtų teisę vartoti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą 

elektros energiją ir parduoti, įskaitant pagal 

elektros energijos pirkimo sutartis, jos 

gamybos perviršį netaikant neproporcingų 

procedūrų ir sąnaudų neatitinkančių 

mokesčių; 

a) turėtų teisę vartoti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą 

elektros energiją, ją kaupti ir parduoti, 

įskaitant pagal elektros energijos pirkimo 

sutartis, jos gamybos perviršį netaikant 

neproporcingų procedūrų ir sąnaudų 

neatitinkančių mokesčių; 

Or. en 

Pagrindimas 

Iš atsinaujinančių išteklių pasigamintos elektros energijos vartotojai taip pat turėtų turėti 

teisę kaupti atsinaujinančių išteklių elektros energiją. 

 

Pakeitimas 929 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) turi teisę įrengti ir eksploatuoti 

elektros energijos kaupimo sistemas, 

sujungtas su įrenginiais, kuriais 

gaminama elektros energija vartojama 

savo reikmėms, netaikant jokių mokesčių, 

įskaitant dvigubų elektros energijos tinklų 

mokesčių taikymo kaupiamai elektros 

energijai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 930 

Carolina Punset 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) elektros energijos kaupimo 

sistemoms, sujungtoms su įrenginiais, 

kuriais gaminama atsinaujinančių 

išteklių elektros energija vartojama savo 

reikmėms, netaikomi jokie mokesčiai. 

Reikėtų vengti tiesioginio apmokestinimo 

ir dvigubų elektros energijos tinklų 

mokesčių taikymo kaupiamai elektros 

energijai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 931 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) turi teisę vartoti ir kaupti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą 

elektros energiją netaikant rinkliavų, 
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mokesčių arba valstybinių mokesčių, 

įskaitant tinklo mokesčius; 

Or. en 

 

Pakeitimas 932 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ab) į tinklą tiekiamai elektros energijai 

netaikomi mokesčiai, rinkliavos, įmokos, 

valstybiniai mokesčiai ar kita finansinė 

našta, kuria diskriminuojami elektros 

energijos gamintojai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 933 

Carolina Punset 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ab) turi teisę parduoti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos perviršį, įskaitant pagal 

elektros energijos pirkimo sutartis, bent 

jau rinkos kaina; 

Or. en 

 

Pakeitimas 934 

Miroslav Poche 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) išlaikytų savo, kaip vartotojų, 

teises; 

b) išlaikytų savo, kaip vartotojų, 

teises, prisiimtų valstybių narių apibrėžtas 

gamintojų teises ir pareigas; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pasigamintą elektros energiją naudojantis vartotojas turėtų būti laikomas vartotoju (turėti 

vartotojo statusą), turinčiu teisę teikti energijos perviršį į tinklą ir konkrečias teises bei 

įsipareigojimus kaip gamintojas. 

 

Pakeitimas 935 

Barbara Kappel 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) išlaikytų savo, kaip vartotojų, 

teises; 

b) išlaikytų savo, kaip vartotojų, teises 

pagal energijos tiekimo sutarties taikymo 

apimtį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 936 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) išlaikytų savo, kaip vartotojų, 

teises; 

b) išlaikytų savo, kaip vartotojų, 

teises; ir 

Or. en 
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Pakeitimas 937 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) gali nuspręsti tapti atsinaujinančių 

išteklių energetikos bendruomenės nariu 

ir savanoriškai dalyvauti individualiame 

ar kolektyviniame atsinaujinančių išteklių 

energijos projekte, nepriklausomai nuo to, 

ar turi nuosavas ar nuomojamas valdas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 938 

Jaromír Kohlíček 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) pagal Sąjungos arba nacionalinės 

teisės aktus nebūtų laikomi energijos 

tiekėjais, jei iš atsinaujinančių išteklių 

pagamintos elektros energijos per metus į 

tinklą namų ūkis patiekia 10 MWh, o 

juridinis asmuo – 500 MWh, ir 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 939 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Pilar del 

Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) pagal Sąjungos arba nacionalinės Išbraukta. 
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teisės aktus nebūtų laikomi energijos 

tiekėjais, jei iš atsinaujinančių išteklių 

pagamintos elektros energijos per metus į 

tinklą namų ūkis patiekia 10 MWh, o 

juridinis asmuo – 500 MWh, ir 

Or. en 

 

Pakeitimas 940 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) pagal Sąjungos arba nacionalinės 

teisės aktus nebūtų laikomi energijos 

tiekėjais, jei iš atsinaujinančių išteklių 

pagamintos elektros energijos per metus į 

tinklą namų ūkis patiekia 10 MWh, o 

juridinis asmuo – 500 MWh, ir 

c) pagal Sąjungos arba nacionalinės 

teisės aktus nebūtų laikomi energijos 

tiekėjais, jei iš atsinaujinančių išteklių 

pagamintos elektros energijos per metus į 

tinklą namų ūkis patiekia 10 MWh, o 

juridinis asmuo – 500 MWh. Jei šie 

juridiniai asmenys yra atsinaujinančių 

išteklių energetikos bendruomenės arba 

viešosios institucijos, įskaitant 

savivaldybes ar subjektus, kurias tiesiogiai 

arba netiesiogiai kontroliuoja 

savivaldybės, metinės ribos 

apskaičiuojamos kaip visų savivaldybės 

namų ūkių individualių ribų suma; ir 

Or. en 

 

Pakeitimas 941 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) pagal Sąjungos arba nacionalinės 

teisės aktus nebūtų laikomi energijos 

c) pagal Sąjungos arba nacionalinės 

teisės aktus nebūtų laikomi energijos 
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tiekėjais, jei iš atsinaujinančių išteklių 

pagamintos elektros energijos per metus į 

tinklą namų ūkis patiekia 10 MWh, o 

juridinis asmuo – 500 MWh, ir 

tiekėjais, jei iš atsinaujinančių išteklių 

pagamintos elektros energijos per metus į 

tinklą namų ūkis patiekia 10 MWh, o 

juridinis asmuo – 500 MWh, tačiau vis tiek 

turi būti taikomos priežiūros taisyklės ir 

techniniai reikalavimai, susiję su 

prijungimu prie tinklo (-ų), ir 

Or. en 

 

Pakeitimas 942 

Hans-Olaf Henkel 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) pagal Sąjungos arba nacionalinės 

teisės aktus nebūtų laikomi energijos 

tiekėjais, jei iš atsinaujinančių išteklių 

pagamintos elektros energijos per metus į 

tinklą namų ūkis patiekia 10 MWh, o 

juridinis asmuo – 500 MWh, ir 

c) pagal Sąjungos arba nacionalinės 

teisės aktus nebūtų laikomi energijos 

tiekėjais, jei iš atsinaujinančių išteklių 

pagamintos elektros energijos į tinklą namų 

ūkis patiekia 10 MWh, o juridinis asmuo – 

500 MWh, nepažeidžiant procedūrų, 

nustatytų gamybos jungimo į tinklą 

priežiūrai ir patvirtinimui, kuriuos atlieka 

skirstymo sistemos operatoriai, 

Or. en 

 

Pakeitimas 943 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) pagal Sąjungos arba nacionalinės 

teisės aktus nebūtų laikomi energijos 

tiekėjais, jei iš atsinaujinančių išteklių 

pagamintos elektros energijos per metus į 

tinklą namų ūkis patiekia 10 MWh, o 

juridinis asmuo – 500 MWh, ir 

c) pagal Sąjungos arba nacionalinės 

teisės aktus nebūtų laikomi energijos 

tiekėjais, jei iš atsinaujinančių išteklių 

pagamintos elektros energijos per metus į 

tinklą patiekia ne daugiau nei 500 MWh, 

ir 
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Or. en 

Pagrindimas 

Rodiklio patikslinimu siekiama išplėsti savo reikmėms naudojamų technologijų galimybes už 

fotovoltinės sistemos ribų. 

 

Pakeitimas 944 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) pagal Sąjungos arba nacionalinės 

teisės aktus nebūtų laikomi energijos 

tiekėjais, jei iš atsinaujinančių išteklių 

pagamintos elektros energijos per metus į 

tinklą namų ūkis patiekia 10 MWh, o 

juridinis asmuo – 500 MWh, ir 

c) pagal Sąjungos arba nacionalinės 

teisės aktus nebūtų laikomi energijos 

tiekėjais, jei iš atsinaujinančių išteklių 

pagamintos elektros energijos per metus į 

tinklą patiekia ne daugiau nei 500 MWh, 

ir 

Or. en 

 

Pakeitimas 945 

Carolina Punset 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) gautų tokį atlygį už jų iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą ir į 

tinklą patiektą elektros energiją, kuris 

atitiktų patiektos elektros energijos rinkos 

vertę. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

It is important to create the right for final customers to become renewable self-consumers, 
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aligning this text with article 15 of the MDI Directive, which confers the right to final 

customers to become active customers. It is also important to specify that self-consumers can 

both be landlords and tenants. The self-consumed electricity remains within the self-consumer 

or self-consumers’ premises. It should therefore not be exposed to the payment of any of the 

charges, fees or taxes which are levied on the surplus electricity fed into the grid and on the 

residual electricity withdrawn from the grid. The electricity from renewable sources which is 

self-consumed and is not injected into the public network is not subsidised. Hence, self-

consumption is a way of making renewable energy deployment more self-sustained. When 

electricity is self-consumed, less electricity needs to be produced and transmitted by 

centralised power plants. Hence, self-consumption decreases transmission losses. If 

encouraged by adequate policy and market measures, self-consumption patterns can be 

system-friendly, meaning that electricity can be self-consumed when the grid is congested. In 

this case, self-consumption can also reduce grid costs. As for the surplus electricity fed into 

the grid, as the calculation of its market value can lead to very different results depending on 

the used parameters, it is suggested to require that remuneration corresponds at least to the 

market price. Storage may also help the grid for flexibility and balancing purposes and may 

increase the demand response ability of active consumers in the market. Storage should not 

be exposed to any kind of specific charge to give consumers the right price signals to manage 

their consumption patterns. 

 

Pakeitimas 946 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) gautų tokį atlygį už jų iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą ir į 

tinklą patiektą elektros energiją, kuris 

atitiktų patiektos elektros energijos rinkos 

vertę. 

d) gautų tokį atlygį už jų iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą ir į 

tinklą patiektą elektros energiją, kuris 

atitiktų patiektos elektros energijos rinkos 

vertę, taip pat ilgalaikę vertę tinklui, 

aplinkai ir visuomenei, nustatomą 

remiantis paskirstytųjų energijos išteklių 

sąnaudų ir naudos analize pagal [naujos 

Direktyvos 2009/72/EB redakcijos, 

parengtos pagal pasiūlymą 

COM(2016) 864] 59 straipsnį. Tai 

netrukdo valstybėms narėms kurti ar 

toliau plėtoti tokius naujoviškus atlygio 

modelius, pvz., dvipusę elektros energijos 

apskaitą (angl. net metering) arba 

virtualią dvipusę elektros energijos 

apskaitą (angl. virtual net metering). 

Or. en 
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Pagrindimas 

The amendment wants to reflecting the many benefits that self-generation can provide to the 

system (reduced transmission line loss, lower wear and tear on the grid, greater resiliency, 

greater responsiveness and flexibility etc.). The Commission proposal only reflects the value 

of electricity fed into the grid and it also risks limiting the right of energy citizens of receiving 

a fair price for electricity through models such as net metering, virtual net metering or a 

‘value of solar’ approach. The directive should include a provision that acknowledges the 

right of Member States to establish or continue such approaches. 

 

Pakeitimas 947 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) gautų tokį atlygį už jų iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą ir į 

tinklą patiektą elektros energiją, kuris 

atitiktų patiektos elektros energijos rinkos 

vertę. 

d) gautų tokį atlygį už jų iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą ir į 

tinklą patiektą elektros energiją, kuris 

atitiktų bent jau patiektos elektros 

energijos rinkos vertę, taip pat ilgalaikę 

vertę tinklui, aplinkai ir visuomenei, 

nustatomą remiantis paskirstytųjų 

energijos išteklių sąnaudų ir naudos 

analize pagal [naujos Direktyvos 

2009/72/EB redakcijos, parengtos pagal 

pasiūlymą COM(2016) 864] 59 straipsnį. 

Valstybės narės gali nustatyti didesnę ribą 

už nustatytąją c punkte. 

Or. en 

 

Pakeitimas 948 

Hans-Olaf Henkel 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) gautų tokį atlygį už jų iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą ir į 

d) gautų tokį atlygį už jų iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą ir į 
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tinklą patiektą elektros energiją, kuris 

atitiktų patiektos elektros energijos rinkos 

vertę. 

tinklą patiektą elektros energiją, kuris 

atitiktų patiektos elektros energijos rinkos 

vertę. Valstybės narės gali nustatyti 

aukštesnę ribą nei nurodyta c punkte, 

nepažeidžiant procedūrų, nustatytų 

gamybos jungimo į tinklą stebėsenai ir 

patvirtinimui, kuriuos atlieka skirstymo 

sistemos operatoriai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 949 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) gautų tokį atlygį už jų iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą ir į 

tinklą patiektą elektros energiją, kuris 

atitiktų patiektos elektros energijos rinkos 

vertę. 

d) gautų tokį atlygį už jų iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą ir į 

tinklą patiektą elektros energiją, kuris bent 

jau atitiktų rinkos vertę. 

 Valstybės narės gali nustatyti didesnę ribą 

už nustatytąją c punkte. 

Or. en 

 

Pakeitimas 950 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) gautų tokį atlygį už jų iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintą ir į 

tinklą patiektą elektros energiją, kuris 

atitiktų patiektos elektros energijos rinkos 

vertę. 

d) galėtų parduoti iš atsinaujinančių 

išteklių pasigamintą ir į tinklą patiektą 

elektros energiją bent jau rinkos verte; tam 

galėtų būti taip pat sudaromos elektros 

energijos pirkimo sutartys. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 951 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) padengia visas sąnaudas, kurias 

patiria tiekdami tinklui iš atsinaujinančių 

išteklių pasigamintą elektros energiją, be 

kita ko, tinklo mokesčius ir politikos 

išlaidas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiama išvengti skirtumų vartotojų atžvilgiu ir užkirsti kelią nesąžiningai naštai, kuri tenka 

tradiciniams vartotojams. 

 

Pakeitimas 952 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) sąžiningai ir proporcingai prisidėti 

prie bendrų tinklo plėtros sąnaudų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 953 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) perdavimo ir skirstymo sistemų 

operatoriai jiems teiktų skirstymo 

prioritetą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 954 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, 

Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės gali nustatyti didesnę ribą 

už nustatytąją c punkte. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 955 

Jaromír Kohlíček 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės gali nustatyti didesnę ribą 

už nustatytąją c punkte. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 956 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Valstybės narės užtikrina, kad 

pasigamintos energijos vartojimas 

neteisėtai ar neproporcingai nemažintų 

elektros sistemos tinklo tarifų ir mokesčių, 

palyginti su tarifais ir mokesčiais, kurie 

atitinka pavienių vartotojų mokamą sumą. 

Valstybės narės užtikrina, kad 

pasigamintos energijos vartojimas 

tinkamai prisidėtų prie sistemos sąnaudų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 957 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Valstybės narės gali nediskriminaciniu 

būdu skatinti pasigamintos elektros 

energijos vartojimą, tokiam vartojimui 

visiškai ar iš dalies netaikydamos 

mokesčių, įmokų ar rinkliavų ir kartu 

užtikrindamos teisingą tinklo priežiūros 

sąnaudų paskirstymą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 958 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės užtikrina, kad tame 

pačiame daugiabučiame name 

gyvenantiems arba toje pačioje komercinių 

arba bendrų paslaugų vietoje arba 

2. Valstybės narės užtikrina, kad tame 

pačiame daugiabučiame name, 

gyvenamojoje teritorijoje gyvenantiems ir 

toje pačioje komercinių, pramoninių arba 
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uždaruosiuose skirstomuosiuose tinkluose 

esantiems iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos 

vartotojams būtų leidžiama pasigamintą 

elektros energiją drauge vartoti taip, lyg jie 

būtų pavienis iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos vartotojas. 

Tokiu atveju 1 dalies c punkte nustatyta 

riba taikoma kiekvienam susijusiam iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartotojui. 

bendrų paslaugų vietoje arba 

uždaruosiuose skirstomuosiuose tinkluose 

esantiems iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos 

vartotojams būtų leidžiama pasigamintą 

elektros energiją drauge vartoti taip, lyg jie 

būtų pavienis iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos vartotojas 

ir galėtų naudoti 1 dalies a–d punktuose 

apibrėžtomis teisėmis. Tokiu atveju 1 

dalies c punkte nustatyta riba taikoma 

kiekvienam susijusiam iš atsinaujinančių 

išteklių pasigamintos elektros energijos 

vartotojui. Valstybės narės gali nustatyti 

didesnes ribas bendram pasigamintos 

energijos vartojimui, pvz., skirstymo tinklo 

segmentui. Pasigamintos elektros 

energijos tiekimas gyvenamųjų namų ir 

teritorijų bendrosiose erdvėse esančiais 

kabeliais laikomas savo reikmėms 

pasigamintos elektros energijos vartojimu.  

Or. en 

 

Pakeitimas 959 

Hans-Olaf Henkel 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės užtikrina, kad tame 

pačiame daugiabučiame name 

gyvenantiems arba toje pačioje komercinių 

arba bendrų paslaugų vietoje arba 

uždaruosiuose skirstomuosiuose tinkluose 

esantiems iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos 

vartotojams būtų leidžiama pasigamintą 

elektros energiją drauge vartoti taip, lyg jie 

būtų pavienis iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos vartotojas. 

Tokiu atveju 1 dalies c punkte nustatyta 

riba taikoma kiekvienam susijusiam iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

2. Valstybės narės užtikrina, kad tame 

pačiame daugiabučiame name 

gyvenantiems arba toje pačioje komercinių 

arba bendrų paslaugų vietoje arba tuose 

pačiuose uždaruosiuose skirstomuosiuose 

tinkluose esantiems iš atsinaujinančių 

išteklių pasigamintos elektros energijos 

vartotojams būtų leidžiama pasigamintą 

elektros energiją drauge vartoti taip, lyg jie 

būtų pavienis iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos vartotojas. 

Tokiu atveju 1 dalies c punkte nustatyta 

riba taikoma kiekvienam susijusiam iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartotojui. Visų bendrai 
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elektros energijos vartotojui. veikiančių vartotojų suvartojama ir 

parduodama elektros energija turi būti 

tiksliai ir individualiai apskaičiuojama, 

siekiant užtikrinti sąžiningą sistemos ir 

tinklo sąnaudų ir energijos pardavimo 

įplaukų paskirstymą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 960 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Vladimir 

Urutchev 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės užtikrina, kad tame 

pačiame daugiabučiame name 

gyvenantiems arba toje pačioje komercinių 

arba bendrų paslaugų vietoje arba 

uždaruosiuose skirstomuosiuose tinkluose 

esantiems iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos 

vartotojams būtų leidžiama pasigamintą 

elektros energiją drauge vartoti taip, lyg jie 

būtų pavienis iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos vartotojas. 

Tokiu atveju 1 dalies c punkte nustatyta 

riba taikoma kiekvienam susijusiam iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartotojui. 

2. Valstybės narės užtikrina, kad tame 

pačiame daugiabučiame name 

gyvenantiems arba toje pačioje komercinių 

arba bendrų paslaugų vietoje arba 

uždaruosiuose skirstomuosiuose tinkluose 

esantiems iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos 

vartotojams būtų leidžiama pasigamintą 

elektros energiją drauge vartoti taip, lyg jie 

būtų pavienis iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos vartotojas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 961 

Jaromír Kohlíček 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės užtikrina, kad tame 2. Valstybės narės užtikrina, kad tame 
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pačiame daugiabučiame name 

gyvenantiems arba toje pačioje komercinių 

arba bendrų paslaugų vietoje arba 

uždaruosiuose skirstomuosiuose tinkluose 

esantiems iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos 

vartotojams būtų leidžiama pasigamintą 

elektros energiją drauge vartoti taip, lyg jie 

būtų pavienis iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos vartotojas. 

Tokiu atveju 1 dalies c punkte nustatyta 

riba taikoma kiekvienam susijusiam iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartotojui. 

pačiame daugiabučiame name 

gyvenantiems arba toje pačioje komercinių 

arba bendrų paslaugų vietoje arba 

uždaruosiuose skirstomuosiuose tinkluose 

esantiems iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos 

vartotojams būtų leidžiama pasigamintą 

elektros energiją drauge vartoti taip, lyg jie 

būtų pavienis iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos vartotojas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Iš atsinaujinančių išteklių pasigamintos elektros energijos vartotojai (arba gaminantys 

vartotojai) turėtų būti integruoti į elektros energijos rinką. Reikėtų vengti bet kokios 

diskriminacijos (tiek pozityviosios, tiek negatyviosios). Pasigamintos elektros energijos 

vartotojams turi būti suteikta teisė parduoti elektros energiją rinkoje tokia kaina, kuri atitiktų 

pasigamintos elektros energijos rinkos vertę. Šie vartotojai turi balansavimo pareigas 

(Elektros energijos reglamento 4 straipsnis), kurias gali perduoti savo tiekėjui ar telkėjui, 

kuris yra už balansavimą atsakinga šalis. „Energijos tiekėjo“ apibrėžtis švarios energijos 

dokumentų rinkinyje nėra pateikta, todėl siūloma terminologija nėra nuosekli. 

 

Pakeitimas 962 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės užtikrina, kad tame 

pačiame daugiabučiame name 

gyvenantiems arba toje pačioje komercinių 

arba bendrų paslaugų vietoje arba 

uždaruosiuose skirstomuosiuose tinkluose 

esantiems iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos 

vartotojams būtų leidžiama pasigamintą 

elektros energiją drauge vartoti taip, lyg jie 

būtų pavienis iš atsinaujinančių išteklių 

2. Valstybės narės užtikrina, kad tame 

pačiame daugiabučiame name, 

gyvenamojoje teritorijoje gyvenantiems 

arba toje pačioje komercinių, viešųjų arba 

bendrų paslaugų vietoje arba 

uždaruosiuose skirstomuosiuose tinkluose 

esantiems iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos 

vartotojams būtų leidžiama pasigamintą 

elektros energiją drauge vartoti taip, lyg jie 
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pasigamintos elektros energijos vartotojas. 

Tokiu atveju 1 dalies c punkte nustatyta 

riba taikoma kiekvienam susijusiam iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartotojui. 

būtų pavienis iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos vartotojas. 

Tokiu atveju 1 dalies c punkte nustatyta 

riba taikoma kiekvienam susijusiam iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartotojui. 

Or. en 

 

Pakeitimas 963 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės užtikrina, kad tame 

pačiame daugiabučiame name 

gyvenantiems arba toje pačioje komercinių 

arba bendrų paslaugų vietoje arba 

uždaruosiuose skirstomuosiuose tinkluose 
esantiems iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos 

vartotojams būtų leidžiama pasigamintą 

elektros energiją drauge vartoti taip, lyg jie 

būtų pavienis iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos vartotojas. 

Tokiu atveju 1 dalies c punkte nustatyta 

riba taikoma kiekvienam susijusiam iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartotojui. 

2. Valstybės narės užtikrina, kad tame 

pačiame daugiabučiame name 

gyvenantiems arba arti pastato esantiems 

iš atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartotojams būtų 

leidžiama pasigamintą elektros energiją 

drauge vartoti taip, lyg jie būtų pavienis iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartotojas. Tokiu atveju 

1 dalies c punkte nustatyta riba taikoma 

kiekvienam susijusiam iš atsinaujinančių 

išteklių pasigamintos elektros energijos 

vartotojui. 

Or. en 

 

Pakeitimas 964 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 2 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės užtikrina, kad tame 

pačiame daugiabučiame name 

gyvenantiems arba toje pačioje komercinių 

arba bendrų paslaugų vietoje arba 

uždaruosiuose skirstomuosiuose tinkluose 

esantiems iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos 

vartotojams būtų leidžiama pasigamintą 

elektros energiją drauge vartoti taip, lyg jie 

būtų pavienis iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos vartotojas. 

Tokiu atveju 1 dalies c punkte nustatyta 

riba taikoma kiekvienam susijusiam iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartotojui. 

2. Valstybės narės užtikrina, kad tame 

pačiame daugiabučiame name 

gyvenantiems arba toje pačioje komercinių, 

pramoninių arba bendrų paslaugų vietoje 

arba uždaruosiuose skirstomuosiuose 

tinkluose esantiems iš atsinaujinančių 

išteklių pasigamintos elektros energijos 

vartotojams būtų leidžiama pasigamintą 

elektros energiją drauge vartoti taip, lyg jie 

būtų pavienis iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos vartotojas. 

Tokiu atveju 1 dalies c punkte nustatyta 

riba taikoma kiekvienam susijusiam iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartotojui. 

Or. en 

 

Pakeitimas 965 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Valstybės narės atlieka esamų 

kliūčių ir galimybių plėtoti pasigamintos 

energijos vartojimą savo teritorijose 

vertinimą, siekiant pradėti taikyti sistemą, 

kuria suteikiama galimybė iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartojimo plėtojimui 

skatinti ir jį palengvinti. Tą sistemą 

sudaro: 

 a) konkrečios priemonės, įskaitant 

finansines paskatas, kuriomis mažas 

pajamas gaunantys namų ūkiai, kuriems 

kyla energijos nepritekliaus rizika, 

skatinami dalyvauti vartojimo savo 

reikmėms veikloje; 

 b) priemonės, padedančios gauti 

finansavimą; 
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 c) paskatos projektų vykdytojams imtis 

projektų, vykdomų socialinio būsto srityje; 

 d) paskatos pastatų savininkams suteikti 

vartojimo savo reikmėms galimybes 

nuomininkams; 

 e) visų reguliavimo kliūčių iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartojimui pašalinimas; 

 f) viešojo administravimo institucijoms 

skirtos ekonominės ir finansinės paramos 

priemonės, siekiant skatinti pasigamintos 

energijos vartojimą, daugiausia dėmesio 

skiriant pagamintos elektros energijos, 

skirtos elektrinėms transporto 

priemonėms įkrauti, vartojimui, taip pat 

reikalaujant parengti papildomas 

priemones, kuriomis būtų didinamas 

piliečių informuotumas ir platinami 

duomenys apie rezultatus. 

 Šis vertinimas ir galimybes teikianti 

sistema įtraukiami į nacionalinius klimato 

ir energetikos srities planus pagal 

reglamentą [dėl energetikos sąjungos 

valdymo]. 

Or. es 

Pagrindimas 

Itin svarbu sudaryti palankias sąlygas administravimo institucijoms imtis pavyzdinių veiksmų 

ir didinti piliečių informuotumą. 

 

Pakeitimas 966 

Edouard Martin, Pervenche Berès 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Valstybės narės atlieka esamų 

kliūčių ir galimybių plėtoti pasigamintos 

energijos vartojimą savo teritorijose 

vertinimą, siekiant pradėti taikyti sistemą, 

kuria suteikiama galimybė iš 
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atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartojimo plėtojimui 

skatinti ir jį palengvinti. Tą sistemą 

sudaro: 

 a) konkrečios priemonės, įskaitant 

finansines paskatas, kuriomis mažas 

pajamas gaunantys namų ūkiai, kuriems 

kyla energijos nepritekliaus rizika, 

skatinami dalyvauti vartojimo savo 

reikmėms veikloje; 

 b) priemonės, padedančios gauti 

finansavimą; 

 c) paskatos projektų vykdytojams imtis 

projektų, vykdomų socialinio būsto srityje; 

 d) paskatos pastatų savininkams suteikti 

vartojimo savo reikmėms galimybes 

nuomininkams; 

 e) visų reguliavimo kliūčių iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartojimui pašalinimas; 

 f) griežtesnė kova su piktnaudžiavimu 

prekyba. 

 Šis vertinimas ir galimybes teikianti 

sistema įtraukiami į nacionalinius klimato 

ir energetikos srities planus pagal 

reglamentą [dėl energetikos sąjungos 

valdymo]. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 967 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Valstybės narės atlieka esamų 

kliūčių ir galimybių plėtoti vartojimą savo 

reikmėms savo teritorijose vertinimą, 

siekiant pradėti taikyti sistemą, kuria 

suteikiama galimybė iš atsinaujinančių 

išteklių pasigamintos elektros energijos 
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vartojimo plėtojimui skatinti ir jį 

palengvinti tiek elektros energijos, tiek 

šilumos ir vėsumos tiekimo atveju. Tą 

sistemą sudaro: 

 a) konkrečios priemonės, įskaitant 

finansines paskatas, kuriomis mažas 

pajamas gaunantys namų ūkiai, kuriems 

kyla energijos nepritekliaus rizika, 

skatinami dalyvauti vartojimo savo 

reikmėms veikloje; 

 b) priemonės, padedančios gauti 

finansavimą; 

 c) paskatos projektų vykdytojams imtis 

projektų, vykdomų socialinio būsto srityje; 

 d) paskatos pastatų savininkams sudaryti 

vartojimo savo reikmėms galimybes 

nuomininkams; 

 e) visų reguliavimo kliūčių iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartojimui pašalinimas. 

 Šis vertinimas ir galimybes teikianti 

sistema įtraukiami į nacionalinius klimato 

ir energetikos srities planus pagal 

reglamentą [dėl energetikos sąjungos 

valdymo]. 

Or. en 

Pagrindimas 

Reikėtų skatinti tiek elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių, tiek šilumos ir vėsinimo iš 

tokių išteklių gamybą. Šilumos ir vėsumos tiekimui mūsų pastatuose ir pramonėje reikalinga 

energija sudaro pusę ES suvartojamos energijos. 

 

Pakeitimas 968 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Remdamosi esamų ir galimų 

kliūčių vertinimu, valstybės narės 
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įgyvendina priemones, kuriomis 

skatinamas skurdą patiriančių namų ūkių 

nuomininkų ir savininkų dalyvavimas 

pasigamintos elektros energijos vartojimo 

procese, įskaitant paskatas, kurios 

palengvintų finansavimo gavimą, ir 

paskatas, skatinančias projektų 

vykdytojus įgyvendinti projektus 

socialiniuose būstuose, o pastatų 

savininkus – suteikti nuomininkams 

galimybes vartoti pasigamintą elektros 

energiją. Šis vertinimas turėtų būti 

valstybių narių nacionalinių klimato ir 

energetikos srities planų dalis pagal 

reglamentą [Valdymo reglamentas, 

parengtas pagal pasiūlymą COM(2016) 

759]. 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant visus visuomenės narius įgalinti dalyvauti energetikos sistemos pertvarkyme ir gauti 

naudos iš elektros energijos gamybos savo reikmėms, reikia patvirtinti konkrečias nuostatas, 

kurios paskatintų su energijos nepritekliumi susiduriančius namų ūkius ir būstus 

nuomojančius namų ūkius dalyvauti elektros energijos gamyboje savo reikmėms. 

 

Pakeitimas 969 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Valstybės narės užtikrina, kad 

tradiciniai vartotojai nenukentėtų, kai 

šalinamos kliūtys pasigamintos elektros 

energijos vartotojų / gaminančių vartotojų 

dalyvavimui, ir kad vietinės energetikos 

bendruomenės neperkeltų papildomų 

sąnaudų galutiniams vartotojams, kurie 

nusprendžia išlikti tik vartotojais. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Reikėtų vengti nesąžiningos naštos likusiems vartotojams. 

 

Pakeitimas 970 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos vartotojo 

įrenginį gali administruoti, be kita ko, 

įrengti, techniškai prižiūrėti ir fiksuoti jo 

rodmenis, gali trečioji šalis. 

3. Valstybės narės nustato, kad iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartotojo įrenginiai gali 

priklausyti nuosavybės teise arba juos gali 

administruoti, be kita ko, įrengti, techniškai 

prižiūrėti ir fiksuoti jų rodmenis, trečiosios 

šalys, ir perduoti teises į šiuos įrenginius, 

kaip nurodyta 1 dalies a–d dalyse. 

Pasigamintos elektros energijos vartotojai 

turi teisę sudaryti sutartį su kitu tiekėju, 

siekdami patenkinti likusios elektros 

energijos poreikį. Kai pasigamintos 

elektros energijos vartotojai 

nebesinaudoja patalpomis, o naujieji 

gyventojai nenori naudotis 

atsinaujinančiosios energijos įrenginiais, 

valstybės narės teisės aktais užtikrina, kad 

toks įrenginys ir susijusios galimos 

paskatos būtų perduotos kitiems 

vartotojams.  

Or. en 

Pagrindimas 

A barrier to the installation of power plants using renewable energy, such as solar systems, 

on or nearby buildings, especially buildings occupied by tenants, is the impossibility for 

customers to sign a power purchase agreement with the owner of that installation and have a 

second supply contract with a utility for the residual electricity demand. Legislation should 

therefore confer the right to customers to simultaneously contract with multiple suppliers. 

Another barrier is the uncertainty as to what happens if one or more occupiers move out of 

the building or cease to exist (a company going bankrupt for instance) and the new occupiers 

do not wish to be supplied with the power produced by the onsite or nearby installation. To 

encourage the uptake of distributed renewable energy generation, national regulations should 



 

AM\1130434LT.docx 59/155 PE607.899v02-00 

 LT 

allow the power plants to be removed from one premise and to be installed elsewhere with a 

simple notification to the public authorities or the relevant grid operators and with no 

subsequent loss of incentives or other benefits (this is called “lift and shift”). 

 

Pakeitimas 971 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos vartotojo 

įrenginį gali administruoti, be kita ko, 

įrengti, techniškai prižiūrėti ir fiksuoti jo 

rodmenis, gali trečioji šalis. 

3. Iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos vartotojo 

įrenginį gali administruoti, be kita ko, 

įrengti, techniškai prižiūrėti ir fiksuoti jo 

rodmenis, trečioji šalis. Pasigamintos 

elektros energijos tiekimas gyvenamųjų 

namų ir teritorijų bendrosiose erdvėse 

esančiais kabeliais laikomas savo 

reikmėms pasigamintos elektros energijos 

vartojimu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 972 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos vartotojo 

įrenginį gali administruoti, be kita ko, 

įrengti, techniškai prižiūrėti ir fiksuoti jo 

rodmenis, gali trečioji šalis. 

3. Iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos vartotojo 

įrenginį gali administruoti, be kita ko, 

įrengti, techniškai prižiūrėti ir fiksuoti jo 

rodmenis, trečioji šalis, jeigu ekonominė 

rizika, susijusi su įrengimo veikimu, 

išlieka iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos vartotojui. 

Or. en 
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Pakeitimas 973 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos vartotojo 

įrenginį gali administruoti, be kita ko, 

įrengti, techniškai prižiūrėti ir fiksuoti jo 

rodmenis, gali trečioji šalis. 

3. Iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos vartotojo 

įrenginį gali turėti arba administruoti, 

esant pasigamintos elektros energijos 

vartotojo sutikimui, be kita ko, įrengti, 

techniškai prižiūrėti ir fiksuoti jo rodmenis, 

trečioji šalis. 

Or. en 

 

Pakeitimas 974 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos vartotojo 

įrenginį gali administruoti, be kita ko, 

įrengti, techniškai prižiūrėti ir fiksuoti jo 

rodmenis, gali trečioji šalis. 

3. Iš atsinaujinančių išteklių 

pasigamintos elektros energijos vartotojas 

gali nuspręsti patikėti savo įrenginio 

įrengimą trečiajai šaliai, kuris, be kita ko, 

gali įrengti, techniškai prižiūrėti ir fiksuoti 

jo rodmenis. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo straipsniu turėtų būti užtikrinama, kad iš atsinaujinančių išteklių pasigamintos elektros 

energijos vartotojai turėtų teisę nuspręsti perduoti savo įrenginio administravimą trečiajai 

šaliai. Kitaip šis straipsnis gali būti aiškinamas kaip suteikiantis teisę tiekėjams apriboti 

galimybes trečiosioms šalims vykdyti administravimo ir techninės priežiūros, jeigu patys tokių 

darbų neatlieka. 
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Pakeitimas 975 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Valstybės narės atlieka esamų 

kliūčių ir galimybių plėtoti vartojimą savo 

reikmėms savo teritorijose vertinimą, 

siekiant pradėti taikyti sistemą, kuria 

suteikiama galimybė iš atsinaujinančių 

išteklių pasigamintos elektros energijos 

vartojimo plėtojimui skatinti ir jį 

palengvinti. 

 Tą sistemą sudaro: 

 a) konkrečios priemonės, įskaitant 

finansines paskatas, kuriomis mažas 

pajamas gaunantys namų ūkiai, kuriems 

kyla energijos nepritekliaus rizika, 

skatinami dalyvauti vartojimo savo 

reikmėms veikloje; 

 b) priemonės, padedančios gauti 

finansavimą; paskatos projektų 

vykdytojams imtis projektų, vykdomų 

socialinio būsto srityje; 

 d) paskatos pastatų savininkams sudaryti 

vartojimo savo reikmėms galimybes 

nuomininkams; 

 e) visų reguliavimo kliūčių iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartojimui pašalinimas. 

 Šis vertinimas ir galimybes teikianti 

sistema įtraukiami į nacionalinius klimato 

ir energetikos srities planus pagal 

reglamentą [dėl energetikos sąjungos 

valdymo]. 

Or. en 
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Pakeitimas 976 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Valstybės narės nustato 

nacionaliniu lygmeniu apibrėžtą 

privalomą rodiklį, susijusį su 

atsinaujinančių išteklių energijos dalimi, 

kurią pasigamina elektros energijos 

vartotojai, ir kurs turi būti pasiektas iki 

2030 m. Prieš nustatydamos tokį rodiklį 

valstybės narės vykdo viešąsias 

konsultacijas, kuriose, be kita ko, 

dalyvauja miestai, vartotojų organizacijos 

ir pilietinė visuomenė. Šis rodiklis turėtų 

būti valstybių narių nacionalinių klimato 

ir energetikos srities planų dalis pagal 

reglamentą [Valdymo reglamentas, 

parengtas pagal pasiūlymą COM(2016) 

759]. 

Or. en 

Pagrindimas 

Iš atsinaujinančių išteklių pasigamintos elektros energijos vartotojai ir atsinaujinančių 

išteklių energetikos bendruomenės yra ne tik pagrindiniai veiksniai, padedantys sparčiai 

pereiti prie tvarią ir visiškai atsinaujinančią energiją vartojančios visuomenės, bet jie taip pat 

vietos lygmeniu teikia didžiulę visuomeninę ir ekonominę naudą. Nacionalinėmis galimybėmis 

pagrįstų konkrečių tikslų apibrėžimas valstybėms narėms padėtų pasiekti bendrą iš 

atsinaujinančių išteklių pagamintos energijos tikslą, padidintų gerovę tiek vietos, tiek 

nacionaliniu lygmenimis ir galiausiai padėtų pasiekti susitarimą dėl priemonių, padedančių 

kovoti su klimato kaita. 

 

Pakeitimas 977 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 3 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Valstybės narės užtikrina, kad 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenės neteisėtai ar 

neproporcingai nemažintų elektros 

sistemos tinklo tarifų ir mokesčių, 

palyginti su tarifais ir mokesčiais, kurie 

atitinka pavienių vartotojų mokamą sumą. 

Valstybės narės užtikrina, kad 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenės tinkamai prisidėtų prie 

sistemos sąnaudų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 978 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Valstybės narės negali kliudyti 

galutiniams vartotojams tapti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartotojais, be kitų 

priemonių, nustatydamos bendrų 

įrenginių ar atskiro įrenginio apimties ar 

pajėgumų viršutines ribas, sudėtingas ir 

neproporcingas procedūras, mokesčius, 

sutartinius reikalavimus ir technines 

taisykles. 

Or. en 

 

Pakeitimas 979 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenės turėtų teisę tokią energiją 

gaminti, vartoti, kaupti ir parduoti, 

įskaitant pagal elektros energijos pirkimo 

sutartis, netaikant neproporcingų 

procedūrų ir sąnaudų neatitinkančių 

mokesčių. 

Valstybės narės užtikrina, kad visos vietos 

ir regioninės valdžios institucijos ir 

galutiniai vartotojai, jei ne namų ūkių 

vartotojų atveju tai yra MVĮ ir jų 

dalyvavimas nėra jų pagrindinė 

komercinė ar profesinė veikla, turėtų teisę 

dalyvauti atsinaujinančių išteklių 

energetikos bendruomenėje. Valstybės 

narės užtikrina, kad atsinaujinančių išteklių 

energetikos bendruomenės turėtų teisę 

tokią energiją gaminti, vartoti, kaupti ir 

parduoti, įskaitant pagal elektros energijos 

pirkimo sutartis, tiekti bendruomenės 

nariams, organizuotoms rinkoms 

pavieniui arba per trečiosios šalies 

tarpininką, netaikant diskriminacinių ar 

neproporcingai sudėtingų procedūrų ir 

mokesčių. 

Or. en 

 

Pakeitimas980 

Paul Rübig 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenės turėtų teisę tokią energiją 

gaminti, vartoti, kaupti ir parduoti, 

įskaitant pagal elektros energijos pirkimo 

sutartis, netaikant neproporcingų procedūrų 

ir sąnaudų neatitinkančių mokesčių. 

Valstybės narės užtikrina, kad 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenės turėtų teisę tokią energiją 

gaminti, vartoti, kaupti ir parduoti, 

įskaitant pagal elektros energijos pirkimo 

sutartis, netaikant neproporcingų procedūrų 

ir sąnaudų neatitinkančių mokesčių. Turi 

būti apibrėžtos išsamios atsinaujinančių 

išteklių energetikos bendruomenėms 

taikomos taisyklės ir atsižvelgta į tai, kad 

šios bendruomenės nėra neproporcingai 

privilegijuotos, palyginti su energijos 

tiekėjais. 

Or. en 
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Pakeitimas 981 

Werner Langen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenės turėtų teisę tokią energiją 

gaminti, vartoti, kaupti ir parduoti, 

įskaitant pagal elektros energijos pirkimo 

sutartis, netaikant neproporcingų procedūrų 

ir sąnaudų neatitinkančių mokesčių. 

Valstybės narės užtikrina, kad 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenės turėtų teisę tokią energiją 

gaminti, vartoti, kaupti ir parduoti, 

įskaitant pagal elektros energijos pirkimo 

sutartis, netaikant neproporcingų procedūrų 

ir sąnaudų neatitinkančių mokesčių, jei 

nepažeidžiamos vartotojų teisės ir 

išvengiama tiesioginės ar netiesioginės 

kitų konkurentų diskriminacijos. 

Or. de 

Pagrindimas 

Nustatant konkretų reglamentavimą atsinaujinančių išteklių energetikos bendruomenėms, 

kyla pavojus, kad bus diskriminuojami kiti rinkos dalyviai, pažeidžiamos vartotojų teisės ir 

atsiras naujo neapibrėžtumo. Privilegijavimo nustatant nukrypti leidžiančias nuostatas turėtų 

būti iš esmės atsisakoma. 

 

Pakeitimas 982 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Valstybės narės užtikrina, kad 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenės neteisėtai ar 

neproporcingai nemažintų elektros 

sistemos tinklo tarifų ir mokesčių, 

palyginti su tarifais ir mokesčiais, kurie 

atitinka pavienių vartotojų mokamą sumą. 

Valstybės narės užtikrina, kad 

atsinaujinančių išteklių energetikos 
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bendruomenės tinkamai prisidėtų prie 

sistemos sąnaudų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 983 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Taikant šią direktyvą, atsinaujinančių 

išteklių energetikos bendruomenė – MVĮ 

arba pelno nesiekianti organizacija, kurios 

akcininkai arba nariai bendradarbiaudami 

gamina, skirsto, kaupia arba tiekia 

atsinaujinančių išteklių energiją ir atitinka 

bent šiuos keturis iš šių kriterijų: 

Taikant šią direktyvą, atsinaujinančių 

išteklių energetikos bendruomenė – vietos 

energetikos bendruomenė, apibrėžta 

[naujos Direktyvos 2009/72/EB 

redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą 

COM(2016) 864], kuri yra MVĮ arba pelno 

nesiekianti organizacija, kurios akcininkai 

arba nariai bendradarbiaudami gamina, 

skirsto, kaupia arba tiekia atsinaujinančių 

išteklių energiją, ir šis bendradarbiavimas 

gali vykti už valstybių narių ribų. Kad 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenei būtų naudinga ši tvarka, 

bent 51 proc. vietų subjekto direktorių 

valdyboje arba valdymo organuose turi 

būti paskirta vietiniams nariams, t. y. 

vietos viešųjų arba vietos privačiųjų 

visuomenės ir ūkio interesų atstovams 

arba piliečiams, kurie tiesiogiai 

suinteresuoti bendruomenės veikla ir jos 

poveikiu. Be to, jie turi atitikti bent šiuos 

keturis iš šių kriterijų: 

Or. en 

 

Pakeitimas 984 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Taikant šią direktyvą, atsinaujinančių 

išteklių energetikos bendruomenė – MVĮ 

arba pelno nesiekianti organizacija, kurios 

akcininkai arba nariai bendradarbiaudami 

gamina, skirsto, kaupia arba tiekia 

atsinaujinančių išteklių energiją ir atitinka 

bent šiuos keturis iš šių kriterijų: 

Taikant šią direktyvą, atsinaujinančių 

išteklių energetikos bendruomenė – vietos 

energetikos bendruomenė, apibrėžta 

[naujos Direktyvos 2009/72/EB 

redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą 

COM(2016) 864], kuri yra MVĮ arba pelno 

nesiekianti organizacija, kurios akcininkai 

arba nariai bendradarbiaudami gamina, 

skirsto, kaupia arba tiekia atsinaujinančių 

išteklių energiją. Kad atsinaujinančių 

išteklių energetikos bendruomenei būtų 

naudinga ši tvarka, bent 51 proc. vietų 

subjekto direktorių valdyboje arba 

valdymo organuose turi būti paskirta 

vietiniams nariams, t. y. vietos viešųjų 

arba vietos privačiųjų visuomenės ir ūkio 

interesų atstovams arba piliečiams, kurie 

tiesiogiai suinteresuoti bendruomenės 

veikla ir jos poveikiu. Be to, jie turi atitikti 

bent šiuos keturis iš šių kriterijų: 

Or. en 

 

Pakeitimas 985 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Taikant šią direktyvą, atsinaujinančių 

išteklių energetikos bendruomenė – MVĮ 

arba pelno nesiekianti organizacija, kurios 

akcininkai arba nariai bendradarbiaudami 

gamina, skirsto, kaupia arba tiekia 

atsinaujinančių išteklių energiją ir atitinka 

bent šiuos keturis iš šių kriterijų: 

Taikant šią direktyvą, atsinaujinančių 

išteklių energetikos bendruomenė – vietos 

energetikos bendruomenė, apibrėžta 

[naujos Direktyvos 2009/72/EB 

redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą 

COM(2016) 864], kuri yra MVĮ arba pelno 

nesiekianti organizacija, kurios akcininkai 

arba nariai bendradarbiaudami gamina, 

skirsto, kaupia arba tiekia atsinaujinančių 

išteklių energiją. Kad atsinaujinančių 

išteklių energetikos bendruomenei būtų 

naudinga ši tvarka, bent 51 proc. vietų 
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subjekto direktorių valdyboje arba 

valdymo organuose turi būti paskirta 

vietiniams nariams, t. y. vietos viešųjų 

arba vietos privačiųjų visuomenės ir ūkio 

interesų atstovams arba piliečiams, kurie 

tiesiogiai suinteresuoti bendruomenės 

veikla ir jos poveikiu. 

 Be to, jie turi atitikti bent šiuos keturis iš 

šių kriterijų: 

Or. en 

 

Pakeitimas 986 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Taikant šią direktyvą, atsinaujinančių 

išteklių energetikos bendruomenė – MVĮ 

arba pelno nesiekianti organizacija, kurios 

akcininkai arba nariai bendradarbiaudami 

gamina, skirsto, kaupia arba tiekia 

atsinaujinančių išteklių energiją ir atitinka 

bent šiuos keturis iš šių kriterijų: 

Taikant šią direktyvą, atsinaujinančių 

išteklių energetikos bendruomenė – 

asociacija, kooperatyvas, partnerystė, ne 

pelno nesiekianti organizacija arba kitas 

juridinis asmuo, kurį veiksmingai 

kontroliuoja vietos akcininkai arba nariai, 

kurie bendradarbiaudami gamina, skirsto, 

kaupia arba tiekia atsinaujinančių išteklių 

energiją ir atitinka bent šiuos keturis iš šių 

kriterijų: 

Or. en 

Pagrindimas 

Atsinaujinančių išteklių energetikos bendruomenes reikia apibrėžti kuo plačiau, suteikiant 

joms lanksčią atsinaujinančių energijos išteklių plėtros priemonę. 

 

Pakeitimas 987 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Taikant šią direktyvą, atsinaujinančių 

išteklių energetikos bendruomenė – MVĮ 

arba pelno nesiekianti organizacija, kurios 

akcininkai arba nariai bendradarbiaudami 

gamina, skirsto, kaupia arba tiekia 

atsinaujinančių išteklių energiją ir atitinka 

bent šiuos keturis iš šių kriterijų: 

Taikant šią direktyvą, atsinaujinančių 

išteklių energetikos bendruomenė – vietos 

mastu įsteigta MVĮ arba vietoje įsikūrusi 

pelno nesiekianti organizacija, kurios 

akcininkai arba nariai bendradarbiaudami 

gamina, skirsto, kaupia arba tiekia 

atsinaujinančių išteklių energiją, iš esmės 

tenkina vietinius interesus ir atitinka bent 

šiuos keturis iš šių kriterijų: 

Or. en 

 

Pakeitimas 988 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Taikant šią direktyvą, atsinaujinančių 

išteklių energetikos bendruomenė – MVĮ 

arba pelno nesiekianti organizacija, kurios 

akcininkai arba nariai bendradarbiaudami 

gamina, skirsto, kaupia arba tiekia 

atsinaujinančių išteklių energiją ir atitinka 

bent šiuos keturis iš šių kriterijų: 

Taikant šią direktyvą, atsinaujinančių 

išteklių energetikos bendruomenė – MVĮ, 

valstybės įmonė ar akcinė bendrovė arba 

pelno nesiekianti organizacija, kurios 

akcininkai arba nariai bendradarbiaudami 

gamina, skirsto, kaupia arba tiekia 

atsinaujinančių išteklių energiją ir atitinka 

bent šiuos keturis iš šių kriterijų: 

Or. en 

 

Pakeitimas 989 

Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Taikant šią direktyvą, atsinaujinančių 

išteklių energetikos bendruomenė – MVĮ 

Taikant šią direktyvą, atsinaujinančių 

išteklių energetikos bendruomenė – MVĮ 
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arba pelno nesiekianti organizacija, kurios 

akcininkai arba nariai bendradarbiaudami 

gamina, skirsto, kaupia arba tiekia 

atsinaujinančių išteklių energiją ir atitinka 

bent šiuos keturis iš šių kriterijų: 

arba pelno nesiekianti organizacija, kurios 

akcininkai arba nariai bendradarbiaudami 

gamina, skirsto, kaupia arba tiekia 

atsinaujinančių išteklių energiją. 

Or. en 

Pagrindimas 

Valstybėms narėms turi būti suteikta teisė nuspręsti dėl atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenių skatinimo. Nėra objektyvių priežasčių pasiūlyti apibrėžtį ES lygmeniu. Be to, 

šis straipsnis praktikoje yra sunkiai įgyvendinamas ir patikrinamas. Kas galės patikrinti, ar 4 

iš 5 pirmiau išvardytų kriterijų iš tikrųjų bus įgyvendinti? Kas nutiks, jei ilgainiui kriterijų 

įgyvendinimas pasikeis, t. y. kokios bus pasekmės atsinaujinančių išteklių energetinėms 

bendruomenėms? 

 

Pakeitimas 990 

Massimiliano Salini 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Taikant šią direktyvą, atsinaujinančių 

išteklių energetikos bendruomenė – MVĮ 

arba pelno nesiekianti organizacija, kurios 

akcininkai arba nariai bendradarbiaudami 

gamina, skirsto, kaupia arba tiekia 

atsinaujinančių išteklių energiją ir atitinka 

bent šiuos keturis iš šių kriterijų: 

Taikant šią direktyvą, atsinaujinančių 

išteklių energetikos bendruomenė – MVĮ 

arba pelno nesiekianti organizacija, kurios 

akcininkai arba nariai bendradarbiaudami 

gamina, skirsto, kaupia arba tiekia 

atsinaujinančių išteklių energiją ir atitinka 

visus šiuos kriterijus: 

Or. en 

 

Pakeitimas 991 

Flavio Zanonato 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Taikant šią direktyvą, atsinaujinančių Taikant šią direktyvą, atsinaujinančių 
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išteklių energetikos bendruomenė – MVĮ 

arba pelno nesiekianti organizacija, kurios 

akcininkai arba nariai bendradarbiaudami 

gamina, skirsto, kaupia arba tiekia 

atsinaujinančių išteklių energiją ir atitinka 

bent šiuos keturis iš šių kriterijų: 

išteklių energetikos bendruomenė – MVĮ 

arba pelno nesiekianti organizacija, kurios 

akcininkai arba nariai bendradarbiaudami 

gamina, skirsto, kaupia arba tiekia 

atsinaujinančių išteklių energiją ir atitinka 

visus šiuos kriterijus: 

Or. en 

Pagrindimas 

Svarbu užtikrinti vientisumą ir nuoseklumą, jei siekiama vienodų sąlygų visoje ES. 

 

Pakeitimas 992 

Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) akcininkai arba nariai yra fiziniai 

asmenys, vietos valdžios įstaigos, įskaitant 

savivaldybes, arba atsinaujinančių 

išteklių energijos sektoriuose veikiančios 

MVĮ; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 993 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) akcininkai arba nariai yra fiziniai 

asmenys, vietos valdžios įstaigos, įskaitant 

savivaldybes, arba atsinaujinančių išteklių 

energijos sektoriuose veikiančios MVĮ; 

a) akcininkai arba nariai, kurių yra 

dauguma, yra fiziniai asmenys, vietos 

valdžios įstaigos, įskaitant savivaldybes, 

arba atsinaujinančių išteklių energijos 

sektoriuose veikiančios MVĮ; 

Or. en 
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Pakeitimas 994 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) akcininkai arba nariai yra fiziniai 

asmenys, vietos valdžios įstaigos, įskaitant 

savivaldybes, arba atsinaujinančių išteklių 

energijos sektoriuose veikiančios MVĮ; 

a) akcininkai arba nariai, kurių yra 

dauguma, yra fiziniai asmenys, vietos 

valdžios įstaigos, įskaitant savivaldybes, 

arba atsinaujinančių išteklių energijos 

sektoriuose veikiančios MVĮ; 

Or. en 

 

Pakeitimas 995 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) akcininkai arba nariai yra fiziniai 

asmenys, vietos valdžios įstaigos, įskaitant 

savivaldybes, arba atsinaujinančių išteklių 

energijos sektoriuose veikiančios MVĮ; 

a) akcininkai arba nariai, kurių yra 

dauguma, yra fiziniai asmenys, vietos 

valdžios įstaigos, įskaitant savivaldybes, 

arba atsinaujinančių išteklių energijos 

sektoriuose veikiančios MVĮ; 

Or. en 

 

Pakeitimas 996 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) akcininkai arba nariai yra fiziniai 

asmenys, vietos valdžios įstaigos, įskaitant 

a) akcininkai arba nariai yra fiziniai 

asmenys, vietos valdžios įstaigos, įskaitant 
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savivaldybes, arba atsinaujinančių išteklių 

energijos sektoriuose veikiančios MVĮ; 

savivaldybes, MVĮ arba kitus juridinius 

asmenis, veikiančius atsinaujinančių 

išteklių energijos sektoriuose; 

Or. en 

Pagrindimas 

Atsinaujinančių išteklių energetikos bendruomenes reikia apibrėžti kuo plačiau, suteikiant 

joms lanksčią atsinaujinančių energijos išteklių plėtros priemonę. 

 

Pakeitimas 997 

Theresa Griffin, Flavio Zanonato, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) pagrindinis bendruomenės tikslas, 

kaip nurodyta steigimo įstatuose, yra 

suteikti vietos bendruomenei aplinkos 

apsaugos, socialinės ar ekonominės 

naudos, o ne kurti pelną savo nariams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 998 

Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) bent 51 % subjekto akcininkų arba 

balsavimo teisę turinčių narių yra fiziniai 

asmenys; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pakeitimas 999 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) bent 51 % subjekto akcininkų arba 

balsavimo teisę turinčių narių yra fiziniai 

asmenys; 

b) bent 51 % subjekto akcininkų arba 

balsavimo teisę turinčių narių yra fiziniai 

asmenys arba savivaldybės; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1000 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) bent 51 % subjekto akcininkų arba 

balsavimo teisę turinčių narių yra fiziniai 

asmenys; 

b) bent 51 % subjekto akcininkų arba 

balsavimo teisę turinčių narių yra fiziniai 

asmenys arba valstybės įstaigos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1001 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) bent 51 % subjekto akcininkų arba 

balsavimo teisę turinčių narių yra fiziniai 

asmenys; 

b) bent 10 % subjekto akcininkų arba 

balsavimo teisę turinčių narių yra fiziniai 

asmenys; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Atsinaujinančių išteklių energetikos bendruomenes reikia apibrėžti kuo plačiau, suteikiant 

joms lanksčią atsinaujinančių energijos išteklių plėtros priemonę. Fiziniai asmenys ne visada 

bus pagrindiniai partneriai. 

 

Pakeitimas 1002 

Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) bent 51 % subjekto akcijų arba 

dalyvavimo teisių priklauso vietiniams 

nariams, t. y. vietos viešųjų arba vietos 

privačiųjų visuomenės ir ūkio interesų 

atstovams arba piliečiams, tiesiogiai 

suinteresuotiems bendruomenės veikla ir 

jos poveikiu; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1003 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) bent 51 % subjekto akcijų arba 

dalyvavimo teisių priklauso vietiniams 

nariams, t. y. vietos viešųjų arba vietos 

privačiųjų visuomenės ir ūkio interesų 

atstovams arba piliečiams, tiesiogiai 

suinteresuotiems bendruomenės veikla ir 

jos poveikiu; 

c) bent 51 % subjekto akcijų arba 

dalyvavimo teisių priklauso vietiniams 

nariams, t. y. vietos valdžios institucijų, 

vietos viešųjų arba vietos privačiųjų 

visuomenės ir ūkio interesų atstovams arba 

piliečiams, tiesiogiai suinteresuotiems 

bendruomenės veikla ir jos poveikiu; 

Or. en 
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Pakeitimas 1004 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) bent 51 % subjekto akcijų arba 

dalyvavimo teisių priklauso vietiniams 

nariams, t. y. vietos viešųjų arba vietos 

privačiųjų visuomenės ir ūkio interesų 

atstovams arba piliečiams, tiesiogiai 

suinteresuotiems bendruomenės veikla ir 

jos poveikiu; 

c) bent 51 % subjekto akcijų arba 

dalyvavimo teisių priklauso vietiniams 

nariams, t. y. vietos viešųjų arba vietos 

privačiųjų visuomenės ir ūkio interesų 

atstovams arba piliečiams, ir t. t. tiesiogiai 

suinteresuotiems bendruomenės veikla ir 

jos poveikiu; 

Or. en 

Pagrindimas 

Atsinaujinančių išteklių energetikos bendruomenes reikia apibrėžti kuo plačiau, suteikiant 

joms lanksčią atsinaujinančių energijos išteklių plėtros priemonę. 

 

Pakeitimas 1005 

Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) bent 51 % vietų subjekto direktorių 

valdyboje arba valdymo organuose 

paskirta vietiniams nariams, t. y. vietos 

viešųjų arba vietos privačiųjų visuomenės 

ir ūkio interesų atstovams arba piliečiams, 

kurie tiesiogiai suinteresuoti 

bendruomenės veikla ir jos poveikiu; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1006 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) bent 51 % vietų subjekto direktorių 

valdyboje arba valdymo organuose 

paskirta vietiniams nariams, t. y. vietos 

viešųjų arba vietos privačiųjų visuomenės 

ir ūkio interesų atstovams arba piliečiams, 

kurie tiesiogiai suinteresuoti 

bendruomenės veikla ir jos poveikiu; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1007 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) bent 51 % vietų subjekto direktorių 

valdyboje arba valdymo organuose paskirta 

vietiniams nariams, t. y. vietos viešųjų arba 

vietos privačiųjų visuomenės ir ūkio 

interesų atstovams arba piliečiams, kurie 

tiesiogiai suinteresuoti bendruomenės 

veikla ir jos poveikiu; 

d) bent 51 % vietų subjekto direktorių 

valdyboje arba valdymo organuose paskirta 

vietiniams nariams, t. y. vietos valdžios 

institucijų, vietos viešųjų arba vietos 

privačiųjų visuomenės ir ūkio interesų 

atstovams arba piliečiams, kurie tiesiogiai 

suinteresuoti bendruomenės veikla ir jos 

poveikiu; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1008 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) bent 51 % vietų subjekto direktorių 

valdyboje arba valdymo organuose paskirta 

d) bent 51 % vietų subjekto direktorių 

valdyboje arba valdymo organuose paskirta 
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vietiniams nariams, t. y. vietos viešųjų arba 

vietos privačiųjų visuomenės ir ūkio 

interesų atstovams arba piliečiams, kurie 

tiesiogiai suinteresuoti bendruomenės 

veikla ir jos poveikiu; 

vietiniams nariams, t. y. vietos viešųjų arba 

vietos privačiųjų visuomenės ir ūkio 

interesų atstovams, piliečiams ir kt. 

subjektams, kurie tiesiogiai suinteresuoti 

bendruomenės veikla ir jos poveikiu; 

Or. en 

Pagrindimas 

Atsinaujinančių išteklių energetikos bendruomenes reikia apibrėžti kuo plačiau, suteikiant 

joms lanksčią atsinaujinančių energijos išteklių plėtros priemonę. 

 

Pakeitimas 1009 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos d a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) gali dalyvauti visi potencialūs 

suinteresuotieji vietos subjektai, t. y. 

vietiniams viešiesiems ir privatiems 

socialiniams ir ekonominiams interesams 

atstovaujantys subjektai, ar piliečiai, 

turintys su bendruomenės veikla ir jos 

poveikiu susijusių tiesioginių interesų, 

atitinkantys a punkto kriterijus; 

Or. en 

Pagrindimas 

retrewtws 

 

Pakeitimas 1010 

Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos e punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) per pastaruosius penkerius metus 

bendruomenės įdiegtas vidutinis iš 

atsinaujinančių išteklių gaminamos 

elektros energijos, šilumos bei vėsumos ir 

transportui skirtos energijos pajėgumas 

ne didesnis kaip 18 MW. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1011 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) per pastaruosius penkerius metus 

bendruomenės įdiegtas vidutinis iš 

atsinaujinančių išteklių gaminamos 

elektros energijos, šilumos bei vėsumos ir 

transportui skirtos energijos pajėgumas ne 

didesnis kaip 18 MW. 

e) per pastaruosius penkerius metus 

bendruomenės įdiegtas vidutinis iš 

atsinaujinančių išteklių gaminamos 

elektros energijos, šilumos bei vėsumos ir 

transportui skirtos energijos pajėgumas ne 

didesnis kaip 20 arba 50 MW. 

Or. en 

Pagrindimas 

Atsinaujinančių išteklių energetikos bendruomenes reikia apibrėžti kuo plačiau, suteikiant 

joms lanksčią atsinaujinančių energijos išteklių plėtros priemonę. Atsinaujinančių išteklių 

energetikos bendruomenė, atsižvelgiant į vietos ir išorines sąlygas, gali turėti skirtingų 

energetinių poreikių. Be to, labai svarbu atsižvelgti į klausimus, susijusius su šiluminiu 

naudingumu. 

 

Pakeitimas 1012 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos e punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) per pastaruosius penkerius metus 

bendruomenės įdiegtas vidutinis iš 

atsinaujinančių išteklių gaminamos 

elektros energijos, šilumos bei vėsumos ir 

transportui skirtos energijos pajėgumas ne 

didesnis kaip 18 MW. 

e) per pastaruosius penkerius metus 

bendruomenės įdiegtas vidutinis iš 

atsinaujinančių išteklių gaminamos 

elektros energijos, šilumos bei vėsumos ir 

transportui skirtos energijos pajėgumas ne 

didesnis kaip 40 MW. 

Or. en 

Pagrindimas 

Per pastaruosius penkerius metus bendruomenės įdiegto vidutinio pajėgumo 18 MW riba 

kelia pavojų, kad bus apribotos tokių „bendruomenių“ galimybės, visų pirma tuo atveju, jei 

apskritai turime omenyje elektros energijos, šilumos ir vėsinimo bei transporto pajėgumus. 

ES jau yra energetikos bendruomenių, kurioms priklauso didesnio nei 18 MW atsinaujinančių 

energijos išteklių pajėgumo įrenginiai. 

 

Pakeitimas 1013 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Massimiliano Salini, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) per pastaruosius penkerius metus 

bendruomenės įdiegtas vidutinis iš 

atsinaujinančių išteklių gaminamos 

elektros energijos, šilumos bei vėsumos ir 

transportui skirtos energijos pajėgumas ne 

didesnis kaip 18 MW. 

e) per pastaruosius penkerius metus 

bendruomenės įdiegtas vidutinis iš 

atsinaujinančių išteklių gaminamos 

elektros energijos, šilumos bei vėsumos ir 

transportui skirtos energijos pajėgumas ne 

didesnis kaip 5 MW. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1014 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos e a punktas (naujas) 



 

AM\1130434LT.docx 81/155 PE607.899v02-00 

 LT 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) gali savanoriškai dalyvauti visi 

potencialūs suinteresuotieji vietos 

subjektai, t. y. vietiniams viešiesiems ir 

privatiems socialiniams ir ekonominiams 

interesams atstovaujantys subjektai, ar 

piliečiai, turintys su bendruomenės veikla 

ir jos poveikiu susijusių tiesioginių 

interesų, atitinkantys a punkto kriterijus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1015 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos e a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) gali dalyvauti visi potencialūs 

suinteresuotieji vietos subjektai, t. y. 

vietiniams viešiesiems ir privatiems 

socialiniams ir ekonominiams interesams 

atstovaujantys subjektai, ar piliečiai, 

turintys su bendruomenės veikla ir jos 

poveikiu susijusių tiesioginių interesų, 

atitinkantys a punkto kriterijus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1016 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Nedarant įtakos valstybės pagalbos 

taisyklėms, valstybės narės, rengdamos 

paramos schemas, atsižvelgia į 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

2. Nedarant įtakos valstybės pagalbos 

taisyklėms, valstybės narės, rengdamos ir 

iš dalies keisdamos paramos schemas, 

atsižvelgia į atsinaujinančių išteklių 
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bendruomenių ypatybes. energetikos bendruomenių ypatybes. 

Valstybės narės parengia ir iš dalies 

keičia paramos schemas, kad skatintų, o 

ne diskriminuotų atsinaujinančių išteklių 

energetikos bendruomenes. Valstybės 

narės turėtų skatinti tarpvalstybinį 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenių bendradarbiavimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1017 

Paul Rübig 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Nedarant įtakos valstybės pagalbos 

taisyklėms, valstybės narės, rengdamos 

paramos schemas, atsižvelgia į 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenių ypatybes. 

2. Nedarant įtakos valstybės pagalbos 

taisyklėms, valstybės narės, rengdamos 

paramos schemas, atsižvelgia į 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenių ypatybes, kartu 

užtikrindamos, kad visiems 

atsinaujinančių išteklių elektros energijos 

gamintojams būtų sudarytos vienodos 

sąlygos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1018 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Nedarant įtakos valstybės pagalbos 

taisyklėms, valstybės narės, rengdamos 

paramos schemas, atsižvelgia į 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

2. Nedarant įtakos valstybės pagalbos 

taisyklėms, valstybės narės, rengdamos 

paramos schemas, atsižvelgia į 

atsinaujinančių išteklių energetikos 
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bendruomenių ypatybes. bendruomenių ypatybes, kartu 

užtikrindamos, kad visiems 

atsinaujinančių išteklių elektros energijos 

gamintojams būtų sudarytos vienodos 

sąlygos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1019 

Jaromír Kohlíček 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Nedarant įtakos valstybės pagalbos 

taisyklėms, valstybės narės, rengdamos 

paramos schemas, atsižvelgia į 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenių ypatybes. 

2. Nedarant įtakos valstybės pagalbos 

taisyklėms, valstybės narės, rengdamos 

paramos schemas, atsižvelgia į 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenių ypatybes, kartu 

užtikrindamos, kad visiems 

atsinaujinančių išteklių elektros energijos 

gamintojams būtų sudarytos vienodos 

sąlygos. 

Or. en 

Pagrindimas 

Paramos schemos turėtų užtikrinti vienodas sąlygas visiems rinkos dalyviams, nepriklausomai 

nuo jų dydžio, nuosavybės struktūros ar teisinės formos. Reikėtų surasti kitas priemones, 

padedančias mažinti riziką, su kuria susiduria atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenės, pvz., taikant specialią draudimo formą. 

 

Pakeitimas 1020 

Miroslav Poche 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Nedarant įtakos valstybės pagalbos 2. Nedarant įtakos valstybės pagalbos 
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taisyklėms, valstybės narės, rengdamos 

paramos schemas, atsižvelgia į 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenių ypatybes. 

taisyklėms, valstybės narės, rengdamos 

paramos schemas, atsižvelgia į 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenių ypatybes, kartu 

užtikrindamos, kad visiems 

atsinaujinančių išteklių elektros energijos 

gamintojams būtų sudarytos vienodos 

sąlygos. 

Or. en 

Pagrindimas 

Paramos schemos turėtų užtikrinti vienodas sąlygas visiems rinkos dalyviams, nepriklausomai 

nuo jų dydžio, nuosavybės struktūros ar teisinės formos. Reikėtų surasti kitas priemones, 

padedančias mažinti riziką, su kuria susiduria atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenės, pvz., taikant specialią draudimo formą. 

 

Pakeitimas 1021 

Barbara Kappel 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Nedarant įtakos valstybės pagalbos 

taisyklėms, valstybės narės, rengdamos 

paramos schemas, atsižvelgia į 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenių ypatybes. 

2. Nedarant įtakos valstybės pagalbos 

taisyklėms, valstybės narės, rengdamos 

paramos schemas, atsižvelgia į 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenių ypatybes, kartu 

užtikrindamos, kad visiems 

atsinaujinančių išteklių elektros energijos 

gamintojams būtų sudarytos vienodos 

sąlygos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1022 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 2 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Nedarant įtakos valstybės pagalbos 

taisyklėms, valstybės narės, rengdamos 

paramos schemas, atsižvelgia į 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenių ypatybes. 

2. Nedarant įtakos valstybės pagalbos 

taisyklėms, valstybės narės, rengdamos 

paramos schemas, atsižvelgia į 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenių ypatybes, kartu 

užtikrindamos, kad visiems 

atsinaujinančių išteklių elektros energijos 

gamintojams būtų sudarytos vienodos 

sąlygos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1023 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Nedarant įtakos valstybės pagalbos 

taisyklėms, valstybės narės, rengdamos 

paramos schemas, atsižvelgia į 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenių ypatybes. 

2. Valstybės narės, rengdamos 

paramos sistemas, atsižvelgia į 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenių ypatybes. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1024 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Valstybės narės atlieka esamų 

kliūčių ir galimybių plėtoti 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenes savo teritorijose vertinimą, 
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siekiant pradėti taikyti sistemą, kuria 

suteikiama galimybė skatinti ir sudaryti 

palankesnes sąlygas atsinaujinančių 

išteklių energetikos bendruomenėms 

dalyvauti gaminant, vartojant, kaupiant ir 

parduodant atsinaujinančių išteklių 

energiją. 

 Tą sistemą sudaro: 

 a) tikslai ir konkrečios priemonės, 

padedančios vietos ir regioninėms 

valdžios institucijoms sudaryti sąlygas 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenių plėtrai ir tiesioginiam 

dalyvavimui; 

 b) konkrečios priemonės, taip pat 

finansinės paskatos, kuriomis mažas 

pajamas gaunantys namų ūkiai, kuriems 

kyla energijos nepritekliaus rizika, 

įskaitant nuomininkus, skatinami 

dalyvauti atsinaujinančių išteklių 

energetikos bendruomenių veikloje; 

 c) priemonės, padedančios gauti 

finansavimą ir informaciją; 

 d) reguliavimo ir pajėgumų didinimo 

parama vietos ir regioninėms valdžios 

institucijoms kuriant vietines įmones, 

kurių veikla susijusi su atsinaujinančių 

išteklių energijos gaminimu, vartojimu, 

kaupimu ir pardavimu; 

 e) visų reguliavimo ir administracinių 

kliūčių atsinaujinančių išteklių 

energetikos bendruomenėms pašalinimas. 

 Šis vertinimas ir galimybes teikianti 

sistema įtraukiami į nacionalinius 

energetikos ir klimato srities planus pagal 

reglamentą [dėl energetikos sąjungos 

valdymo]. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1025 

Jeppe Kofod 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Valstybės narės parengia 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenėms skirtas taisykles, 

kuriomis būtų užtikrinta, kad: 

 a) atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenės negalėtų atsisakyti priimti 

atskiro vartotojo, kuris geografiškai 

priklauso atsinaujinančių išteklių 

energetikos bendruomenei; 

 b) atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenės nustatytų taisykles, 

kuriomis būtų užtikrintas vienodas ir 

nediskriminacinis elgesys su visais 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenėje dalyvaujančiais 

vartotojais; 

 c) atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenės nustatytų sąžiningas 

taisykles vartotojams, kurie trumpalaikiu 

ar ilgesniu laikotarpiu negali apmokėti 

savo sąskaitų, kartu užtikrindamos 

vartotojų, kurie yra individualiai prijungti 

prie skirstymo tinklo, apsaugą; 

 d) užtikrina, kad atsinaujinančių išteklių 

energetikos bendruomenių kūrimas 

neiškraipytų bendros energetikos sistemos 

ir nesukeltų didesnių energetikos sąnaudų 

tiems vartotojams, kurie nėra pasigamintą 

elektros energiją naudojantys vartotojai ir 

(arba) nedalyvauja energetikos 

bendruomenėse. 

Or. en 

Pagrindimas 

Būtina užtikrinti, kad su energetikos bendruomenėms priklausančiais pažeidžiamais 

vartotojais nebūtų elgiamasi nesąžiningai, jų nepaisoma ar jiems daromas spaudimas. 
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Pakeitimas 1026 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Valstybės narės nustato 

nacionaliniu lygmeniu apibrėžtą 

privalomą rodiklį iki 2030 m., susijusį su 

atsinaujinančių išteklių energijos dalimi, 

kurią pasigamina atsinaujinančių išteklių 

energetikos bendruomenės. Prieš 

nustatydamos tokį rodiklį valstybės narės 

vykdo viešąsias konsultacijas, kuriose, be 

kita ko, dalyvauja miestai, vartotojų 

organizacijos ir pilietinė visuomenė. Šis 

rodiklis turėtų būti valstybių narių 

nacionalinių klimato ir energetikos srities 

planų dalis pagal reglamentą [Valdymo 

reglamentas, parengtas pagal pasiūlymą 

COM(2016) 759]. 

Or. en 

Pagrindimas 

Iš atsinaujinančių išteklių pasigamintos elektros energijos vartotojai ir atsinaujinančių 

išteklių energetikos bendruomenės yra ne tik pagrindiniai veiksniai, padedantys sparčiai 

pereiti prie tvarią ir visiškai atsinaujinančią energiją vartojančios visuomenės, bet jie taip pat 

vietos lygmeniu teikia didžiulę visuomeninę ir ekonominę naudą. Nacionalinėmis galimybėmis 

pagrįstų konkrečių tikslų apibrėžimas valstybėms narėms padėtų pasiekti bendrą iš 

atsinaujinančių išteklių pagamintos energijos tikslą, padidintų gerovę tiek vietos, tiek 

nacionaliniu lygmenimis ir galiausiai padėtų pasiekti susitarimą dėl priemonių, padedančių 

kovoti su klimato kaita. 

 

Pakeitimas 1027 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 2 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2b. Valstybės narės užtikrina, kad 
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atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenėms taikomi kriterijai būtų 

rengiami ir taikomi taip, kad tradicinės 

energetikos bendrovės, įskaitant privačius 

komercinius projektų rengėjus ir didesnes 

energetikos įmones, veiksmingai 

nekontroliuotų atsinaujinančių išteklių 

energetikos bendruomenių. Visų pirma, 

valstybės narės per nacionalines 

reguliavimo valdžios institucijas stebi, 

kaip atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenėms taikomi šie kriterijai ir 

kaip su jomis elgiamasi rengiant 

atsinaujinančių išteklių energijai skirtas 

paramos schemas, tuo siekdamos 

užtikrinti skaidrumą, nediskriminavimą ir 

vartotojų apsaugą bei išvengti 

piktnaudžiavimo ir neigiamos įtakos 

konkurencijai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1028 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 2 c dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2c. Valstybės narės užtikrina, kad visų 

naujų atsinaujinančių išteklių energijos 

gamybos įrenginių atveju ir techniškai 

pertvarkant esamus energijos iš 

atsinaujinančių išteklių gamybos 

įrenginius, vietos ir regioninės valdžios 

institucijos, taip pat fiziniai ir juridiniai 

asmenys, turintys tiesioginį interesą, 

susijusį su atsinaujinančių išteklių 

energijos gamybos įrenginiais ir jų 

poveikiu, galėtų dalyvauti projekte per 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenę. 

Or. en 
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Pakeitimas 1029 

Werner Langen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

[...] Išbraukta. 

Or. de 

Pagrindimas 

Eine mengenmäßige Vorgabe zur Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien im Wärme- 

und Kältesektor ist nicht geeignet, marktbasierte und kostenoptimale Strukturen zur 

Steigerung dieses Anteils herbeizuführen. Besonders im Bereich der Wärme- und 

Kälteversorgung spielen die klimatischen Bedingungen, die Struktur der Märkte für die 

Energieträger und die langjährig gewachsene Gebäudestruktur eine wichtige Rolle für die 

Wahl der Instrumente zur Zielerreichung. Hier dürfen auf europäischer Ebene keine 

einschränkenden oder marktverzerrenden Regeln die Flexibilität auf nationaler Ebene 

einschränken. Um Komplexität und Widersprüche zu vermeiden, sollte der Anteil der 

Erneuerbaren Energien im Wärme- und Kältesektor in der Richtlinie über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden geregelt werden. 

 

Pakeitimas 1030 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

23 straipsnis Išbraukta. 

Atsinaujinančių išteklių energijos 

naudojimo šildymo ir vėsinimo 

įrenginiuose skatinimas 

 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos atsinaujinančių išteklių 

energetikai skverbtis į šildymo ir vėsinimo 

sektorių, kiekviena valstybė narė stengiasi 

šildymui ir vėsinimui tiekiamos 

atsinaujinančių išteklių energijos dalį 

kasmet padidinti bent 1 procentiniu 

punktu, išreiškiamu nacionaline galutinės 

energijos suvartojimo dalimi ir 
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apskaičiuojamu pagal 7 straipsnyje 

nustatytą metodiką. 

2. Remdamosi objektyviais ir 

nediskriminaciniais kriterijais, valstybės 

narės gali parengti ir paskelbti priemonių 

ir įgyvendinančių subjektų, pavyzdžiui, 

kuro tiekėjų, sąrašą, kuris padėtų didinti 1 

dalyje nustatytą prieaugį. 

 

3. 1 dalyje nustatytą prieaugį galima 

įgyvendinti vienu arba keliais iš šių būdų: 

 

a) atsinaujinančių išteklių energiją 

fiziškai įmaišyti į šildymui arba vėsinimui 

tiekiamą energiją ir energinį kurą; 

 

b) taikyti tiesioginio mažinimo 

priemones, pavyzdžiui, pastatuose įrengti 

ypač našias atsinaujinančių išteklių 

energiją vartojančias šildymo ir vėsinimo 

sistemas arba naudoti atsinaujinančių 

išteklių energiją pramoniniams šildymo ir 

vėsinimo procesams; 

 

c) taikyti netiesioginio mažinimo 

priemones, įgyvendinamas prekiniais 

sertifikatais, kuriais įrodoma, kad 

reikalavimų laikomasi remiant 

netiesioginio mažinimo priemones, kurias 

įgyvendina kitas ūkio subjektas, 

pavyzdžiui, nepriklausomas 

atsinaujinančių energijos išteklių 

technologijos diegėjas arba energetinių 

paslaugų bendrovė, teikianti 

atsinaujinančių energijos išteklių diegimo 

paslaugas. 

 

4. 2 dalyje nurodytas priemones 

įgyvendinti ir stebėti valstybės narės gali 

naudodamosi struktūromis sukurtomis 

pagal Direktyvos 2012/27/ES 7 straipsnyje 

nustatytas energijos vartojimo efektyvumo 

įpareigojimų sistemas. 

 

5. Pagal 2 dalį paskirti subjektai 

užtikrina, kad jų įnašą būtų galima 

išmatuoti bei patikrinti, ir įstaigai, kurią 

paskyrė valstybė narė, nuo 2021 m. 

birželio 30 d. praneša apie: 

 

a) visą šildymui ir vėsinimui patiektos 

energijos kiekį; 
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b) visą šildymui ir vėsinimui patiektos 

atsinaujinančių išteklių energijos kiekį; 

 

c) atsinaujinančių išteklių energijos 

dalį visame šildymui ir vėsinimui patiektos 

energijos kiekyje ir 

 

d) atsinaujinančių energijos išteklių 

rūšis. 

 

6. Valstybės narės užtikrina, kad 5 

dalyje nurodytas ataskaitas patikrintų 

paskirta kompetentinga įstaiga. 

 

Or. en 

 

Pakeitimas 1031 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos atsinaujinančių išteklių energetikai 

skverbtis į šildymo ir vėsinimo sektorių, 

kiekviena valstybė narė stengiasi šildymui 

ir vėsinimui tiekiamos atsinaujinančių 

išteklių energijos dalį kasmet padidinti 

bent 1 procentiniu punktu, išreiškiamu 

nacionaline galutinės energijos 

suvartojimo dalimi ir apskaičiuojamu 

pagal 7 straipsnyje nustatytą metodiką. 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos atsinaujinančių išteklių energetikai 

skverbtis į šildymo ir vėsinimo sektorių, 

valstybės narės reikalauja, kad kuro 

šildymui ir vėsinimui tiekėjai, kartu 

taikant energijos vartojimo efektyvumo 

pirmumo principą ir energijos taupymo 

priemones, šildymo ir vėsinimo 

technologijoms tiekiamos atsinaujinančių 

išteklių energijos dalį kasmet padidintų 

bent 2 procentiniais punktais. 2 

procentiniais punktais laikomas vidurkis 

per ankstesnius trejus metus. Kuriant 

politikos priemones, kurios padėtų kuro 

tiekėjams vykdyti savo įsipareigojimus, 

valstybės narės pirmenybę teikia 

geriausioms turimoms technologijoms, 

pvz., saulės šilumos, geoterminei 

energijai, labai efektyviems šilumos 

siurbliams arba iš atsinaujinančių 

energijos išteklių gaminamai elektros 

energijai. Procesuose, kuriuose sudėtinga 

pasiekti lygiavertį efektyvumą naudojant 

kitas atsinaujinančiosios energijos 
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technologijas, skatinama naudoti 

biomasę, visų pirma techninei šilumai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1032 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos atsinaujinančių išteklių energetikai 

skverbtis į šildymo ir vėsinimo sektorių, 

kiekviena valstybė narė stengiasi šildymui 

ir vėsinimui tiekiamos atsinaujinančių 

išteklių energijos dalį kasmet padidinti 

bent 1 procentiniu punktu, išreiškiamu 

nacionaline galutinės energijos 

suvartojimo dalimi ir apskaičiuojamu 

pagal 7 straipsnyje nustatytą metodiką. 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos atsinaujinančių išteklių energetikai 

skverbtis į šildymo ir vėsinimo sektorių, 

kiekviena valstybė narė turėtų stengtis 

padidinti šildymui ir vėsinimui tiekiamos 

atsinaujinančių išteklių energijos dalį. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šildymui ir vėsinimui tiekiamos atsinaujinančių išteklių energijos dalies padidinimas yra 

žingsnis teisinga linkme, tačiau kiekviena valstybė narė turėtų atskirai nuspręsti dėl energijos 

rūšių derinio (ne tik dėl atsinaujinančiosios energijos technologijų, bet ir dėl sektorinių tikslų 

paskirstymo šilumai, elektros energijai, transportui). 

 

Pakeitimas 1033 

Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos atsinaujinančių išteklių energetikai 

skverbtis į šildymo ir vėsinimo sektorių, 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos atsinaujinančių išteklių energetikai 

skverbtis į šildymo ir vėsinimo sektorių, 
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kiekviena valstybė narė stengiasi šildymui 

ir vėsinimui tiekiamos atsinaujinančių 

išteklių energijos dalį kasmet padidinti 

bent 1 procentiniu punktu, išreiškiamu 

nacionaline galutinės energijos suvartojimo 

dalimi ir apskaičiuojamu pagal 7 

straipsnyje nustatytą metodiką. 

kiekviena valstybė narė stengiasi padidinti 

šildymui ir vėsinimui tiekiamos 

atsinaujinančių išteklių energijos dalį, 

išreiškiamą nacionaline galutinės energijos 

suvartojimo dalimi ir apskaičiuojamą 

pagal 7 straipsnyje nustatytą metodiką. 

Remdamosi šios direktyvos 3 straipsniu, 

valstybės narės nustato planuojamą 

padidinimo lygį kaip atitinkamą savo 

įnašą, kuriuo jos prisideda prie bendro 

2030 m. tikslo. 

Or. en 

Pagrindimas 

There is a great difference between the present share of renewable energy supplied for 

heating and cooling between Member States. For Member States where the shares are 

already high, the most cost effective measures have already been made. Additional measures 

would thus be harder to implement and associated with a higher cost. Focus should be on 

those Member States with low shares where measures are easily accessible and cost-effective. 

Therefore defining that Member States should endeavour to increase rate of renewables in for 

heating and energy cooling does not make sense since it is neither proportionate nor a cost-

effective approach. 

 

Pakeitimas 1034 

Jaromír Kohlíček 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos atsinaujinančių išteklių energetikai 

skverbtis į šildymo ir vėsinimo sektorių, 

kiekviena valstybė narė stengiasi šildymui 

ir vėsinimui tiekiamos atsinaujinančių 

išteklių energijos dalį kasmet padidinti 

bent 1 procentiniu punktu, išreiškiamu 

nacionaline galutinės energijos suvartojimo 

dalimi ir apskaičiuojamu pagal 7 

straipsnyje nustatytą metodiką. 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos atsinaujinančių išteklių energetikai 

skverbtis į šildymo ir vėsinimo sektorių, 

kiekviena valstybė narė stengiasi padidinti 

šildymui ir vėsinimui tiekiamos 

atsinaujinančių išteklių energijos dalį, 

išreiškiamą nacionaline galutinės energijos 

suvartojimo dalimi ir apskaičiuojamą 

pagal 7 straipsnyje nustatytą metodiką. 

Remdamosi 3 straipsniu, valstybės narės 

nustato planuojamą padidinimo lygį kaip 

atitinkamą savo įnašų dalį, kuria jos 

prisideda prie bendro 2030 m. tikslo. 
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Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo metu šildymui ir vėsinimui tiekiamos atsinaujinančių išteklių energijos dalis valstybėse 

narėse labai skiriasi, priklausomai nuo įvairių aplinkybių, kaip antai skirtingas įdirbis ir 

galimybės. Neatrodo proporcinga ar ekonomiška nustatyti, kad visos valstybės turi stengtis 

pasiekti tokį patį padidinimo lygį. Kiekviena valstybė narė turėtų nustatyti atitinkamą 

padidinimo lygį, įgyvendindamos strategiją, kuria siekiama 2030 m. tikslo. 

 

Pakeitimas 1035 

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos atsinaujinančių išteklių energetikai 

skverbtis į šildymo ir vėsinimo sektorių, 

kiekviena valstybė narė stengiasi šildymui 

ir vėsinimui tiekiamos atsinaujinančių 

išteklių energijos dalį kasmet padidinti bent 

1 procentiniu punktu, išreiškiamu 

nacionaline galutinės energijos suvartojimo 

dalimi ir apskaičiuojamu pagal 7 

straipsnyje nustatytą metodiką. 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos atsinaujinančių išteklių energetikai 

skverbtis į šildymo ir vėsinimo sektorių, 

kiekviena valstybė narė stengiasi šildymui 

ir vėsinimui tiekiamos atsinaujinančių 

išteklių energijos, įskaitant atliekinę 

šilumą ir vėsumą, dalį kasmet padidinti 

bent 1 procentiniu punktu, kol 

atsinaujinančių išteklių energijos, 

įskaitant atliekinę šilumą ir vėsumą, dalis 

sudarys 100 proc., išreiškiamų nacionaline 

galutinės energijos suvartojimo dalimi ir 

apskaičiuojamų pagal 7 straipsnyje 

nustatytą metodiką. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1036 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos atsinaujinančių išteklių energetikai 

skverbtis į šildymo ir vėsinimo sektorių, 

kiekviena valstybė narė stengiasi šildymui 

ir vėsinimui tiekiamos atsinaujinančių 

išteklių energijos dalį kasmet padidinti bent 

1 procentiniu punktu, išreiškiamu 

nacionaline galutinės energijos suvartojimo 

dalimi ir apskaičiuojamu pagal 7 

straipsnyje nustatytą metodiką. 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos atsinaujinančių išteklių energetikai 

bei atliekinei šilumai ir vėsumai skverbtis 

į šildymo ir vėsinimo sektorių, kiekviena 

valstybė narė stengiasi šildymui ir 

vėsinimui tiekiamos atsinaujinančių 

išteklių energijos ir (arba) atliekinės 

šilumos ir vėsumos dalį kasmet padidinti 

bent 1 procentiniu punktu, išreiškiamu 

nacionaline galutinės energijos suvartojimo 

dalimi ir apskaičiuojamu pagal 7 

straipsnyje nustatytą metodiką. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1037 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos atsinaujinančių išteklių energetikai 

skverbtis į šildymo ir vėsinimo sektorių, 

kiekviena valstybė narė stengiasi šildymui 

ir vėsinimui tiekiamos atsinaujinančių 

išteklių energijos dalį kasmet padidinti bent 

1 procentiniu punktu, išreiškiamu 

nacionaline galutinės energijos suvartojimo 

dalimi ir apskaičiuojamu pagal 7 

straipsnyje nustatytą metodiką. 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos atsinaujinančių išteklių energetikai 

bei atliekinei šilumai ir vėsumai skverbtis 

į šildymo ir vėsinimo sektorių, kiekviena 

valstybė narė stengiasi šildymui ir 

vėsinimui tiekiamos atsinaujinančių 

išteklių energijos ir (arba) atliekinės 

šilumos ir vėsumos dalį kasmet padidinti 

bent 1 procentiniu punktu, išreiškiamu 

nacionaline galutinės energijos suvartojimo 

dalimi ir apskaičiuojamu pagal 7 

straipsnyje nustatytą metodiką. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1038 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos atsinaujinančių išteklių energetikai 

skverbtis į šildymo ir vėsinimo sektorių, 

kiekviena valstybė narė stengiasi šildymui 

ir vėsinimui tiekiamos atsinaujinančių 

išteklių energijos dalį kasmet padidinti bent 

1 procentiniu punktu, išreiškiamu 

nacionaline galutinės energijos suvartojimo 

dalimi ir apskaičiuojamu pagal 7 

straipsnyje nustatytą metodiką. 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos atsinaujinančių išteklių energetikai 

bei atliekinei šilumai ir vėsumai skverbtis 

į šildymo ir vėsinimo sektorių, kiekviena 

valstybė narė stengiasi šildymui ir 

vėsinimui tiekiamos atsinaujinančių 

išteklių energijos ir (arba) atliekinės 

šilumos ir vėsumos dalį kasmet padidinti 

bent 1 procentiniu punktu, išreiškiamu 

nacionaline galutinės energijos suvartojimo 

dalimi ir apskaičiuojamu pagal 7 

straipsnyje nustatytą metodiką. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1039 

Miroslav Poche 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos atsinaujinančių išteklių energetikai 

skverbtis į šildymo ir vėsinimo sektorių, 

kiekviena valstybė narė stengiasi šildymui 

ir vėsinimui tiekiamos atsinaujinančių 

išteklių energijos dalį kasmet padidinti bent 

1 procentiniu punktu, išreiškiamu 

nacionaline galutinės energijos suvartojimo 

dalimi ir apskaičiuojamu pagal 7 

straipsnyje nustatytą metodiką. 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos atsinaujinančių išteklių energetikai 

bei atliekinei šilumai ir vėsumai skverbtis 

į šildymo ir vėsinimo sektorių, kiekviena 

valstybė narė stengiasi šildymui ir 

vėsinimui tiekiamos atsinaujinančių 

išteklių energijos ir (arba) atliekinės 

šilumos ir vėsumos dalį kasmet padidinti 

bent 2 procentiniais punktais, 

išreiškiamais nacionaline galutinės 

energijos suvartojimo dalimi ir 

apskaičiuojamais pagal 7 straipsnyje 

nustatytą metodiką. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Šilumos ir vėsinimo sektoriuje didinant iš atsinaujinančių energijos išteklių gaunamos 

energijos dalį būtina atsižvelgti į tai, kad skirtingose valstybėse narėse dėl geografinių ir 

klimato sąlygų ir kitų nacionalinių ypatybių padėtis iš esmės skiriasi, o valstybės narės taip 

pat turi teisę nuspręsti dėl energijos rūšių derinyje naudojamų atsinaujinančių energijos 

išteklių rūšies. Atliekinė šiluma turėtų būti vertinama panašiai kaip atsinaujinančioji energija, 

sudarant sąlygas valstybėms narėms pasiekti šilumai tiekiamos atsinaujinančių išteklių 

energijos tikslą, į jų sistemas įtraukiant daugiau atliekinės šilumos. 

 

Pakeitimas 1040 

Barbara Kappel 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos atsinaujinančių išteklių energetikai 

skverbtis į šildymo ir vėsinimo sektorių, 

kiekviena valstybė narė stengiasi šildymui 

ir vėsinimui tiekiamos atsinaujinančių 

išteklių energijos dalį kasmet padidinti 

bent 1 procentiniu punktu, išreiškiamu 

nacionaline galutinės energijos 

suvartojimo dalimi ir apskaičiuojamu 

pagal 7 straipsnyje nustatytą metodiką. 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos atsinaujinančių išteklių energetikai 

skverbtis į šildymo ir vėsinimo sektorių, 

kiekviena valstybė narė turėtų įgyvendinti 

paskatas didinti atsinaujinančių išteklių 

energijos dalį, įskaitant atliekinę šilumą ar 

vėsumą, atsižvelgdamos į techninį 

ekonominį įgyvendinamumą, taip pat 

priemones mokslinių tyrimų ir plėtros 

srityje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1041 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos atsinaujinančių išteklių energetikai 

skverbtis į šildymo ir vėsinimo sektorių, 

kiekviena valstybė narė stengiasi šildymui 

ir vėsinimui tiekiamos atsinaujinančių 

išteklių energijos dalį kasmet padidinti bent 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos atsinaujinančių išteklių energetikai 

skverbtis į šildymo ir vėsinimo sektorių, 

kiekviena valstybė narė stengiasi šildymui 

ir vėsinimui tiekiamos atsinaujinančių 

išteklių energijos dalį kasmet padidinti bent 
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1 procentiniu punktu, išreiškiamu 

nacionaline galutinės energijos suvartojimo 

dalimi ir apskaičiuojamu pagal 7 

straipsnyje nustatytą metodiką. 

2 procentiniais punktais, išreiškiamais 

nacionaline galutinės energijos suvartojimo 

dalimi ir apskaičiuojamais pagal 7 

straipsnyje nustatytą metodiką. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1042 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos atsinaujinančių išteklių energetikai 

skverbtis į šildymo ir vėsinimo sektorių, 

kiekviena valstybė narė stengiasi šildymui 

ir vėsinimui tiekiamos atsinaujinančių 

išteklių energijos dalį kasmet padidinti bent 

1 procentiniu punktu, išreiškiamu 

nacionaline galutinės energijos suvartojimo 

dalimi ir apskaičiuojamu pagal 7 

straipsnyje nustatytą metodiką. 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos terminiam naudojimui (šildymui 

ir vėsinimui) skirtai atsinaujinančių 

išteklių energetikai skverbtis į pramonės 

sektorių, kiekviena valstybė narė stengiasi 

šildymui ir vėsinimui tiekiamos 

atsinaujinančių išteklių energijos dalį 

kasmet padidinti bent 1 procentiniu punktu, 

išreiškiamu nacionaline galutinės energijos 

suvartojimo dalimi ir apskaičiuojamu pagal 

7 straipsnyje nustatytą metodiką. 

Or. es 

Pagrindimas 

Būtina daryti poveikį atsinaujinančių išteklių energijos vartojimui pramonės sektoriuje, 

kuriame didelį potencialą turintys atsinaujinantys ištekliai turi konkuruoti su kitu kuru, 

turinčiu didelės įtakos klimato kaitai, pvz., gamtinėmis dujomis arba SND, kuriam daugeliu 

atvejų teikiama pernelyg didelė parama, o tai neatitinka pereinamojo pobūdžio kuro 

vaidmens, į kurį reikia atsižvelgti. 

 

Pakeitimas 1043 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, András 

Gyürk, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos atsinaujinančių išteklių energetikai 

skverbtis į šildymo ir vėsinimo sektorių, 

kiekviena valstybė narė stengiasi šildymui 

ir vėsinimui tiekiamos atsinaujinančių 

išteklių energijos dalį kasmet padidinti 

bent 1 procentiniu punktu, išreiškiamu 

nacionaline galutinės energijos suvartojimo 

dalimi ir apskaičiuojamu pagal 7 

straipsnyje nustatytą metodiką. 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos atsinaujinančių išteklių energetikai 

skverbtis į šildymo ir vėsinimo sektorių, 

kiekviena valstybė narė sukuria paskatų 

sistemą, skirtą padidinti šildymui ir 

vėsinimui tiekiamos atsinaujinančių 

išteklių energijos dalį, išreiškiamą 

nacionaline galutinės energijos suvartojimo 

dalimi ir apskaičiuojamą pagal 7 

straipsnyje nustatytą metodiką. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1044 

Paul Rübig 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos atsinaujinančių išteklių energetikai 

skverbtis į šildymo ir vėsinimo sektorių, 

kiekviena valstybė narė stengiasi šildymui 

ir vėsinimui tiekiamos atsinaujinančių 

išteklių energijos dalį kasmet padidinti 

bent 1 procentiniu punktu, išreiškiamu 

nacionaline galutinės energijos 

suvartojimo dalimi ir apskaičiuojamu 

pagal 7 straipsnyje nustatytą metodiką. 

1. Kad būtų sudarytos geresnės 

sąlygos atsinaujinančių išteklių energetikai 

skverbtis į šildymo ir vėsinimo sektorių, 

kiekviena valstybė narė stengiasi padidinti 

šildymui ir vėsinimui tiekiamos 

atsinaujinančių išteklių energijos dalį, 

taikydama paskatas ir atsižvelgdama į 

techninį ir ekonominį įgyvendinamumą, 

taip pat skirtingą atsinaujinančių 

energijos išteklių, jau naudojamų 

valstybėse narėse, lygį. 

Or. en 

Pagrindimas 

Priešingai nei elektra ir dujos, šiluma negali būti perduodama į kitas kaimo sritis regionuose. 

Todėl iš atsinaujinančių energijos išteklių gaunamos energijos dalis labai priklauso nuo 

techninių ir ekonominių galimybių. 
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Pakeitimas 1045 

Fredrick Federley, Carolina Punset 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Jei šildymui ir vėsinimui tiekiamos 

atsinaujinančių išteklių energijos dalis, 

įskaitant atliekinę šilumą / vėsumą, yra 

mažesnė nei 60 proc., valstybės narės 

kiekvienais metais padidina šią dalį bent 1 

procentiniu punktu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1046 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Apskaičiuojant šildymui ir 

vėsinimui tiekiamos atsinaujinančių 

išteklių energijos dalį 1 dalyje nurodytu 

tikslu, valstybės narės įtraukia atliekinę 

šilumą ir vėsumą, naudodamos 0,5 

daugiklį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1047 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 1 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1b. Nukrypdamos nuo 1 dalies, 
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valstybės narės, kuriose iš atsinaujinančių 

energijos išteklių pagamintos energijos 

kiekis šildymo ir vėsinimo sektoriuje yra 

didesnis nei 50 proc., gali sumažinti šį 

įpareigojimą 1 proc. šilumos ir vėsinimo 

paslaugų tiekėjams. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1048 

Paul Rübig 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Remdamosi objektyviais ir 

nediskriminaciniais kriterijais, valstybės 

narės gali parengti ir paskelbti priemonių ir 

įgyvendinančių subjektų, pavyzdžiui, kuro 

tiekėjų, sąrašą, kuris padėtų didinti 1 dalyje 

nustatytą prieaugį. 

2. Remdamosi objektyviais ir 

nediskriminaciniais kriterijais, valstybės 

narės gali parengti ir paskelbti priemonių 

sąrašą, kuris padėtų didinti prieaugį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1049 

Barbara Kappel 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Remdamosi objektyviais ir 

nediskriminaciniais kriterijais, valstybės 

narės gali parengti ir paskelbti priemonių ir 

įgyvendinančių subjektų, pavyzdžiui, kuro 

tiekėjų, sąrašą, kuris padėtų didinti 1 dalyje 

nustatytą prieaugį. 

2. Remdamosi objektyviais ir 

nediskriminaciniais kriterijais, valstybės 

narės gali parengti ir paskelbti priemonių, 

pavyzdžiui, kuro tiekėjų, sąrašą, kuris 

padėtų didinti 1 dalyje nustatytą prieaugį. 

Or. en 
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Pakeitimas 1050 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Remdamosi objektyviais ir 

nediskriminaciniais kriterijais, valstybės 

narės gali parengti ir paskelbti priemonių 

ir įgyvendinančių subjektų, pavyzdžiui, 

kuro tiekėjų, sąrašą, kuris padėtų didinti 1 

dalyje nustatytą prieaugį. 

2. Remdamosi objektyviais ir 

nediskriminaciniais kriterijais, valstybės 

narės parengia ir paskelbia priemonių ir 

įgyvendinančių subjektų sąrašą, kuriuo 

būtų įgyvendintas 1 dalyje nustatytas 

prieaugis. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1051 

Barbara Kappel 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. 1 dalyje nustatytą prieaugį galima 

įgyvendinti vienu arba keliais iš šių būdų: 

Išbraukta. 

a) atsinaujinančių išteklių energiją 

fiziškai įmaišyti į šildymui arba vėsinimui 

tiekiamą energiją ir energinį kurą; 

 

b) taikyti tiesioginio mažinimo 

priemones, pavyzdžiui, pastatuose įrengti 

ypač našias atsinaujinančių išteklių 

energiją vartojančias šildymo ir vėsinimo 

sistemas arba naudoti atsinaujinančių 

išteklių energiją pramoniniams šildymo ir 

vėsinimo procesams; 

 

c) taikyti netiesioginio mažinimo 

priemones, įgyvendinamas prekiniais 

sertifikatais, kuriais įrodoma, kad 

reikalavimų laikomasi remiant 

netiesioginio mažinimo priemones, kurias 

įgyvendina kitas ūkio subjektas, 

pavyzdžiui, nepriklausomas 

atsinaujinančių energijos išteklių 
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technologijos diegėjas arba energetinių 

paslaugų bendrovė, teikianti 

atsinaujinančių energijos išteklių diegimo 

paslaugas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1052 

Paul Rübig 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. 1 dalyje nustatytą prieaugį galima 

įgyvendinti vienu arba keliais iš šių būdų: 

Išbraukta. 

a) atsinaujinančių išteklių energiją 

fiziškai įmaišyti į šildymui arba vėsinimui 

tiekiamą energiją ir energinį kurą; 

 

b) taikyti tiesioginio mažinimo 

priemones, pavyzdžiui, pastatuose įrengti 

ypač našias atsinaujinančių išteklių 

energiją vartojančias šildymo ir vėsinimo 

sistemas arba naudoti atsinaujinančių 

išteklių energiją pramoniniams šildymo ir 

vėsinimo procesams; 

 

c) taikyti netiesioginio mažinimo 

priemones, įgyvendinamas prekiniais 

sertifikatais, kuriais įrodoma, kad 

reikalavimų laikomasi remiant 

netiesioginio mažinimo priemones, kurias 

įgyvendina kitas ūkio subjektas, 

pavyzdžiui, nepriklausomas 

atsinaujinančių energijos išteklių 

technologijos diegėjas arba energetinių 

paslaugų bendrovė, teikianti 

atsinaujinančių energijos išteklių diegimo 

paslaugas. 

 

Or. en 

Pagrindimas 

Priešingai nei elektra ir dujos, šiluma negali būti perduodama į kitas kaimo sritis regionuose. 
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Todėl iš atsinaujinančių energijos išteklių gaunamos energijos dalis labai priklauso nuo 

techninių ir ekonominių galimybių. 

 

Pakeitimas 1053 

Miroslav Poche 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. 1 dalyje nustatytą prieaugį galima 

įgyvendinti vienu arba keliais iš šių būdų: 

3. 1 dalyje nustatytą prieaugį galima 

įgyvendinti, be kita ko, vienu arba keliais 

iš šių būdų: 

Or. en 

 

Pakeitimas 1054 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 3 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) atsinaujinančių išteklių energiją 

fiziškai įmaišyti į šildymui arba vėsinimui 

tiekiamą energiją ir energinį kurą; 

a) atsinaujinančių išteklių energiją 

fiziškai įmaišyti į šildymui arba vėsinimui 

tiekiamą energiją ir energinį kurą, taip pat 

naudojant efektyvaus centralizuoto 

šildymo sistemas, apibrėžtas Direktyvoje 

2012/27/ES; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1055 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 3 dalies a punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) atsinaujinančių išteklių energiją 

fiziškai įmaišyti į šildymui arba vėsinimui 

tiekiamą energiją ir energinį kurą; 

a) atsinaujinančių išteklių energiją ir 

(arba) atliekinę šilumą ir vėsumą fiziškai 

įmaišyti į šildymui arba vėsinimui tiekiamą 

energiją ir energinį kurą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1056 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 3 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) atsinaujinančių išteklių energiją 

fiziškai įmaišyti į šildymui arba vėsinimui 

tiekiamą energiją ir energinį kurą; 

a) atsinaujinančių išteklių energiją ir 

(arba) atliekinę šilumą ar vėsumą fiziškai 

įmaišyti į šildymui arba vėsinimui tiekiamą 

energiją ir energinį kurą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1057 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 3 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) atsinaujinančių išteklių energiją 

fiziškai įmaišyti į šildymui arba vėsinimui 

tiekiamą energiją ir energinį kurą; 

a) atsinaujinančių išteklių energiją ir 

(arba) atliekinę šilumą ar vėsumą fiziškai 

įmaišyti į šildymui arba vėsinimui tiekiamą 

energiją ir energinį kurą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1058 

Marian-Jean Marinescu 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 3 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) atsinaujinančių išteklių energiją 

fiziškai įmaišyti į šildymui arba vėsinimui 

tiekiamą energiją ir energinį kurą; 

a) atsinaujinančių išteklių energiją bei 

atliekinę šilumą ir vėsumą fiziškai 

įmaišyti į šildymui arba vėsinimui tiekiamą 

energiją ir energinį kurą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1059 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 3 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) atsinaujinančių išteklių energiją 

fiziškai įmaišyti į šildymui arba vėsinimui 

tiekiamą energiją ir energinį kurą; 

a) atsinaujinančių išteklių energiją bei 

atliekinę šilumą ar vėsumą fiziškai 

įmaišyti į šildymui arba vėsinimui tiekiamą 

energiją ir energinį kurą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1060 

Miroslav Poche 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 3 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) atsinaujinančių išteklių energiją 

fiziškai įmaišyti į šildymui arba vėsinimui 

tiekiamą energiją ir energinį kurą; 

a) atsinaujinančių išteklių energiją ir 

(arba) atliekinę šilumą ar vėsumą fiziškai 

įmaišyti į šildymui arba vėsinimui tiekiamą 

energiją ir energinį kurą; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Šilumos ir vėsinimo sektoriuje didinant iš atsinaujinančių energijos išteklių gaunamos 

energijos dalį būtina atsižvelgti į tai, kad skirtingose valstybėse narėse dėl geografinių ir 

klimato sąlygų ir kitų nacionalinių ypatybių padėtis iš esmės skiriasi, o valstybės narės taip 

pat turi teisę nuspręsti dėl energijos rūšių derinyje naudojamų atsinaujinančių energijos 

išteklių rūšies. Atliekinė šiluma turėtų būti vertinama panašiai kaip atsinaujinančioji energija, 

sudarant sąlygas valstybėms narėms pasiekti šilumai tiekiamos atsinaujinančių išteklių 

energijos tikslą, į jų sistemas įtraukiant daugiau atliekinės šilumos. 

 

Pakeitimas 1061 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 3 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) taikyti tiesioginio mažinimo 

priemones, pavyzdžiui, pastatuose įrengti 

ypač našias atsinaujinančių išteklių 

energiją vartojančias šildymo ir vėsinimo 

sistemas arba naudoti atsinaujinančių 

išteklių energiją pramoniniams šildymo ir 

vėsinimo procesams; 

b) taikyti tiesioginio mažinimo 

priemones, pavyzdžiui, pastatuose įrengti 

ypač našias atsinaujinančių išteklių 

energiją vartojančias šildymo ir vėsinimo 

sistemas arba naudoti atsinaujinančių 

išteklių energiją ir (arba) atliekinę šilumą 

ir vėsumą pramoniniams šildymo ir 

vėsinimo procesams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1062 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 3 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) taikyti tiesioginio mažinimo 

priemones, pavyzdžiui, pastatuose įrengti 

ypač našias atsinaujinančių išteklių 

energiją vartojančias šildymo ir vėsinimo 

sistemas arba naudoti atsinaujinančių 

išteklių energiją pramoniniams šildymo ir 

b) taikyti tiesioginio mažinimo 

priemones, pavyzdžiui, pastatuose įrengti 

ypač našias atsinaujinančių išteklių 

energiją vartojančias šildymo ir vėsinimo 

sistemas arba naudoti atsinaujinančių 

išteklių energiją ir (arba) atliekinę šilumą 
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vėsinimo procesams; ar vėsumą pramoniniams šildymo ir 

vėsinimo procesams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1063 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 3 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) taikyti tiesioginio mažinimo 

priemones, pavyzdžiui, pastatuose įrengti 

ypač našias atsinaujinančių išteklių 

energiją vartojančias šildymo ir vėsinimo 

sistemas arba naudoti atsinaujinančių 

išteklių energiją pramoniniams šildymo ir 

vėsinimo procesams; 

b) taikyti tiesioginio mažinimo 

priemones, pavyzdžiui, pastatuose įrengti 

ypač našias atsinaujinančių išteklių 

energiją vartojančias šildymo ir vėsinimo 

sistemas arba naudoti atsinaujinančių 

išteklių energiją ir (arba) atliekinę šilumą 

ar vėsumą pramoniniams šildymo ir 

vėsinimo procesams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1064 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 3 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) taikyti tiesioginio mažinimo 

priemones, pavyzdžiui, pastatuose įrengti 

ypač našias atsinaujinančių išteklių 

energiją vartojančias šildymo ir vėsinimo 

sistemas arba naudoti atsinaujinančių 

išteklių energiją pramoniniams šildymo ir 

vėsinimo procesams; 

b) taikyti tiesioginio mažinimo 

priemones, pavyzdžiui, pastatuose įrengti 

ypač našias atsinaujinančių išteklių 

energiją vartojančias šildymo ir vėsinimo 

sistemas arba naudoti atsinaujinančių 

išteklių energiją ir atliekinę šilumą ar 

vėsumą pramoniniams šildymo ir vėsinimo 

procesams; 

Or. en 
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Pakeitimas 1065 

Miroslav Poche 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 3 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) taikyti tiesioginio mažinimo 

priemones, pavyzdžiui, pastatuose įrengti 

ypač našias atsinaujinančių išteklių 

energiją vartojančias šildymo ir vėsinimo 

sistemas arba naudoti atsinaujinančių 

išteklių energiją pramoniniams šildymo ir 

vėsinimo procesams; 

b) taikyti tiesioginio mažinimo 

priemones, pavyzdžiui, pastatuose įrengti 

ypač našias atsinaujinančių išteklių 

energiją vartojančias šildymo ir vėsinimo 

sistemas arba naudoti atsinaujinančių 

išteklių energiją ir (arba) atliekinę šilumą 

ar vėsumą pramoniniams šildymo ir 

vėsinimo procesams; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šilumos ir vėsinimo sektoriuje didinant iš atsinaujinančių energijos išteklių gaunamos 

energijos dalį būtina atsižvelgti į tai, kad skirtingose valstybėse narėse dėl geografinių ir 

klimato sąlygų ir kitų nacionalinių ypatybių padėtis iš esmės skiriasi, o valstybės narės taip 

pat turi teisę nuspręsti dėl energijos rūšių derinyje naudojamų atsinaujinančių energijos 

išteklių rūšies. Atliekinė šiluma turėtų būti vertinama panašiai kaip atsinaujinančioji energija, 

sudarant sąlygas valstybėms narėms pasiekti šilumai tiekiamos atsinaujinančių išteklių 

energijos tikslą, į jų sistemas įtraukiant daugiau atliekinės šilumos. 

 

Pakeitimas 1066 

Jeppe Kofod 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 3 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) taikyti netiesioginio mažinimo 

priemones, įgyvendinamas prekiniais 

sertifikatais, kuriais įrodoma, kad 

reikalavimų laikomasi remiant 

netiesioginio mažinimo priemones, kurias 

įgyvendina kitas ūkio subjektas, 

pavyzdžiui, nepriklausomas 

atsinaujinančių energijos išteklių 

technologijos diegėjas arba energetinių 

Išbraukta. 
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paslaugų bendrovė, teikianti 

atsinaujinančių energijos išteklių diegimo 

paslaugas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kilmės garantijos šiandienos rinkoje iš esmės neturi jokios vertės, bet kyla pavojus, kad jos 

bus naudojamos kaip neveikimą pateisinanti priežastis pereinant prie atsinaujinančių išteklių 

energijos naudojimo šildymo ir vėsinimo sektoriuose. 

 

Pakeitimas 1067 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) taikyti finansavimo sistemas ir 

priemones ar ekonomines arba finansines 

paskatas, kuriomis prisidedama diegiant 

šildymo ir vėsinimo įrangą, kurioje 

naudojama iš atsinaujinančių išteklių 

gauta energija, ir vystant energijos 

tinklus, tiekiančius atsinaujinančių 

išteklių energiją šildymui ir vėsinimui 

pastatuose, taip pat pramonės reikmėms; 

Or. es 

Pagrindimas 

Reikia atsižvelgti ne vien į finansinę, bet ir į ekonominę paramą. 

Pakeitimas 1068 

Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) taikyti kitas lygiavertį poveikį 

turinčias politikos priemones, pvz., 

nacionalines fiskalines priemones, 

finansines paskatas, miestų planavimo ar 

savanoriškus susitarimus su pramonės 

atstovais ar vietos valdžios institucijomis. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1069 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) taikyti kitas lygiavertį poveikį 

turinčias politikos priemones, skirtas 

pasiekti 1 dalyje numatytą padidėjimą, 

pvz., fiskalines priemones ar kitas 

finansines paskatas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1070 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Luděk 

Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) taikyti kitas lygiavertį poveikį 

turinčias politikos priemones, skirtas 

pasiekti 1 dalyje numatytą padidėjimą; 

Or. en 
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Pakeitimas 1071 

Barbara Kappel 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. 2 dalyje nurodytas priemones 

įgyvendinti ir stebėti valstybės narės gali 

naudodamosi struktūromis sukurtomis 

pagal Direktyvos 2012/27/ES 7 straipsnyje 

nustatytas energijos vartojimo efektyvumo 

įpareigojimų sistemas. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1072 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. 2 dalyje nurodytas priemones 

įgyvendinti ir stebėti valstybės narės gali 

naudodamosi struktūromis sukurtomis 

pagal Direktyvos 2012/27/ES 7 straipsnyje 

nustatytas energijos vartojimo efektyvumo 

įpareigojimų sistemas. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1073 

Paul Rübig 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. 2 dalyje nurodytas priemones 

įgyvendinti ir stebėti valstybės narės gali 

Išbraukta. 
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naudodamosi struktūromis sukurtomis 

pagal Direktyvos 2012/27/ES 7 straipsnyje 

nustatytas energijos vartojimo efektyvumo 

įpareigojimų sistemas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1074 

Barbara Kappel 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Pagal 2 dalį paskirti subjektai 

užtikrina, kad jų įnašą būtų galima 

išmatuoti bei patikrinti, ir įstaigai, kurią 

paskyrė valstybė narė, nuo 2021 m. 

birželio 30 d. praneša apie: 

Išbraukta. 

a) visą šildymui ir vėsinimui patiektos 

energijos kiekį; 

 

b) visą šildymui ir vėsinimui patiektos 

atsinaujinančių išteklių energijos kiekį; 

 

c) atsinaujinančių išteklių energijos 

dalį visame šildymui ir vėsinimui patiektos 

energijos kiekyje ir 

 

d) atsinaujinančių energijos išteklių 

rūšis. 

 

Or. en 

 

Pakeitimas 1075 

Paul Rübig 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Pagal 2 dalį paskirti subjektai 

užtikrina, kad jų įnašą būtų galima 

išmatuoti bei patikrinti, ir įstaigai, kurią 

Išbraukta. 
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paskyrė valstybė narė, nuo 2021 m. 

birželio 30 d. praneša apie: 

a) visą šildymui ir vėsinimui patiektos 

energijos kiekį; 

 

b) visą šildymui ir vėsinimui patiektos 

atsinaujinančių išteklių energijos kiekį; 

 

c) atsinaujinančių išteklių energijos 

dalį visame šildymui ir vėsinimui patiektos 

energijos kiekyje ir 

 

d) atsinaujinančių energijos išteklių 

rūšis. 

 

Or. en 

Pagrindimas 

Priešingai nei elektra ir dujos, šiluma negali būti perduodama į kitas kaimo sritis regionuose. 

Todėl iš atsinaujinančių energijos išteklių gaunamos energijos dalis labai priklauso nuo 

techninių ir ekonominių galimybių. 

 

Pakeitimas 1076 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 5 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) visą šildymui ir vėsinimui patiektos 

energijos kiekį; 

a) visą šildymui ir vėsinimui patiektos 

energijos kiekį pagal atsinaujinančių 

išteklių energijos tipą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1077 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 5 dalies a punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) visą šildymui ir vėsinimui patiektos 

energijos kiekį; 

a) visą šildymui ir vėsinimui patiektos 

energijos kiekį pagal atsinaujinančių 

išteklių energijos tipą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1078 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 5 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) visą šildymui ir vėsinimui patiektos 

atsinaujinančių išteklių energijos kiekį; 

b) visą šildymui ir vėsinimui patiektos 

atsinaujinančių išteklių energijos kiekį 

pagal atsinaujinančių išteklių energijos 

tipą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1079 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 5 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) visą šildymui ir vėsinimui patiektos 

atsinaujinančių išteklių energijos kiekį; 

b) visą šildymui ir vėsinimui patiektos 

atsinaujinančių išteklių energijos kiekį 

pagal atsinaujinančių išteklių energijos 

tipą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1080 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 
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del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 5 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) visą šildymui ir vėsinimui patiektos 

atsinaujinančių išteklių energijos kiekį; 

b) visą šildymui ir vėsinimui patiektos 

atsinaujinančių išteklių energijos ir (arba) 

atliekinės šilumos ir vėsumos kiekį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1081 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 5 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) visą šildymui ir vėsinimui patiektos 

atsinaujinančių išteklių energijos kiekį; 

b) visą šildymui ir vėsinimui patiektos 

atsinaujinančių išteklių energijos ir (arba) 

atliekinės šilumos ar vėsumos kiekį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1082 

Miroslav Poche 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 5 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) visą šildymui ir vėsinimui patiektos 

atsinaujinančių išteklių energijos kiekį; 

b) visą šildymui ir vėsinimui patiektos 

atsinaujinančių išteklių energijos ir (arba) 

atliekinės šilumos ar vėsumos kiekį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1083 

Claude Turmes 
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Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 5 dalies b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) visą šildymui ir vėsinimui patiektos 

atliekinės šilumos ar vėsumos kiekį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1084 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 5 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) atsinaujinančių išteklių energijos 

dalį visame šildymui ir vėsinimui patiektos 

energijos kiekyje ir 

c) atsinaujinančių išteklių energijos 

dalį visame šildymui ir vėsinimui patiektos 

energijos ir (arba) atliekinės šilumos ar 

vėsumos kiekyje ir 

Or. en 

 

Pakeitimas 1085 

Miroslav Poche 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 5 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) atsinaujinančių išteklių energijos 

dalį visame šildymui ir vėsinimui patiektos 

energijos kiekyje ir 

c) atsinaujinančių išteklių energijos 

dalį visame šildymui ir vėsinimui patiektos 

energijos ir (arba) atliekinės šilumos ar 

vėsumos kiekyje ir 

Or. en 
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Pakeitimas 1086 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 5 dalies c a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) atliekinės šilumos ar vėsumos dalį 

visame šildymui ir vėsinimui patiektos 

energijos kiekyje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1087 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 5 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) atsinaujinančių energijos išteklių 

rūšis. 

d) atsinaujinančių energijos išteklių ir 

(arba) atliekinės šilumos ir vėsumos rūšis. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1088 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 5 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) atsinaujinančių energijos išteklių 

rūšis. 

d) atsinaujinančių energijos išteklių ir 

(arba) atliekinės šilumos ar vėsumos rūšis. 

Or. en 
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Pakeitimas 1089 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 5 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) atsinaujinančių energijos išteklių 

rūšis. 

d) atsinaujinančių energijos išteklių 

bei atliekinės šilumos ar vėsumos rūšis. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1090 

Miroslav Poche 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 5 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) atsinaujinančių energijos išteklių 

rūšis. 

d) atsinaujinančių energijos išteklių ir 

(arba) atliekinės šilumos ar vėsumos rūšis. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šilumos ir vėsinimo sektoriuje didinant iš atsinaujinančių energijos išteklių gaunamos 

energijos dalį būtina atsižvelgti į tai, kad skirtingose valstybėse narėse dėl geografinių ir 

klimato sąlygų ir kitų nacionalinių ypatybių padėtis iš esmės skiriasi, o valstybės narės taip 

pat turi teisę nuspręsti dėl energijos rūšių derinyje naudojamų atsinaujinančių energijos 

išteklių rūšies. Atliekinė šiluma turėtų būti vertinama panašiai kaip atsinaujinančioji energija, 

sudarant sąlygas valstybėms narėms pasiekti šilumai tiekiamos atsinaujinančių išteklių 

energijos tikslą, į jų sistemas įtraukiant daugiau atliekinės šilumos. 

 

Pakeitimas 1091 

Dan Nica, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 5 dalies d a punktas (naujas) 



 

AM\1130434LT.docx 121/155 PE607.899v02-00 

 LT 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) d) taikyti kitas lygiavertį poveikį 

turinčias politikos priemones, skirtas 

pasiekti 1 dalyje numatytą padidėjimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1092 

Barbara Kappel 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Valstybės narės užtikrina, kad 5 

dalyje nurodytas ataskaitas patikrintų 

paskirta kompetentinga įstaiga. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1093 

Paul Rübig 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Valstybės narės užtikrina, kad 5 

dalyje nurodytas ataskaitas patikrintų 

paskirta kompetentinga įstaiga. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1094 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 6 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. Valstybės narės remia veiksmų ir 

programų, kuriomis siekiama kovoti su 

energetiniu nepritekliumi šiame 

sektoriuje, kūrimą. Šiuo atžvilgiu 

pagalbinės priemonės turėtų būti 

tinkamai finansuojamos tiek valstybių 

narių, tiek ES fondų lėšomis, siekiant 

užtikrinti prieigą prie energijos kaip 

pagrindinę socialinę teisę. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1095 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 straipsnio 6 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6b. Valstybės narės parengia 

efektyvius šildymui ir vėsinimui tiekiamos 

atsinaujinančių išteklių energijos 

sprendimus, skirtus naujiems viešosios 

paskirties pastatams, taip pat senų 

viešosios paskirties pastatų atnaujinimui. 

Pirmenybė teikiama viešosios paskirties 

pastatams, kuriais naudojasi 

pažeidžiamos gyventojų grupės, pvz., 

mokykloms, ligoninėms, pagyvenusių 

asmenų globos namams ir pan. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1096 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio -1 dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1. Valstybės narės remia jau 

pastatytų pastatų renovaciją ir naujų labai 

efektyvių centralizuoto šildymo ir 

vėsinimo tinklų, naudojančių tik 

atsinaujinančių išteklių energiją ir 

atliekinę šilumą ar vėsumą, kūrimą, 

gavusios teigiamus ekonominių ir 

aplinkos sąnaudų ir naudos analizės, 

atliktos bendradarbiaujant su 

dalyvaujančiomis vietos valdžios 

institucijomis, rezultatus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1097 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, 

Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio -1 dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1. Valstybės narės skatina didinti 

atsinaujinančių išteklių energijos ir 

(arba) atliekinės šilumos ir vėsumos dalį 

esamose šildymo ir vėsinimo sistemose ir, 

esant galimybei, gamyba turėtų vykti 

naudojant didelio naudingumo 

kogeneraciją. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1098 

Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad Išbraukta. 
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centralizuotai šilumą ir vėsumą tiekiantys 

tiekėjai galutiniams vartotojams pateiktų 

informaciją apie jų energijos vartojimo 

efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių dalį 

jų sistemose. Tokia informacija turi 

atitikti pagal Direktyvą 2010/31/ES 

taikomus standartus. 

Or. en 

Pagrindimas 

Vengiant nereikalingo pasikartojimo, ši dalis turėtų būti išbraukta, nes Direktyvoje dėl 

energijos vartojimo efektyvumo jau yra nustatytas įpareigojimas pateikti informaciją apie 

kuro mišinį, kuris naudojamas centralizuotam šildymui. 

 

Pakeitimas 1099 

Hans-Olaf Henkel 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

centralizuotai šilumą ir vėsumą tiekiantys 

tiekėjai galutiniams vartotojams pateiktų 

informaciją apie jų energijos vartojimo 

efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių dalį 

jų sistemose. Tokia informacija turi atitikti 

pagal Direktyvą 2010/31/ES taikomus 

standartus. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

centralizuotai šilumą ir vėsumą tiekiantys 

tiekėjai galutiniams vartotojams pateiktų 

informaciją apie jų energijos vartojimo 

efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių bei 

atliekinės šilumos ar vėsumos dalį jų 

sistemose. Tokia informacija teikiama 

kasmet ir turi atitikti pagal Direktyvą 

2010/31/ES taikomus standartus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1100 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

centralizuotai šilumą ir vėsumą tiekiantys 

tiekėjai galutiniams vartotojams pateiktų 

informaciją apie jų energijos vartojimo 

efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių dalį 

jų sistemose. Tokia informacija turi atitikti 

pagal Direktyvą 2010/31/ES taikomus 

standartus. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

centralizuotai šilumą ir vėsumą tiekiantys 

tiekėjai galutiniams vartotojams pateiktų 

informaciją apie jų energijos vartojimo 

efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių dalį 

jų sistemose. Tokia informacija teikiama 

kasmet arba paprašius ir turi atitikti pagal 

Direktyvą 2010/31/ES taikomus standartus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1101 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

centralizuotai šilumą ir vėsumą tiekiantys 

tiekėjai galutiniams vartotojams pateiktų 

informaciją apie jų energijos vartojimo 

efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių dalį 

jų sistemose. Tokia informacija turi atitikti 

pagal Direktyvą 2010/31/ES taikomus 

standartus. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

centralizuotai šilumą ir vėsumą tiekiantys 

tiekėjai galutiniams vartotojams pateiktų 

informaciją apie jų energijos vartojimo 

efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių dalį 

jų sistemose, pvz., naudojant ekologinį 

ženklą. Tokia informacija turi atitikti pagal 

Direktyvą 2010/31/ES taikomus standartus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1102 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

centralizuotai šilumą ir vėsumą tiekiantys 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

centralizuotai šilumą ir vėsumą tiekiantys 
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tiekėjai galutiniams vartotojams pateiktų 

informaciją apie jų energijos vartojimo 

efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių dalį 

jų sistemose. Tokia informacija turi atitikti 

pagal Direktyvą 2010/31/ES taikomus 

standartus. 

tiekėjai galutiniams vartotojams pateiktų 

informaciją apie jų energijos vartojimo 

efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių dalį 

jų sistemose. Tokia informacija teikiama 

kasmet ir turi atitikti pagal Direktyvą 

2010/31/ES taikomus standartus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1103 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

centralizuotai šilumą ir vėsumą tiekiantys 

tiekėjai galutiniams vartotojams pateiktų 

informaciją apie jų energijos vartojimo 

efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių dalį 

jų sistemose. Tokia informacija turi atitikti 

pagal Direktyvą 2010/31/ES taikomus 

standartus. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

centralizuotai šilumą ir vėsumą tiekiantys 

tiekėjai galutiniams vartotojams pateiktų 

informaciją apie jų energijos vartojimo 

efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių ir 

(arba) atliekinės šilumos ir vėsumos dalį 

jų sistemose. Tokia informacija turi atitikti 

pagal Direktyvą 2010/31/ES taikomus 

standartus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1104 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

centralizuotai šilumą ir vėsumą tiekiantys 

tiekėjai galutiniams vartotojams pateiktų 

informaciją apie jų energijos vartojimo 

efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių dalį 

jų sistemose. Tokia informacija turi atitikti 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

centralizuotai šilumą ir vėsumą tiekiantys 

tiekėjai sutartiniams partneriams pateiktų 

informaciją apie jų energijos vartojimo 

efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių dalį 

jų sistemose. Tokia informacija turi atitikti 
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pagal Direktyvą 2010/31/ES taikomus 

standartus. 

pagal Direktyvą 2010/31/ES taikomus 

standartus. 

Or. en 

Pagrindimas 

Iš šilumos tiekėjų negalima reikalauti pateikti informaciją tiems vartotojams, su kuriais 

tiekėjai nėra sudarę susitarimo. 

 

Pakeitimas 1105 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

centralizuotai šilumą ir vėsumą tiekiantys 

tiekėjai galutiniams vartotojams pateiktų 

informaciją apie jų energijos vartojimo 

efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių dalį 

jų sistemose. Tokia informacija turi atitikti 

pagal Direktyvą 2010/31/ES taikomus 

standartus. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

centralizuotai šilumą ir vėsumą tiekiantys 

tiekėjai savo galutiniams vartotojams 

pateiktų informaciją apie jų energijos 

vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių 

išteklių dalį jų sistemose. Tokia 

informacija turi atitikti pagal Direktyvą 

2010/31/ES taikomus standartus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1106 

Barbara Kappel 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

centralizuotai šilumą ir vėsumą tiekiantys 

tiekėjai galutiniams vartotojams pateiktų 

informaciją apie jų energijos vartojimo 

efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių dalį 

jų sistemose. Tokia informacija turi atitikti 

pagal Direktyvą 2010/31/ES taikomus 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

centralizuotai šilumą ir vėsumą tiekiantys 

tiekėjai vartotojams pateiktų informaciją 

apie jų energijos vartojimo efektyvumą ir 

atsinaujinančių išteklių dalį jų sistemose. 

Tokia informacija turi atitikti pagal 

Direktyvą 2010/31/ES taikomus standartus. 
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standartus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1107 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, kad tų centralizuoto šilumos 

arba vėsumos tiekimo sistemų, kurios 

neatitinka Direktyvos 2012/27/ES 2 

straipsnio 41 punkte nustatytos efektyvaus 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

apibrėžties, klientai galėtų atsijungti nuo 

sistemos, kad patys iš atsinaujinančių 

išteklių gamintųsi šilumą arba vėsumą, 

arba pasirinkti kitą šilumos arba vėsumos 

tiekėją, turintį prieigą prie 4 dalyje 

nurodytos sistemos. 

2. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, kad tų centralizuoto šilumos 

arba vėsumos tiekimo sistemų, kurios 

neatitinka Direktyvos 2012/27/ES 2 

straipsnio 41 punkte nustatytos efektyvaus 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

apibrėžties, klientai galėtų atsijungti nuo 

sistemos, kad patys iš atsinaujinančių 

išteklių gamintųsi šilumą arba vėsumą, 

arba pasirinkti kitą šilumos arba vėsumos 

tiekėją, turintį prieigą prie 4 dalyje 

nurodytos sistemos. Taikant atitinkamas 

priemones toliau reikėtų skatinti 

neefektyvių šildymo ir vėsinimo sistemų 

modernizaciją, taip pat centralizuoto 

šildymo ir vėsinimo sistemų perėjimą nuo 

iškastinio kuro naudojimo prie 

atsinaujinančių ar atliekinių išteklių 

naudojimo. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1108 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, kad tų centralizuoto šilumos 

arba vėsumos tiekimo sistemų, kurios 

2. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, kad tų centralizuoto šilumos 

arba vėsumos tiekimo sistemų, kurios 
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neatitinka Direktyvos 2012/27/ES 2 

straipsnio 41 punkte nustatytos efektyvaus 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

apibrėžties, klientai galėtų atsijungti nuo 

sistemos, kad patys iš atsinaujinančių 

išteklių gamintųsi šilumą arba vėsumą, 

arba pasirinkti kitą šilumos arba vėsumos 

tiekėją, turintį prieigą prie 4 dalyje 

nurodytos sistemos. 

neatitinka Direktyvos 2012/27/ES 2 

straipsnio 41 punkte nustatytos efektyvaus 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

apibrėžties, klientai galėtų atsijungti nuo 

sistemos, kad patys iš atsinaujinančių 

išteklių gamintųsi šilumą arba vėsumą, 

arba pasirinkti kitą šilumos arba vėsumos 

tiekėją, turintį prieigą prie 4 dalyje 

nurodytos sistemos. Šis atsijungimas gali 

būti kompensuojamas, siekiant padengti 

neamortizuotą investicijų, skirtų nurodyto 

kliento prisijungimui, dalį, taip pat kitas 

neamortizuotas investicijas ar atsijungimo 

sąnaudas. 

Or. fr 

Pakeitimas 1109 

Hans-Olaf Henkel 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, kad tų centralizuoto šilumos 

arba vėsumos tiekimo sistemų, kurios 

neatitinka Direktyvos 2012/27/ES 2 

straipsnio 41 punkte nustatytos efektyvaus 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

apibrėžties, klientai galėtų atsijungti nuo 

sistemos, kad patys iš atsinaujinančių 

išteklių gamintųsi šilumą arba vėsumą, 

arba pasirinkti kitą šilumos arba vėsumos 

tiekėją, turintį prieigą prie 4 dalyje 

nurodytos sistemos. 

2. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, kad, praėjus penkeriems 

metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo 

dienos, tų centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemų, kurios neatitinka 

Direktyvos 2012/27/ES 2 straipsnio 41 

punkte nustatytos efektyvaus centralizuoto 

šilumos ir vėsumos tiekimo apibrėžties, 

klientai galėtų nutraukti savo sutartis su 

centralizuoto šildymo ar vėsinimo tiekimo 

sistemos operatoriumi ir atsijungti nuo 

sistemos, kad patys iš atsinaujinančių 

išteklių gamintųsi šilumą arba vėsumą, 

arba pasirinkti kitą šilumos arba vėsumos 

tiekėją, turintį prieigą prie 4 dalyje 

nurodytos sistemos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1110 

Pavel Telička 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, kad tų centralizuoto šilumos 

arba vėsumos tiekimo sistemų, kurios 

neatitinka Direktyvos 2012/27/ES 2 

straipsnio 41 punkte nustatytos efektyvaus 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

apibrėžties, klientai galėtų atsijungti nuo 

sistemos, kad patys iš atsinaujinančių 

išteklių gamintųsi šilumą arba vėsumą, 

arba pasirinkti kitą šilumos arba vėsumos 

tiekėją, turintį prieigą prie 4 dalyje 

nurodytos sistemos. 

2. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, kad tų centralizuoto šilumos 

arba vėsumos tiekimo sistemų, kurios 

neatitinka Direktyvos 2012/27/ES 2 

straipsnio 41 punkte nustatytos efektyvaus 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

apibrėžties, klientai galėtų nutraukti 

sutartį su centralizuoto šildymo ar 

vėsinimo tiekėju ir galimai atsijungti nuo 

sistemos, kad patys iš atsinaujinančių 

išteklių gamintųsi šilumą arba vėsumą, 

arba pasirinkti kitą šilumos arba vėsumos 

tiekėją, turintį prieigą prie 4 dalyje 

nurodytos sistemos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1111 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, kad tų centralizuoto šilumos 

arba vėsumos tiekimo sistemų, kurios 

neatitinka Direktyvos 2012/27/ES 2 

straipsnio 41 punkte nustatytos efektyvaus 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

apibrėžties, klientai galėtų atsijungti nuo 

sistemos, kad patys iš atsinaujinančių 

išteklių gamintųsi šilumą arba vėsumą, 

arba pasirinkti kitą šilumos arba vėsumos 

tiekėją, turintį prieigą prie 4 dalyje 

nurodytos sistemos. 

2. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, kad tų centralizuoto šilumos 

arba vėsumos tiekimo sistemų, kurios 

neatitinka Direktyvos 2012/27/ES 2 

straipsnio 41 punkte nustatytos efektyvaus 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

apibrėžties arba jos neatitiks per 

artimiausius penkerius metus pagal 

investicijų planus, klientai galėtų atsijungti 

nuo sistemos, kad patys iš atsinaujinančių 

išteklių gamintųsi šilumą arba vėsumą, 

arba pasirinkti kitą šilumos arba vėsumos 

tiekėją, turintį prieigą prie 4 dalyje 

nurodytos sistemos. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Labai svarbu suteikti pereinamąjį laikotarpį neefektyvių centralizuoto šildymo ir vėsinimo 

sistemų savininkams, kurie pradėjo ilgalaikes investicijas, siekdami sukurti efektyvią sistemą. 

Nepriklausomos institucijos turėtų turėti įgaliojimus tikrinti, ar pirmiau minėti investicijų 

planai gali padėti sukurti efektyvias centralizuoto šildymo ir vėsinimo sistemas ateinančiais 

metais. 

 

Pakeitimas 1112 

Flavio Zanonato 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, kad tų centralizuoto šilumos 

arba vėsumos tiekimo sistemų, kurios 

neatitinka Direktyvos 2012/27/ES 2 

straipsnio 41 punkte nustatytos efektyvaus 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

apibrėžties, klientai galėtų atsijungti nuo 

sistemos, kad patys iš atsinaujinančių 

išteklių gamintųsi šilumą arba vėsumą, 

arba pasirinkti kitą šilumos arba vėsumos 

tiekėją, turintį prieigą prie 4 dalyje 

nurodytos sistemos. 

2. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, kad tų centralizuoto šilumos 

arba vėsumos tiekimo sistemų klientai 

galėtų atsijungti nuo sistemos, kad patys iš 

atsinaujinančių išteklių gamintųsi šilumą 

arba vėsumą, arba pasirinkti kitą šilumos 

arba vėsumos tiekėją, turintį prieigą prie 4 

dalyje nurodytos sistemos. 

Or. en 

Pagrindimas 

Atsižvelgiant į šildymo ir vėsinimo sektoriaus ypatumus, turėtų būti užtikrintas technologijų 

neutralumas. Todėl rinkos dalyviai turi galėti atsijungti nuo technologijų ir pereiti prie kitų 

technologijų. 

 

Pakeitimas 1113 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 2 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, kad tų centralizuoto šilumos 

arba vėsumos tiekimo sistemų, kurios 

neatitinka Direktyvos 2012/27/ES 2 

straipsnio 41 punkte nustatytos efektyvaus 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

apibrėžties, klientai galėtų atsijungti nuo 

sistemos, kad patys iš atsinaujinančių 

išteklių gamintųsi šilumą arba vėsumą, 

arba pasirinkti kitą šilumos arba vėsumos 

tiekėją, turintį prieigą prie 4 dalyje 

nurodytos sistemos. 

2. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, kad tų centralizuoto šilumos 

arba vėsumos tiekimo sistemų, kurios 

neatitinka Direktyvos 2012/27/ES 2 

straipsnio 41 punkte nustatytos efektyvaus 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

apibrėžties, klientai galėtų patys naudoti iš 

atsinaujinančių išteklių ar efektyvaus 

šildymo ar vėsinimo įrenginių tiekiamą 

šilumą arba vėsumą, arba pasirinkti kitą 

šilumos arba vėsumos tiekėją, turintį 

prieigą prie 4 dalyje nurodytos sistemos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1114 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, kad tų centralizuoto šilumos 

arba vėsumos tiekimo sistemų, kurios 

neatitinka Direktyvos 2012/27/ES 2 

straipsnio 41 punkte nustatytos efektyvaus 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

apibrėžties, klientai galėtų atsijungti nuo 

sistemos, kad patys iš atsinaujinančių 

išteklių gamintųsi šilumą arba vėsumą, 

arba pasirinkti kitą šilumos arba vėsumos 

tiekėją, turintį prieigą prie 4 dalyje 

nurodytos sistemos. 

2. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, kad tų centralizuoto šilumos 

arba vėsumos tiekimo sistemų, kurios 

neatitinka Direktyvos 2012/27/ES 2 

straipsnio 41 punkte nustatytos efektyvaus 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

apibrėžties, klientai galėtų atsijungti nuo 

sistemos, kad patys iš atsinaujinančių 

išteklių gamintųsi šilumą arba vėsumą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1115 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 



 

AM\1130434LT.docx 133/155 PE607.899v02-00 

 LT 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, kad tų centralizuoto šilumos 

arba vėsumos tiekimo sistemų, kurios 

neatitinka Direktyvos 2012/27/ES 2 

straipsnio 41 punkte nustatytos efektyvaus 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

apibrėžties, klientai galėtų atsijungti nuo 

sistemos, kad patys iš atsinaujinančių 

išteklių gamintųsi šilumą arba vėsumą, 

arba pasirinkti kitą šilumos arba vėsumos 

tiekėją, turintį prieigą prie 4 dalyje 

nurodytos sistemos. 

2. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, kad tų centralizuoto šilumos 

arba vėsumos tiekimo sistemų, kurios 

neatitinka Direktyvos 2012/27/ES 2 

straipsnio 41 punkte nustatytos efektyvaus 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

apibrėžties, klientai galėtų nutraukti savo 

sutartis su centralizuoto šildymo ar 

vėsinimo operatoriumi, kad patys iš 

atsinaujinančių išteklių gamintųsi šilumą 

arba vėsumą, arba pasirinkti kitą šilumos 

arba vėsumos tiekėją, turintį prieigą prie 4 

dalyje nurodytos sistemos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1116 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, kad tų centralizuoto šilumos 

arba vėsumos tiekimo sistemų, kurios 

neatitinka Direktyvos 2012/27/ES 2 

straipsnio 41 punkte nustatytos efektyvaus 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

apibrėžties, klientai galėtų atsijungti nuo 

sistemos, kad patys iš atsinaujinančių 

išteklių gamintųsi šilumą arba vėsumą, 

arba pasirinkti kitą šilumos arba vėsumos 

tiekėją, turintį prieigą prie 4 dalyje 

nurodytos sistemos. 

2. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, kad tų centralizuoto šilumos 

arba vėsumos tiekimo sistemų, kurios 

neatitinka Direktyvos 2012/27/ES 2 

straipsnio 41 punkte nustatytos efektyvaus 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

apibrėžties, klientai galėtų nutraukti savo 

sutartį su centralizuoto šildymo ar 

vėsinimo operatoriais, kad patys iš 

atsinaujinančių išteklių gamintųsi šilumą 

arba vėsumą, arba pasirinkti kitą šilumos 

arba vėsumos tiekėją, turintį prieigą prie 4 

dalyje nurodytos sistemos. 

Or. en 
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Pakeitimas 1117 

Flavio Zanonato 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Teisę atsijungti nuo sistemos arba 

rinktis kitą tiekėją valstybės narės gali 

suteikti tik tiems klientams, kurie gali 

įrodyti, kad įgyvendinę numatytą šildymo 

arba vėsinimo sprendimą pagerins savo 

energijos vartojimo efektyvumą. 

Vertinimas, kaip veikia alternatyvus 

tiekimo sprendimas, gali būti grindžiamas 

Direktyvoje 2010/31/ES apibrėžtu 

energinio naudingumo sertifikatu. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Suderinta su 24 straipsnio 2 dalies pakeitimu. 

 

Pakeitimas 1118 

Carlos Zorrinho 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Teisę atsijungti nuo sistemos arba 

rinktis kitą tiekėją valstybės narės gali 

suteikti tik tiems klientams, kurie gali 

įrodyti, kad įgyvendinę numatytą šildymo 

arba vėsinimo sprendimą pagerins savo 

energijos vartojimo efektyvumą. 

Vertinimas, kaip veikia alternatyvus 

tiekimo sprendimas, gali būti grindžiamas 

Direktyvoje 2010/31/ES apibrėžtu 

energinio naudingumo sertifikatu. 

3. Teisę atsijungti nuo sistemos arba 

rinktis kitą tiekėją valstybės narės gali 

suteikti tik tiems klientams, kurie gali 

įrodyti, kad įgyvendinę numatytą šildymo 

arba vėsinimo sprendimą pagerins savo 

energijos vartojimo efektyvumą arba bus 

pasiekta didesnė atsinaujinančių išteklių 

energijos dalis. 

Or. en 
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Pakeitimas 1119 

Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Teisę atsijungti nuo sistemos arba 

rinktis kitą tiekėją valstybės narės gali 

suteikti tik tiems klientams, kurie gali 

įrodyti, kad įgyvendinę numatytą šildymo 

arba vėsinimo sprendimą pagerins savo 

energijos vartojimo efektyvumą. 

Vertinimas, kaip veikia alternatyvus 

tiekimo sprendimas, gali būti grindžiamas 

Direktyvoje 2010/31/ES apibrėžtu 

energinio naudingumo sertifikatu. 

3. Teisę nutraukti sutartį su 

centralizuoto šildymo ar vėsinimo tiekėju 

ir tada atsijungti nuo sistemos arba rinktis 

kitą tiekėją valstybės narės gali suteikti tik 

tiems klientams, kurie gali įrodyti, kad 

įgyvendinę numatytą šildymo arba 

vėsinimo sprendimą pagerins savo 

energijos vartojimo efektyvumą. 

Vertinimas, kaip veikia alternatyvus 

tiekimo sprendimas, gali būti grindžiamas 

Direktyvoje 2010/31/ES apibrėžtu 

energinio naudingumo sertifikatu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1120 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Teisę atsijungti nuo sistemos arba 

rinktis kitą tiekėją valstybės narės gali 

suteikti tik tiems klientams, kurie gali 

įrodyti, kad įgyvendinę numatytą šildymo 

arba vėsinimo sprendimą pagerins savo 

energijos vartojimo efektyvumą. 

Vertinimas, kaip veikia alternatyvus 

tiekimo sprendimas, gali būti grindžiamas 

Direktyvoje 2010/31/ES apibrėžtu 

energinio naudingumo sertifikatu. 

3. Teisę atsijungti nuo sistemos 

valstybės narės gali suteikti tik tiems 

klientams, kurie gali įrodyti, kad 

įgyvendinę numatytą šildymo arba 

vėsinimo sprendimą pagerins savo 

energijos vartojimo efektyvumą. 

Vertinimas, kaip veikia alternatyvus 

tiekimo sprendimas, gali būti grindžiamas 

Direktyvoje 2010/31/ES apibrėžtu 

energinio naudingumo sertifikatu. 

Or. en 
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Pakeitimas 1121 

Barbara Kappel 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, siekdamos užtikrinti, kad 

atsinaujinančių išteklių šiluma arba 

vėsuma, taip pat atliekinė šiluma arba 

vėsuma galėtų vienodomis sąlygomis 

patekti į centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemas. Laikydamiesi 

vienodų tiekimo sąlygų, tiekėjai, kurie 

nėra centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemos operatoriai, gali tokių 

išteklių šilumą arba vėsumą tiesiogiai 

tiekti klientams, prisijungusiems prie 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemų. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1122 

Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, siekdamos užtikrinti, kad 

atsinaujinančių išteklių šiluma arba 

vėsuma, taip pat atliekinė šiluma arba 

vėsuma galėtų vienodomis sąlygomis 

patekti į centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemas. Laikydamiesi 

vienodų tiekimo sąlygų, tiekėjai, kurie 

nėra centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemos operatoriai, gali tokių 

išteklių šilumą arba vėsumą tiesiogiai 

tiekti klientams, prisijungusiems prie 

4. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, siekdamos užtikrinti, kad 

atsinaujinančių išteklių šiluma arba 

vėsuma, taip pat atliekinė šiluma arba 

vėsuma galėtų vienodomis sąlygomis 

patekti į centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemas, kai tai 

techniškai įgyvendinama ir yra 

ekonomiškai efektyvu tiek centralizuoto 

šildymo ar vėsinimo tiekimo sistemos 

operatoriams, tiek vartotojams. 
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centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1123 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, siekdamos užtikrinti, kad 

atsinaujinančių išteklių šiluma arba 

vėsuma, taip pat atliekinė šiluma arba 

vėsuma galėtų vienodomis sąlygomis 

patekti į centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemas. Laikydamiesi 

vienodų tiekimo sąlygų, tiekėjai, kurie nėra 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemos operatoriai, gali tokių 

išteklių šilumą arba vėsumą tiesiogiai tiekti 

klientams, prisijungusiems prie 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemų. 

4. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, siekdamos užtikrinti, kad 

atsinaujinančių išteklių šiluma arba 

vėsuma, taip pat atliekinė šiluma arba 

vėsuma galėtų patekti į centralizuoto 

šilumos arba vėsumos tiekimo sistemas, 

remiantis vienodais tiekimo kriterijais, 

kuriuos nustato kompetentinga valstybės 

narės institucija. Laikydamiesi šių 

vienodų tiekimo kriterijų, tiekėjai, kurie 

nėra centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemos operatoriai, gali tokių 

išteklių šilumą arba vėsumą tiesiogiai tiekti 

klientams, prisijungusiems prie 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1124 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, siekdamos užtikrinti, kad 

atsinaujinančių išteklių šiluma arba 

vėsuma, taip pat atliekinė šiluma arba 

vėsuma galėtų vienodomis sąlygomis 

4. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, siekdamos užtikrinti, kad 

atsinaujinančių išteklių šiluma arba vėsuma 

arba kogeneracijos būdu pagaminta 

šiluma ar vėsuma, taip pat atliekinė šiluma 
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patekti į centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemas. Laikydamiesi 

vienodų tiekimo sąlygų, tiekėjai, kurie 

nėra centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemos operatoriai, gali tokių 

išteklių šilumą arba vėsumą tiesiogiai 

tiekti klientams, prisijungusiems prie 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemų. 

arba vėsuma galėtų vienodomis sąlygomis 

patekti į centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemas pagal 

efektyvaus centralizuoto šilumos ir 

vėsumos tiekimo apibrėžtį (Direktyvos 

2012/27/ES 2 straipsnio 41 dalis) [...]. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1125 

Eugen Freund 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, siekdamos užtikrinti, kad 

atsinaujinančių išteklių šiluma arba 

vėsuma, taip pat atliekinė šiluma arba 

vėsuma galėtų vienodomis sąlygomis 

patekti į centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemas. Laikydamiesi 

vienodų tiekimo sąlygų, tiekėjai, kurie 

nėra centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemos operatoriai, gali tokių 

išteklių šilumą arba vėsumą tiesiogiai 

tiekti klientams, prisijungusiems prie 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemų. 

4. Valstybės narės turi užtikrinti, kad 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemos operatoriams nekiltų 

reguliuojamojo pobūdžio kliūčių 

atsinaujinančių išteklių šilumą arba 

vėsumą pirkti iš trečiųjų šalių. Ši 

galimybė centralizuoto šilumos tiekimo 

sistemos operatoriams ir atsinaujinančių 

išteklių energijos bei atliekinės šilumos 

arba vėsumos gamintojams turi būti 

ekonomiškai ir techniškai įgyvendinama. 

Or. de 

Pagrindimas 

Centralizuoto šilumos tiekimo tinklas yra uždara sistema, kurioje šilumos gamyba 

optimizuojama pagal poreikį. Trečiojo subjekto centralizuotai tiekiamos šilumos perdavimas 

jau esamu tinklu dažnai negalimas dėl techninių ir ekonominių priežasčių arba bet kuriuo 

atveju dėl to kyla didelių techninių ir ekonominių problemų. Centralizuoto šilumos tiekimo 

tinklų atsiejimas ir dėl to būtinas platus reguliavimas nulemtų dideles sistemos sąnaudas. 
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Pakeitimas 1126 

Paul Rübig 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, siekdamos užtikrinti, kad 

atsinaujinančių išteklių šiluma arba 

vėsuma, taip pat atliekinė šiluma arba 

vėsuma galėtų vienodomis sąlygomis 

patekti į centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemas. Laikydamiesi 

vienodų tiekimo sąlygų, tiekėjai, kurie nėra 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemos operatoriai, gali tokių 

išteklių šilumą arba vėsumą tiesiogiai tiekti 

klientams, prisijungusiems prie 
centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemų. 

4. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, siekdamos užtikrinti, kad 

atsinaujinančių išteklių šiluma arba 

vėsuma, taip pat atliekinė šiluma arba 

vėsuma galėtų vienodomis sąlygomis 

patekti į centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemas. Laikydamiesi 

vienodų tiekimo sąlygų, tiekėjai, kurie nėra 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemos operatoriai, kai tai 

techniškai ar ekonomiškai įmanoma, gali 

sutartiniu pagrindu tokių išteklių šilumą 

arba vėsumą tiesiogiai tiekti centralizuoto 

šilumos arba vėsumos tiekimo sistemoms. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1127 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo 

Vera, Vladimir Urutchev 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, siekdamos užtikrinti, kad 

atsinaujinančių išteklių šiluma arba 

vėsuma, taip pat atliekinė šiluma arba 

vėsuma galėtų vienodomis sąlygomis 

patekti į centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemas. Laikydamiesi 

vienodų tiekimo sąlygų, tiekėjai, kurie 

nėra centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemos operatoriai, gali tokių 

išteklių šilumą arba vėsumą tiesiogiai 

tiekti klientams, prisijungusiems prie 

4. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, siekdamos užtikrinti, kad 

nebūtų reguliavimo kliūčių centralizuoto 

šilumos ir vėsumos tiekimo sistemoms 

pirkti atsinaujinančių išteklių šilumą arba 

vėsumą, kai tai ekonomiškai ir techniškai 

įgyvendinama, centralizuoto šilumos 

tiekimo sistemų operatoriams ir klientams, 

prisijungusiems prie centralizuoto šilumos 

tiekimo sistemos. 
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centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1128 

Hans-Olaf Henkel 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, siekdamos užtikrinti, kad 

atsinaujinančių išteklių šiluma arba 

vėsuma, taip pat atliekinė šiluma arba 

vėsuma galėtų vienodomis sąlygomis 

patekti į centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemas. Laikydamiesi 

vienodų tiekimo sąlygų, tiekėjai, kurie nėra 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemos operatoriai, gali tokių 

išteklių šilumą arba vėsumą tiesiogiai tiekti 

klientams, prisijungusiems prie 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemų. 

4. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, siekdamos užtikrinti, kad 

atsinaujinančių išteklių šiluma arba 

vėsuma, taip pat atliekinė šiluma arba 

vėsuma galėtų vienodomis sąlygomis 

patekti į centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo ir labai efektyvios 

kogeneracijos sistemas. Laikydamiesi 

vienodų tiekimo sąlygų, tiekėjai, kurie nėra 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemos operatoriai, gali tokių 

išteklių šilumą arba vėsumą tiesiogiai tiekti 

klientams, prisijungusiems prie 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1129 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstybės narės nustato būtinas 

priemones, siekdamos užtikrinti, kad 

atsinaujinančių išteklių šiluma arba 

vėsuma, taip pat atliekinė šiluma arba 

vėsuma galėtų vienodomis sąlygomis 

patekti į centralizuoto šilumos arba 

4. Valstybės narės gali nustatyti 

būtinas priemones, siekdamos užtikrinti, 

kad atsinaujinančių išteklių šiluma arba 

vėsuma, taip pat atliekinė šiluma arba 

vėsuma galėtų vienodomis sąlygomis 

patekti į centralizuoto šilumos arba 
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vėsumos tiekimo sistemas. Laikydamiesi 

vienodų tiekimo sąlygų, tiekėjai, kurie nėra 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemos operatoriai, gali tokių 

išteklių šilumą arba vėsumą tiesiogiai tiekti 

klientams, prisijungusiems prie 
centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemų. 

vėsumos tiekimo sistemas. Laikydamiesi 

vienodų tiekimo sąlygų, tiekėjai, kurie nėra 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemos operatoriai, gali tokių 

išteklių šilumą arba vėsumą tiesiogiai tiekti 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemoms. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1130 

Eugen Freund 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemos operatorius gali 

tiekėjui nesuteikti prieigos, jei sistemai 

stinga būtino pajėgumo, nes atliekinę 

šilumą arba vėsumą, atsinaujinančių 

išteklių šilumą arba vėsumą arba didelio 

naudingumo kogeneracija pagamintą 

šilumą arba vėsumą tiekia kiti tiekėjai. 

Valstybės narės užtikrina, kad prieigos 

nesuteikęs centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemos operatorius 

kompetentingai įstaigai, paskirtai pagal 9 

dalį, pateiktų aktualią informaciją apie 

priemones, kurių reikės sistemai 

sustiprinti. 

Išbraukta. 

Or. de 

Pagrindimas 

Centralizuoto šilumos tiekimo tinklas yra uždara sistema, kurioje šilumos gamyba 

optimizuojama pagal poreikį. Trečiojo subjekto centralizuotai tiekiamos šilumos perdavimas 

jau esamu tinklu dažnai negalimas dėl techninių ir ekonominių priežasčių arba bet kuriuo 

atveju dėl to kyla didelių techninių ir ekonominių problemų. Centralizuoto šilumos tiekimo 

tinklų atsiejimas ir dėl to būtinas platus reguliavimas nulemtų dideles sistemos sąnaudas. 
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Pakeitimas 1131 

Barbara Kappel 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemos operatorius gali 

tiekėjui nesuteikti prieigos, jei sistemai 

stinga būtino pajėgumo, nes atliekinę 

šilumą arba vėsumą, atsinaujinančių 

išteklių šilumą arba vėsumą arba didelio 

naudingumo kogeneracija pagamintą 

šilumą arba vėsumą tiekia kiti tiekėjai. 

Valstybės narės užtikrina, kad prieigos 

nesuteikęs centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemos operatorius 

kompetentingai įstaigai, paskirtai pagal 9 

dalį, pateiktų aktualią informaciją apie 

priemones, kurių reikės sistemai 

sustiprinti. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1132 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemos operatorius gali 

tiekėjui nesuteikti prieigos, jei sistemai 

stinga būtino pajėgumo, nes atliekinę 

šilumą arba vėsumą, atsinaujinančių 

išteklių šilumą arba vėsumą arba didelio 

naudingumo kogeneracija pagamintą 

šilumą arba vėsumą tiekia kiti tiekėjai. 

Valstybės narės užtikrina, kad prieigos 

nesuteikęs centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemos operatorius 

kompetentingai įstaigai, paskirtai pagal 9 

Išbraukta. 
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dalį, pateiktų aktualią informaciją apie 

priemones, kurių reikės sistemai 

sustiprinti. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1133 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemos operatorius gali 

tiekėjui nesuteikti prieigos, jei sistemai 

stinga būtino pajėgumo, nes atliekinę 

šilumą arba vėsumą, atsinaujinančių 

išteklių šilumą arba vėsumą arba didelio 

naudingumo kogeneracija pagamintą 

šilumą arba vėsumą tiekia kiti tiekėjai. 

Valstybės narės užtikrina, kad prieigos 

nesuteikęs centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemos operatorius 

kompetentingai įstaigai, paskirtai pagal 9 

dalį, pateiktų aktualią informaciją apie 

priemones, kurių reikės sistemai sustiprinti. 

5. Centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemos operatorius gali 

tiekėjui nesuteikti prieigos, jei yra viena iš 

toliau nurodytų sąlygų: 

 – sistemai stinga būtino pajėgumo, nes 

atliekinę šilumą arba vėsumą, 

atsinaujinančių išteklių šilumą arba vėsumą 

arba didelio naudingumo kogeneracija 

pagamintą šilumą arba vėsumą tiekia kiti 

tiekėjai, arba nėra kitų techninių sąlygų, 

kurios būtinos siekiant užtikrinti 

centralizuotos šilumos sistemos saugumą; 

 – sistema susideda iš efektyvios šildymo ar 

vėsinimo sistemos, atitinkančios 

Direktyvos 2012/27/ES 2 straipsnio 41 

dalį, ir prieigos prie sistemos suteikimas 

energijos vartojimo efektyvumo prasme 

lemtų jos efektyvumo sumažėjimą; 

 – prieigos suteikimas sukeltų pernelyg 

didelį šilumos ar vėsumos kainos 

padidėjimą arba padidėtų galutiniams 

vartotojams taikomos tiekiamos šilumos 
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 Valstybės narės užtikrina, kad prieigos 

nesuteikęs centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemos operatorius 

kompetentingai įstaigai, paskirtai pagal 9 

dalį, pateiktų aktualią informaciją apie 

priemones, kurių reikės sistemai sustiprinti. 

Or. en 

Pagrindimas 

Dabartinės redakcijos 5 dalis gali kelti grėsmę šilumos ar vėsumos tiekimo šildymo / vėsinimo 

sistemoje saugumui, neteisėtai padidinti šilumos ar vėsumos tiekimo kainas, taip pat gali 

sumažėti sistemos efektyvumas. 

 

Pakeitimas 1134 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemos operatorius gali 

tiekėjui nesuteikti prieigos, jei sistemai 

stinga būtino pajėgumo, nes atliekinę 

šilumą arba vėsumą, atsinaujinančių 

išteklių šilumą arba vėsumą arba didelio 

naudingumo kogeneracija pagamintą 

šilumą arba vėsumą tiekia kiti tiekėjai. 

Valstybės narės užtikrina, kad prieigos 

nesuteikęs centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemos operatorius 

kompetentingai įstaigai, paskirtai pagal 9 

dalį, pateiktų aktualią informaciją apie 

priemones, kurių reikės sistemai sustiprinti. 

5. Valstybėse narėse, kuriose 

laikomasi vienodų tiekimo sąlygų 

tiekėjams, kurie nėra centralizuoto 

šilumos arba vėsumos tiekimo sistemos 

operatoriai, centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemos operatorius gali 

tiekėjui nesuteikti prieigos, jei sistemai 

stinga būtino pajėgumo, nes atliekinę 

šilumą arba vėsumą, atsinaujinančių 

išteklių šilumą arba vėsumą arba didelio 

naudingumo kogeneracija pagamintą 

šilumą arba vėsumą tiekia kiti tiekėjai. 

Valstybės narės užtikrina, kad prieigos 

nesuteikęs centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemos operatorius 

kompetentingai įstaigai, paskirtai pagal 9 

dalį, pateiktų aktualią informaciją apie 

priemones, kurių reikės sistemai sustiprinti. 

Or. en 
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Pakeitimas 1135 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemos operatorius gali 

tiekėjui nesuteikti prieigos, jei sistemai 

stinga būtino pajėgumo, nes atliekinę 

šilumą arba vėsumą, atsinaujinančių 

išteklių šilumą arba vėsumą arba didelio 

naudingumo kogeneracija pagamintą 

šilumą arba vėsumą tiekia kiti tiekėjai. 

Valstybės narės užtikrina, kad prieigos 

nesuteikęs centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemos operatorius 

kompetentingai įstaigai, paskirtai pagal 9 

dalį, pateiktų aktualią informaciją apie 

priemones, kurių reikės sistemai 

sustiprinti. 

5. Pagal 9 dalį valstybių narių 

paskirtos nepriklausomos valstybės 

valdžios institucijos gali tiekėjui nesuteikti 

prieigos prie esamos centralizuoto šilumos 

ar vėsinimo tiekimo sistemos, jei sistemai 

stinga būtino pajėgumo, nes atliekinę 

šilumą arba vėsumą, atsinaujinančių 

išteklių šilumą arba vėsumą arba didelio 

naudingumo kogeneracija pagamintą 

šilumą arba vėsumą tiekia kiti tiekėjai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1136 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemos operatorius gali 

tiekėjui nesuteikti prieigos, jei sistemai 

stinga būtino pajėgumo, nes atliekinę 

šilumą arba vėsumą, atsinaujinančių 

išteklių šilumą arba vėsumą arba didelio 

naudingumo kogeneracija pagamintą 

šilumą arba vėsumą tiekia kiti tiekėjai. 

Valstybės narės užtikrina, kad prieigos 

nesuteikęs centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemos operatorius 

kompetentingai įstaigai, paskirtai pagal 9 

5. Centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemos operatorius gali 

tiekėjui nesuteikti prieigos, jei sistemai 

stinga būtino pajėgumo, nes atliekinę 

šilumą arba vėsumą, atsinaujinančių 

išteklių šilumą arba vėsumą arba didelio 

naudingumo kogeneracija pagamintą 

šilumą arba vėsumą tiekia kiti tiekėjai. 

Valstybės narės užtikrina, kad prieigos 

nesuteikęs centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistemos operatorius 

kompetentingai įstaigai, paskirtai pagal 9 
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dalį, pateiktų aktualią informaciją apie 

priemones, kurių reikės sistemai sustiprinti. 

dalį, pateiktų aktualią informaciją apie 

priemones, kurių reikės sistemai sustiprinti, 

įskaitant ekonominius tokių priemonių 

taikymo padarinius. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1137 

Eugen Freund 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Pateikus prašymą, naujoms 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemoms nustatytą laikotarpį 

gali būti daroma 4 dalies taikymo išimtis. 

Kompetentinga įstaiga dėl kiekvieno 

išimties prašymo sprendžia atskirai. 

Išimtis daroma tik jei nauja centralizuoto 

šilumos arba vėsumos tiekimo sistema 

atitinka Direktyvos 2012/27/ES 2 

straipsnio 41 punkte nustatytą efektyvaus 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

apibrėžtį ir jeigu joje išnaudotos 

galimybės, nustatytos pagal Direktyvos 

2012/27/ES 14 straipsnį parengtame 

išsamiame vertinime, naudoti 

atsinaujinančių išteklių energiją ir 

atliekinę šilumą arba vėsumą. 

Išbraukta. 

Or. de 

Pagrindimas 

Centralizuoto šilumos tiekimo tinklas yra uždara sistema, kurioje šilumos gamyba 

optimizuojama pagal poreikį. Trečiojo subjekto centralizuotai tiekiamos šilumos perdavimas 

jau esamu tinklu dažnai negalimas dėl techninių ir ekonominių priežasčių arba bet kuriuo 

atveju dėl to kyla didelių techninių ir ekonominių problemų. Centralizuoto šilumos tiekimo 

tinklų atsiejimas ir dėl to būtinas platus reguliavimas nulemtų dideles sistemos sąnaudas. 

Pakeitimas 1138 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Pateikus prašymą, naujoms 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemoms nustatytą laikotarpį 

gali būti daroma 4 dalies taikymo išimtis. 

Kompetentinga įstaiga dėl kiekvieno 

išimties prašymo sprendžia atskirai. 

Išimtis daroma tik jei nauja centralizuoto 

šilumos arba vėsumos tiekimo sistema 

atitinka Direktyvos 2012/27/ES 2 

straipsnio 41 punkte nustatytą efektyvaus 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

apibrėžtį ir jeigu joje išnaudotos 

galimybės, nustatytos pagal Direktyvos 

2012/27/ES 14 straipsnį parengtame 

išsamiame vertinime, naudoti 

atsinaujinančių išteklių energiją ir 

atliekinę šilumą arba vėsumą. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1139 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Pateikus prašymą, naujoms 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemoms nustatytą laikotarpį 

gali būti daroma 4 dalies taikymo išimtis. 

Kompetentinga įstaiga dėl kiekvieno 

išimties prašymo sprendžia atskirai. 

Išimtis daroma tik jei nauja centralizuoto 

šilumos arba vėsumos tiekimo sistema 

atitinka Direktyvos 2012/27/ES 2 

straipsnio 41 punkte nustatytą efektyvaus 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

apibrėžtį ir jeigu joje išnaudotos 

galimybės, nustatytos pagal Direktyvos 

Išbraukta. 
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2012/27/ES 14 straipsnį parengtame 

išsamiame vertinime, naudoti 

atsinaujinančių išteklių energiją ir 

atliekinę šilumą arba vėsumą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Atsižvelgiant į siūlomą 10 pakeitimą dėl 5 dalies, kuris apima dabartines 6 dalies nuostatas, 6 

dalis tampa nereikalinga. 

 

Pakeitimas 1140 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Pateikus prašymą, naujoms 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemoms nustatytą laikotarpį 

gali būti daroma 4 dalies taikymo išimtis. 

Kompetentinga įstaiga dėl kiekvieno 

išimties prašymo sprendžia atskirai. 

Išimtis daroma tik jei nauja centralizuoto 

šilumos arba vėsumos tiekimo sistema 

atitinka Direktyvos 2012/27/ES 2 

straipsnio 41 punkte nustatytą efektyvaus 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

apibrėžtį ir jeigu joje išnaudotos 

galimybės, nustatytos pagal Direktyvos 

2012/27/ES 14 straipsnį parengtame 

išsamiame vertinime, naudoti 

atsinaujinančių išteklių energiją ir 

atliekinę šilumą arba vėsumą. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1141 

Barbara Kappel 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Pateikus prašymą, naujoms 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemoms nustatytą laikotarpį 

gali būti daroma 4 dalies taikymo išimtis. 

Kompetentinga įstaiga dėl kiekvieno 

išimties prašymo sprendžia atskirai. 

Išimtis daroma tik jei nauja centralizuoto 

šilumos arba vėsumos tiekimo sistema 

atitinka Direktyvos 2012/27/ES 2 

straipsnio 41 punkte nustatytą efektyvaus 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

apibrėžtį ir jeigu joje išnaudotos 

galimybės, nustatytos pagal Direktyvos 

2012/27/ES 14 straipsnį parengtame 

išsamiame vertinime, naudoti 

atsinaujinančių išteklių energiją ir 

atliekinę šilumą arba vėsumą. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1142 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Pateikus prašymą, naujoms 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemoms nustatytą laikotarpį gali 

būti daroma 4 dalies taikymo išimtis. 

Kompetentinga įstaiga dėl kiekvieno 

išimties prašymo sprendžia atskirai. Išimtis 

daroma tik jei nauja centralizuoto šilumos 

arba vėsumos tiekimo sistema atitinka 

Direktyvos 2012/27/ES 2 straipsnio 41 

punkte nustatytą efektyvaus centralizuoto 

šilumos ir vėsumos tiekimo apibrėžtį ir 

jeigu joje išnaudotos galimybės, nustatytos 

pagal Direktyvos 2012/27/ES 14 straipsnį 

parengtame išsamiame vertinime, naudoti 

6. Pateikus prašymą, naujoms 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemoms nustatytą laikotarpį gali 

būti daroma 4 dalies taikymo išimtis. 

Kompetentinga įstaiga dėl kiekvieno 

išimties prašymo sprendžia atskirai. Išimtis 

daroma tik jei nauja centralizuoto šilumos 

arba vėsumos tiekimo sistema atitinka 

Direktyvos 2012/27/ES 2 straipsnio 41 

punkte nustatytą efektyvaus centralizuoto 

šilumos ir vėsumos tiekimo apibrėžtį ir 

jeigu joje išnaudotos galimybės, nustatytos 

pagal Direktyvos 2012/27/ES 14 straipsnį 

parengtame išsamiame vertinime, naudoti 
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atsinaujinančių išteklių energiją ir atliekinę 

šilumą arba vėsumą. 

atsinaujinančių išteklių energiją, 

kogeneraciją ar atliekinę šilumą arba 

vėsumą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1143 

Flavio Zanonato 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 7 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Teise atsijungti nuo sistemos arba 

rinktis kitą tiekėją gali naudotis pavieniai 

klientai, klientų arba šalių, veikiančių 

klientų vardu, sukurtos bendrosios 

įmonės. Daugiabutis namas nuo sistemos 

gali būti atjungtas tik visas. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Suderinta su 24 straipsnio 2 dalies pakeitimu. 

 

Pakeitimas 1144 

Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 7 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Teise atsijungti nuo sistemos arba 

rinktis kitą tiekėją gali naudotis pavieniai 

klientai, klientų arba šalių, veikiančių 

klientų vardu, sukurtos bendrosios įmonės. 

Daugiabutis namas nuo sistemos gali būti 

atjungtas tik visas. 

7. Teise nutraukti sutartį ir galimai 

atsijungti nuo sistemos arba rinktis kitą 

tiekėją gali naudotis pavieniai klientai, 

klientų arba šalių, veikiančių klientų vardu, 

sukurtos bendrosios įmonės. Daugiabutis 

namas nuo sistemos gali būti atjungtas tik 

visas. 

Or. en 
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Pakeitimas 1145 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 7 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Teise atsijungti nuo sistemos arba 

rinktis kitą tiekėją gali naudotis pavieniai 

klientai, klientų arba šalių, veikiančių 

klientų vardu, sukurtos bendrosios įmonės. 

Daugiabutis namas nuo sistemos gali būti 

atjungtas tik visas. 

7. Teise atsijungti nuo sistemos gali 

naudotis pavieniai klientai, klientų arba 

šalių, veikiančių klientų vardu, sukurtos 

bendrosios įmonės. Daugiabutis namas nuo 

sistemos gali būti atjungtas tik visas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1146 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 7 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Teise atsijungti nuo sistemos arba 

rinktis kitą tiekėją gali naudotis pavieniai 

klientai, klientų arba šalių, veikiančių 

klientų vardu, sukurtos bendrosios įmonės. 

Daugiabutis namas nuo sistemos gali būti 

atjungtas tik visas. 

7. Teise atsijungti nuo sistemos gali 

naudotis pavieniai klientai, klientų arba 

šalių, veikiančių klientų vardu, sukurtos 

bendrosios įmonės. Daugiabutis namas nuo 

sistemos gali būti atjungtas tik visas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1147 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 8 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. Valstybės narės reikalauja, kad 

elektros energijos skirstymo sistemos 

operatoriai, bendradarbiaudami su 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemos operatoriais savo 

atitinkamuose rajonuose, bent kartą per 

dvejus metus įvertintų galimybes 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistema teikti balansavimo ir 

kitokias sistemines paslaugas, įskaitant 

reguliavimą apkrova ir iš atsinaujinančių 

išteklių pagamintos perteklinės elektros 

energijos kaupimą, ir tai, ar naudotis 

nustatyta galimybe būtų našiau ir 

ekonomiškai efektyviau nei alternatyviais 

sprendimais. 

8. Valstybės narės gali reikalauti, kad 

elektros energijos skirstymo sistemos 

operatoriai, bendradarbiaudami su 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemos operatoriais savo 

atitinkamuose rajonuose, įvertintų 

galimybes centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistema teikti 

balansavimo ir kitokias sistemines 

paslaugas, įskaitant reguliavimą apkrova ir 

iš atsinaujinančių išteklių pagamintos 

perteklinės elektros energijos kaupimą, ir 

tai, ar naudotis nustatyta galimybe būtų 

našiau ir ekonomiškai efektyviau nei 

alternatyviais sprendimais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1148 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, 

Vladimir Urutchev 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 8 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. Valstybės narės reikalauja, kad 

elektros energijos skirstymo sistemos 

operatoriai, bendradarbiaudami su 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemos operatoriais savo 

atitinkamuose rajonuose, bent kartą per 

dvejus metus įvertintų galimybes 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistema teikti balansavimo ir 

kitokias sistemines paslaugas, įskaitant 

reguliavimą apkrova ir iš atsinaujinančių 

išteklių pagamintos perteklinės elektros 

energijos kaupimą, ir tai, ar naudotis 

nustatyta galimybe būtų našiau ir 

ekonomiškai efektyviau nei alternatyviais 

8. Valstybės narės reikalauja, kad 

elektros energijos skirstymo sistemos 

operatoriai, bendradarbiaudami su 

centralizuoto šilumos arba vėsumos 

tiekimo sistemos operatoriais savo 

atitinkamuose rajonuose, įvertintų 

galimybes centralizuoto šilumos arba 

vėsumos tiekimo sistema teikti 

balansavimo ir kitokias sistemines 

paslaugas, įskaitant reguliavimą apkrova ir 

iš atsinaujinančių išteklių pagamintos 

perteklinės elektros energijos kaupimą, ir 

tai, ar naudotis nustatyta galimybe būtų 

našiau ir ekonomiškai efektyviau nei 

alternatyviais sprendimais. 
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sprendimais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1149 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 9 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

9. Valstybės narės paskiria vieną arba 

daugiau nepriklausomų įstaigų, kurios 

užtikrintų, kad vartotojų teisės ir 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

sistemų eksploatavimo taisyklės pagal šį 

straipsnį būtų nustatytos aiškios ir kad jų 

būtų laikomasi. 

9. Valstybės narės paskiria vieną arba 

daugiau nepriklausomų įstaigų, kurios 

užtikrintų, kad vartotojų teisės ir 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

sistemų eksploatavimo taisyklės pagal šį 

straipsnį būtų nustatytos aiškios ir kad jų 

būtų laikomasi. Remdamasi paskirtųjų 

institucijų darbu, Komisija kas ketverius 

metus pateikia ataskaitą, kurioje 

apibendrina šio straipsnio nuostatų 

įgyvendinimą ir ypač nediskriminacinių 

kriterijų nustatymą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1150 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 9 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

9. Valstybės narės paskiria vieną arba 

daugiau nepriklausomų įstaigų, kurios 

užtikrintų, kad vartotojų teisės ir 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

sistemų eksploatavimo taisyklės pagal šį 

straipsnį būtų nustatytos aiškios ir kad jų 

būtų laikomasi. 

9. Valstybės narės paskiria vieną arba 

daugiau kompetentingų institucijų, kurios 

užtikrintų, kad vartotojų teisės ir 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

sistemų eksploatavimo taisyklės pagal šį 

straipsnį būtų nustatytos aiškios ir kad jų 

būtų laikomasi. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 1151 

Jaromír Kohlíček 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 9 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

9. Valstybės narės paskiria vieną arba 

daugiau nepriklausomų įstaigų, kurios 

užtikrintų, kad vartotojų teisės ir 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

sistemų eksploatavimo taisyklės pagal šį 

straipsnį būtų nustatytos aiškios ir kad jų 

būtų laikomasi. 

9. Valstybės narės gali paskirti vieną 

arba daugiau kompetentingų institucijų, 

kurios užtikrintų, kad vartotojų teisės ir 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

sistemų eksploatavimo taisyklės pagal šį 

straipsnį būtų nustatytos aiškios ir kad jų 

būtų laikomasi. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1152 

Jaromír Kohlíček 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 9 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

9. Valstybės narės paskiria vieną arba 

daugiau nepriklausomų įstaigų, kurios 

užtikrintų, kad vartotojų teisės ir 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

sistemų eksploatavimo taisyklės pagal šį 

straipsnį būtų nustatytos aiškios ir kad jų 

būtų laikomasi. 

9. Valstybės narės gali paskirti vieną 

arba daugiau kompetentingų institucijų, 

kurios užtikrintų, kad vartotojų teisės ir 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 

sistemų eksploatavimo taisyklės pagal šį 

straipsnį būtų nustatytos aiškios ir kad jų 

būtų laikomasi. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1153 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 9 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 9a. Valstybės narės integruoja 

centralizuoto šildymo ir vėsinimo sistemas 

į viešojo sektoriaus pastatus, finansiškai 

remia atitinkamų investicinių priemonių 

kūrimą, kad tai būtų įmanoma, ir 

padidina viešojo sektoriaus sistemų indėlį 

į centralizuotą šildymą ir vėsinimą. 

Valstybės narės, visapusiškai 

bendradarbiaudamos su atitinkamais 

suinteresuotaisiais subjektais, parengia 

šios srities poreikių ir prioritetų 

nustatymo strategiją. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1154 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 9 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 9b. Valstybės narės užtikrina, kad 

regioninės ir vietos valdžios institucijos, 

rengdamos miestų planavimo strategijas 

ir planus, į juos integruotų tvarius 

šilumos ir vėsumos tiekimo sprendimus. 

Veiksmuose dėl, be kita ko, miesto medžių 

planavimo ar miesto atliekų tvarkymo, 

reikia atsižvelgti į tvaraus centrinio 

šildymo ir vėsinimo galimybes. Šie planai 

ir strategijos kuriami visapusiškai 

bendradarbiaujant su atitinkamais 

suinteresuotaisiais subjektais. 

Or. en 

 


