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Pakeitimas 51
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 95 straipsnį ir 175 
straipsnio 1 dalį,

Or. de

Pagrindimas

This adaptation is necessary in the interests of harmonisation. 

Pakeitimas 52
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

Having regard to the Treaty establishing 
the European Community, and in particular 
Art 175 (1) thereof and Article 95 thereof 
in relation to Articles 3, 4, 5 and Annexes 
I and II,

Or. en

Pagrindimas

In order to benefit from modern technologies and keep them in or bring them into the 
economies of scale EPBD needs a dual legal basis.  The present EPBD is allowing for 
individual markets in Europe where different calculation methods and inspection 
requirements prevent manufacturers from marketing compliant products across the EU.  So 
there is a need for the European wide introduction of a single calculation method with 
objective variables to take into account regional climatic differences based on a single market 
approach (Art 95).
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Pakeitimas 53
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

Having regard to the Treaty establishing 
the European Community, and in particular 
Art 175 (1) thereof and Article 95 thereof 
in relation to Articles 3, 4 and Annexes I 
and II,

Or. en

Pagrindimas

Duplicate legislation for buildings and construction products needs to be avoided, since these 
are subject to complex legislation by which all energy-labelling aspects are or will be soon 
covered.

Construction products are always considered in relation to the works in which construction 
products are installed. The performance of a product in a building depends on how it is 
installed. The performance includes safety, environmental, mechanical, fire, acoustic, energy 
efficiency aspects of the system. However, if badly installed, the products lose their efficiency.

Pakeitimas 54
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

Having regard to the Treaty establishing 
the European Community, and in particular 
Article 175(1) thereof, as well as Article 
95 in conjunction with Articles 3 and 4 
and Annexes I and II,

Or. pl
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Pagrindimas

Energy efficiency has an important place in environmental policy. In order to make good use 
of new technologies and maintain their importance or introduce them on a large scale in the 
economy, the EPBD requires a dual legal basis. This will help to achieve the goal of reducing 
energy consumption and emissions. A single calculation method, with objective variables, that 
will take account of regional climatic differences on the basis of internal market policy 
(Article 95) accordingly needs to be introduced in Europe. Effective energy savings can be 
made by promoting the internal market concept.

Pakeitimas 55
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Pastatų sektoriuje suvartojamos 
energijos kiekio mažinimas – viena iš 
svarbių priemonių, būtinų tam, kad būtų 
mažinamas išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis ir įgyvendinamas 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos Kioto protokolas ir kiti 
Europos bei tarptautiniai įsipareigojimai 
mažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir po 2012 m. 
Vartojant mažiau energijos taip pat galima 
daug prisidėti didinant energijos tiekimo 
saugumą, skatinant technologijų plėtrą ir 
užtikrinant užimtumo bei regioninės 
plėtros galimybes, ypač kaimo vietovėse.

(3) As buildings account for 40% of total 
energy consumption in the EU, reduction
of energy consumption in the buildings 
sector constitutes an important part of the 
measures needed to reduce the EU’s 
energy dependency and greenhouse gas 
emissions. Together with an increased use 
of renewable energies, the measures taken 
to reduce the energy consumption in the 
EU will allow the EU to comply with the 
Kyoto Protocol to the United Nations 
Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC) and its long term 
commitment to maintain the global 
temperature rise below 2°C. Reduced 
energy consumption and an increased use 
of renewable energy also has an important 
part to play in promoting security of energy 
supply, technological development and 
providing opportunities for employment 
and regional development, especially in 
rural areas.

Or. en
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Pakeitimas 56
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Pastatų sektoriuje suvartojamos 
energijos kiekio mažinimas – viena iš 
svarbių priemonių, būtinų tam, kad būtų 
mažinamas išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis ir įgyvendinamas 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos Kioto protokolas ir kiti 
Europos bei tarptautiniai įsipareigojimai 
mažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir po 2012 m. 
Vartojant mažiau energijos taip pat galima 
daug prisidėti didinant energijos tiekimo 
saugumą, skatinant technologijų plėtrą ir 
užtikrinant užimtumo bei regioninės 
plėtros galimybes, ypač kaimo vietovėse.

(3) Reduction of energy consumption and 
the use of renewable energy in the 
buildings sector constitutes an important 
part of the measures needed to reduce 
greenhouse gas emissions and comply with 
the Kyoto Protocol to the United Nations 
Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC), as well as the 
Community's own commitment to reduce 
the overall greenhouse gas emissions by 
at least 20% below 1990 levels by 2020, 
and by 30% in the case of an 
international agreement. Reduced energy 
consumption and an increased use of 
renewable energy also has an important 
part to play in promoting security of energy 
supply, technological development and 
providing opportunities for employment 
and regional development, especially in 
rural areas.

Or. en

Pagrindimas

This Directive deals with the "energy performance" of building. However, the existing 
Directive only defines "performance" as demand ignoring the important part of the supply 
side. Therefore, the current recast of the EPBD should improve this by better linking the 
performance gains of E´ff and RES. In addition, and as a matter of consistency with other 
recent EU legislation and in order to be precise it is necessary to include the Community's 
GHG reduction targets.
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Pakeitimas 57
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Pastatų sektoriuje suvartojamos 
energijos kiekio mažinimas – viena iš 
svarbių priemonių, būtinų tam, kad būtų 
mažinamas išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis ir įgyvendinamas 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos Kioto protokolas ir kiti 
Europos bei tarptautiniai įsipareigojimai 
mažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir po 2012 m. 
Vartojant mažiau energijos taip pat galima 
daug prisidėti didinant energijos tiekimo 
saugumą, skatinant technologijų plėtrą ir 
užtikrinant užimtumo bei regioninės 
plėtros galimybes, ypač kaimo vietovėse.

(3) Reduction of specific energy 
consumption in the buildings sector 
through more efficient energy use 
constitutes an important part of the 
measures needed to reduce greenhouse gas 
emissions and comply with the Kyoto 
Protocol to the United Nations Framework 
Convention on Climate Change, and with 
further European and international 
commitments to reduce greenhouse gas 
emissions beyond 2012. Reduced specific 
energy consumption also has an important 
part to play in promoting security of energy 
supply, energy technology innovation and 
technological development and scheduling 
investment and providing opportunities for 
employment and regional development.

Or. pl

Pagrindimas

More effective energy use will reduce specific energy consumption. This clearly does not 
apply to rural areas alone.

Pakeitimas 58
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2007 m. kovą Europos Vadovų Taryba 
pabrėžė poreikį didinti energijos vartojimo 
efektyvumą Bendrijoje, kad būtų pasiektas 
tikslas iki 2020 m. 20 % sumažinti 
Bendrijoje suvartojamos energijos kiekį, ir 

(5) 2007 m. kovą Europos Vadovų Taryba 
pabrėžė poreikį didinti energijos vartojimo 
efektyvumą Bendrijoje, kad būtų pasiektas 
tikslas iki 2020 m. 20 % sumažinti 
Bendrijoje suvartojamos energijos kiekį, ir 
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paragino visapusiškai ir greitai įgyvendinti 
Komisijos komunikate „Efektyvaus 
energijos vartojimo veiksmų planas: 
išnaudoti potencialą“ nustatytus prioritetus. 
Šiame veiksmų plane nustatyta, kad pastatų 
sektoriuje yra daug galimybių ekonomiškai 
taupyti energiją. 2008 m. sausio 31 d. 
rezoliucijoje Europos Parlamentas paragino 
sugriežtinti Direktyvos 2002/91/EB 
nuostatas.

paragino visapusiškai ir greitai įgyvendinti 
Komisijos komunikate „Efektyvaus 
energijos vartojimo veiksmų planas: 
išnaudoti potencialą“ nustatytus prioritetus. 
Šiame veiksmų plane nustatyta, kad pastatų 
sektoriuje yra daug galimybių ekonomiškai 
taupyti energiją. The European Parliament, 
in its resolution of 31 January 2008, has 
called for strengthening the provisions of 
Directive 2002/91/EC, and has called at 
various times, on the latest occasion in its 
resolution on the Second Strategic Energy 
Review, for the 20% energy efficiency 
target in 2020 to be made binding. 
Moreover, decision No .../2009/EC of the 
European Parliament and of the Council 
on effort sharing, for which energy 
efficiency in the building sector  will be 
crucial, sets national binding targets for 
CO2 reduction outside the ETS, and 
Directive 2009/.../EC of the European 
Parliament and of the Council on the 
promotion of the use of energy from 
renewable energy sources calls for the 
promotion of energy efficiency in the 
context of a binding target  renewable 
energy accounting for 20% of  total EU  
energy consumption by 2020.

Or. en

Pakeitimas 59
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  (5a) The European Council of March 
2007 reaffirmed the Community's 
commitment to the Community-wide 
development of renewable energies by 
endorsing a mandatory target of a 20% 
share of renewable energies by 2020. 
Directive 2009/.../EC of the European 
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Parliament and of the Council on the 
promotion of the use of energy from 
renewable sources establishes a common 
framework for the promotion of 
renewable energies. It underlines the need 
to incorporate a factor for renewable 
energy in meeting minimum energy 
performance requirements under 
Directive 2002/91/EC in order to speed up 
the setting of minimum levels for the use 
of energy from renewable sources in 
buildings.

Or. en

Pagrindimas

Directive 2009/(...)/EC of the European Parliament and of the Council on the promotion of 
the use of energy from renewable sources requires  the use of minimum levels of renewables 
in the buildings sector by 2015 and asks in addition for the  incorporation of a factor for 
renewables in the EPBD.

Pakeitimas 60
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Būtina nustatyti  konkretesnius 
veiksmus siekiant realizuoti neišnaudotą 
didelį pastatų  energijos taupymo 
potencialą ir sumažinti didelį skirtumą tarp 
valstybių narių pasiekimų šiame sektoriuje.

(7) It is necessary  to lay down more 
concrete legal and technical actions with a 
view to achieving the great unrealised 
potential for energy savings in existing 
individual buildings and housing estates 
containing flats under different forms of 
ownership, with a view to reducing the 
large differences between Member States' 
results in this sector.

Or. pl

Pagrindimas

The proposed energy savings cover a wide range of different types of buildings, from 
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scattered low-rise buildings to large individual buildings, including estates of such buildings, 
and the very different forms of ownership can give rise to legal difficulties. For instance, in 
the same building, some flats may be owned by their occupants, others may belong to a 
housing association, and still others may be owned by other natural or legal persons. In any 
renovation project, the involvement of all the different types of owner in the necessary 
investment is a difficult problem to resolve.

Pakeitimas 61
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Pastatų energinis naudingumas turėtų 
būti apskaičiuojamas taikant metodiką, 
kurią nacionaliniu ir  regioniniu lygiu būtų 
galima diferencijuoti ir kurioje papildomai 
prie šiluminių savybių  būtų numatomi kiti 
elementai, įgaunantys vis daugiau svarbos, 
tokie kaip šildymo ir oro kondicionavimo 
įranga, atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas , pasyvaus šildymo ir 
vėsinimo elementai, apsauga nuo saulės, 
patalpų oro kokybė, pakankama natūrali 
šviesa  ir pastatų projektinis sprendimas.
Energinio naudingumo skaičiavimo 
metodika turėtų būti pagrįsta ne tik tuo 
laikotarpiu, kai reikalingas šildymas, bet 
turėtų apimti metinį pastato energinį 
naudingumą. 

(9) The energy performance of buildings 
should be calculated on the basis of a 
single, harmonised European calculation 
methodology with objective variables, 
taking due account of regional climatic 
differences.

Or. pl

Pagrindimas

The laws of physics are the same throughout Europe. At local level, only objective parameters 
such as exposure to the sun, the number of days on which a given temperature is reached, and 
so on, are relevant. Such data have already been harmonised at European level. The current 
implementing measures, based on different calculation models, constitute a de facto barrier to 
trade, not just between Member States, but also between regions. The choice of a single 
methodology will enable comparisons to be made at all levels and will do away with the 
confusion existing under the current EPBD.



AM\768653LT.doc 11/102 PE420.139v01-00

LT

Pakeitimas 62
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Pastatų energinis naudingumas turėtų 
būti apskaičiuojamas taikant metodiką, 
kurią nacionaliniu ir  regioniniu lygiu būtų 
galima diferencijuoti ir kurioje papildomai 
prie šiluminių savybių  būtų numatomi kiti 
elementai, įgaunantys vis daugiau svarbos, 
tokie kaip šildymo ir oro kondicionavimo 
įranga, atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas , pasyvaus šildymo ir 
vėsinimo elementai, apsauga nuo saulės, 
patalpų oro kokybė, pakankama natūrali 
šviesa  ir pastatų projektinis sprendimas. 
Energinio naudingumo skaičiavimo 
metodika turėtų būti pagrįsta ne tik tuo 
laikotarpiu, kai reikalingas šildymas, bet 
turėtų apimti metinį pastato energinį 
naudingumą.

(9) The energy performance of buildings 
should be calculated on the basis of a 
calculation method harmonised at 
Community level with variable objectives 
taking into account the climate 
differences in the various countries, in 
addition to thermal characteristics, other 
factors that play an increasingly important 
role such as heating and air-conditioning 
installations, application of renewable 
energy sources, passive heating and 
cooling elements, shading, indoor air-
quality, adequate natural light and design 
of the building. Energinio naudingumo 
skaičiavimo metodika turėtų būti pagrįsta 
ne tik tuo laikotarpiu, kai reikalingas 
šildymas, bet turėtų apimti metinį pastato 
energinį naudingumą.

Or. it

Pagrindimas

The methodology of calculation must be uniform at Community level.

Pakeitimas 63
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Pastatų energinis naudingumas turėtų 
būti apskaičiuojamas taikant metodiką, 
kurią nacionaliniu ir  regioniniu lygiu būtų 
galima diferencijuoti ir kurioje papildomai 
prie šiluminių savybių  būtų numatomi kiti 

(9) The energy performance of buildings 
should be calculated on the basis of a
single European calculation method with 
objective variables that takes into account 
regional climatic differences, and that 
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elementai, įgaunantys vis daugiau svarbos, 
tokie kaip šildymo ir oro kondicionavimo 
įranga, atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas , pasyvaus šildymo ir 
vėsinimo elementai, apsauga nuo saulės, 
patalpų oro kokybė, pakankama natūrali 
šviesa  ir pastatų projektinis sprendimas. 
Energinio naudingumo skaičiavimo 
metodika turėtų būti pagrįsta ne tik tuo 
laikotarpiu, kai reikalingas šildymas, bet 
turėtų apimti metinį pastato energinį 
naudingumą.

includes, in addition to thermal 
characteristics, other factors that play an 
increasingly important role such as heating, 
ventilation and air-conditioning 
installations, application of renewable 
energy sources, passive heating and 
cooling elements, shading, adequate 
natural light and design of the building.
Energinio naudingumo skaičiavimo 
metodika turėtų būti pagrįsta ne tik tuo 
laikotarpiu, kai reikalingas šildymas, bet 
turėtų apimti metinį pastato energinį 
naudingumą. 

Or. en

Pagrindimas

Physical laws are universal. At local level only objective parameters, such as sunshine, 
degree days are relevant and the data is already standardised at European level. The current 
implementing measures with different calculation models de facto provide for barriers to 
trade. The single method will allow for comparison at all levels.

“Indoor air quality” is not an active factor. “Ventilation system” better reflects this and also 
helps to differentiate between air-conditioning and ventilation systems.

Pakeitimas 64
Peter Liese, Ján Hudacký

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Pastatų energinis naudingumas turėtų 
būti apskaičiuojamas taikant metodiką, 
kurią nacionaliniu ir  regioniniu lygiu būtų 
galima diferencijuoti ir kurioje papildomai 
prie šiluminių savybių  būtų numatomi kiti 
elementai, įgaunantys vis daugiau svarbos, 
tokie kaip šildymo ir oro kondicionavimo 
įranga, atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas , pasyvaus šildymo ir 
vėsinimo elementai, apsauga nuo saulės, 

(9) The energy performance of buildings 
should be calculated on the basis of a 
single methodology, for example as laid 
down in EN 15193 "Energy performance 
of buildings - Energy requirements for 
lighting", and that includes, in addition to 
thermal characteristics, other factors that 
play an increasingly important role such as 
heating and air-conditioning installations, 
lighting systems,  application of renewable 
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patalpų oro kokybė, pakankama natūrali 
šviesa  ir pastatų projektinis sprendimas.  
Energinio naudingumo skaičiavimo 
metodika turėtų būti pagrįsta ne tik tuo 
laikotarpiu, kai reikalingas šildymas, bet 
turėtų apimti metinį pastato energinį 
naudingumą. 

energy sources, passive heating and 
cooling elements, shading, indoor air 
quality, adequate natural light 
measurement, monitoring and control 
systems and design of the building.
Energinio naudingumo skaičiavimo 
metodika turėtų būti pagrįsta ne tik tuo 
laikotarpiu, kai reikalingas šildymas, bet 
turėtų apimti metinį pastato energinį 
naudingumą. The methodology should 
take into account mandated European 
standards such as EN 15193 "Energy 
performance of buildings – Energy 
requirements for lighting“.

Or. en

Pakeitimas 65
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Pastatų energinis naudingumas turėtų 
būti apskaičiuojamas taikant metodiką, 
kurią nacionaliniu ir  regioniniu lygiu būtų 
galima diferencijuoti ir kurioje papildomai 
prie šiluminių savybių  būtų numatomi kiti 
elementai, įgaunantys vis daugiau svarbos, 
tokie kaip šildymo ir oro kondicionavimo 
įranga, atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas , pasyvaus šildymo ir 
vėsinimo elementai, apsauga nuo saulės, 
patalpų oro kokybė, pakankama natūrali 
šviesa  ir pastatų projektinis sprendimas.  
Energinio naudingumo skaičiavimo 
metodika turėtų būti pagrįsta ne tik tuo 
laikotarpiu, kai reikalingas šildymas, bet 
turėtų apimti metinį pastato energinį 
naudingumą. 

(9) The energy performance of buildings 
should be calculated on the basis of a 
harmonised methodology including, in 
addition to thermal characteristics, other 
factors that play an increasingly important 
role such as heating and air-conditioning 
installations, application of renewable 
energy sources, passive heating and 
cooling elements, shading, indoor air-
quality, adequate natural light  and design 
of the building. Energinio naudingumo 
skaičiavimo metodika turėtų būti pagrįsta 
ne tik tuo laikotarpiu, kai reikalingas 
šildymas, bet turėtų apimti metinį pastato 
energinį naudingumą. The European 
standardisation carried out under 
Mandate M/343 should also be taken as a 
basis in order to forestall the risk of 
market fragmentation within the 
European Union.
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Or. de

Pagrindimas

The Commission proposal would lead to a fragmentation of the market. In the interest of 
comparability, a European standard should be developed.

Pakeitimas 66
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Pastatų energinis naudingumas turėtų 
būti apskaičiuojamas taikant metodiką, 
kurią nacionaliniu ir  regioniniu lygiu būtų 
galima diferencijuoti ir kurioje papildomai 
prie šiluminių savybių  būtų numatomi kiti 
elementai, įgaunantys vis daugiau svarbos, 
tokie kaip šildymo ir oro kondicionavimo 
įranga, atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas , pasyvaus šildymo ir 
vėsinimo elementai, apsauga nuo saulės, 
patalpų oro kokybė, pakankama natūrali 
šviesa  ir pastatų projektinis sprendimas.  
Energinio naudingumo skaičiavimo 
metodika turėtų būti pagrįsta ne tik tuo 
laikotarpiu, kai reikalingas šildymas, bet 
turėtų apimti metinį pastato energinį 
naudingumą. 

(9) The energy performance of buildings 
should be calculated on the basis of a 
methodology, which may be differentiated 
at national and regional level, and that 
includes, in addition to thermal 
characteristics, other factors that play an 
increasingly important role such as heating, 
cooling and ventilation systems, heat 
recovery, zone control, application of 
renewable energy sources, passive heating 
and cooling elements, shading, indoor air 
quality, adequate natural light and design 
of the building. Energinio naudingumo 
skaičiavimo metodika turėtų būti pagrįsta 
ne tik tuo laikotarpiu, kai reikalingas 
šildymas, bet turėtų apimti metinį pastato 
energinį naudingumą.

Or. en

Pagrindimas

Heat recovery, zone control and ventilation are essential elements to improve the energy 
efficiency of buildings. Hence, these shall also be taken into account concerning energy 
performance of buildings requirements.

To ensure consistency with the term “heating system”, it is recommended to use the term 
“cooling system” instead of the word “air conditioning”. It is better to focus on “functions” 
instead of technologies, because more multifunctional systems are placed on the market. E.g. 
most air-conditioners also have a heating function, some heat pumps may have a cooling 
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function.

Pakeitimas 67
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Pastatų energinis naudingumas turėtų 
būti apskaičiuojamas taikant metodiką, 
kurią nacionaliniu ir  regioniniu lygiu būtų 
galima diferencijuoti ir kurioje papildomai 
prie šiluminių savybių  būtų numatomi kiti 
elementai, įgaunantys vis daugiau svarbos, 
tokie kaip šildymo ir oro kondicionavimo 
įranga, atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas , pasyvaus šildymo ir 
vėsinimo elementai, apsauga nuo saulės, 
patalpų oro kokybė, pakankama natūrali 
šviesa  ir pastatų projektinis sprendimas.
Energinio naudingumo skaičiavimo 
metodika turėtų būti pagrįsta ne tik tuo 
laikotarpiu, kai reikalingas šildymas, bet 
turėtų apimti metinį pastato energinį 
naudingumą. 

(9) The energy performance of buildings 
should be calculated on the basis of a 
methodology, which may be differentiated 
at national and regional level, and that 
includes, in addition to thermal 
characteristics, other factors that play an 
increasingly important role such as heating 
and air-conditioning installations, 
application of renewable energy sources, 
passive heating and cooling elements, 
shading, indoor air-quality, adequate 
natural light , the use of best performing 
insulation materials and  the design of the 
building. Energinio naudingumo 
skaičiavimo metodika turėtų būti pagrįsta 
ne tik tuo laikotarpiu, kai reikalingas 
šildymas, bet turėtų apimti metinį pastato 
energinį naudingumą.

Or. en

Pagrindimas

The importance of best performing insulation seems to be overshadowed in this directive and 
it is one of the main components that should be taken into account when developing the 
calculations of energy efficiency.
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Pakeitimas 68
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Pastatų energinis naudingumas turėtų 
būti apskaičiuojamas taikant metodiką, 
kurią nacionaliniu ir  regioniniu lygiu būtų 
galima diferencijuoti ir kurioje papildomai 
prie šiluminių savybių  būtų numatomi kiti 
elementai, įgaunantys vis daugiau svarbos, 
tokie kaip šildymo ir oro kondicionavimo 
įranga, atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas , pasyvaus šildymo ir 
vėsinimo elementai, apsauga nuo saulės, 
patalpų oro kokybė, pakankama natūrali 
šviesa  ir pastatų projektinis sprendimas.  
Energinio naudingumo skaičiavimo 
metodika turėtų būti pagrįsta ne tik tuo 
laikotarpiu, kai reikalingas šildymas, bet 
turėtų apimti metinį pastato energinį 
naudingumą. 

(9) The energy performance of buildings 
should be calculated on the basis of a 
methodology that includes, in addition to 
thermal characteristics, other factors that 
play an increasingly important role such as 
heating, ventilation and air-conditioning 
installations, lighting systems, application 
of renewable energy sources, passive 
heating and cooling elements, shading, 
indoor air quality, adequate natural light 
and design of the building. Energinio 
naudingumo skaičiavimo metodika turėtų 
būti pagrįsta ne tik tuo laikotarpiu, kai 
reikalingas šildymas, bet turėtų apimti 
metinį pastato energinį naudingumą.

Or. en

Pagrindimas

The methodology for the determination of the energy performance of buildings should be 
unambiguous, common and based on existing harmonised European standards (CEN). This 
would result in a better harmonisation of the construction building sector and in an EU wide 
comparability of the energy efficiency of buildings.

“Ventilation” helps to differentiate between air-conditioning and ventilation systems, which 
in the majority of residential buildings are separate systems.
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Pakeitimas 69
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Pastatų energinis naudingumas turėtų 
būti apskaičiuojamas taikant metodiką, 
kurią nacionaliniu ir  regioniniu lygiu būtų 
galima diferencijuoti ir kurioje papildomai 
prie šiluminių savybių  būtų numatomi kiti 
elementai, įgaunantys vis daugiau svarbos, 
tokie kaip šildymo ir oro kondicionavimo 
įranga, atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas , pasyvaus šildymo ir 
vėsinimo elementai, apsauga nuo saulės, 
patalpų oro kokybė, pakankama natūrali 
šviesa  ir pastatų projektinis sprendimas. 
Energinio naudingumo skaičiavimo 
metodika turėtų būti pagrįsta ne tik tuo 
laikotarpiu, kai reikalingas šildymas, bet 
turėtų apimti metinį pastato energinį 
naudingumą. 

(9) Pastatų energinis naudingumas turėtų 
būti apskaičiuojamas taikant metodiką, 
kurią nacionaliniu ir  regioniniu lygiu būtų 
galima diferencijuoti ir kurioje papildomai 
prie šiluminių savybių  būtų numatomi kiti 
elementai, įgaunantys vis daugiau svarbos, 
tokie kaip šildymo ir oro kondicionavimo 
įranga, atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas , pasyvaus šildymo ir 
vėsinimo elementai, apsauga nuo saulės, 
patalpų oro kokybė, pakankama natūrali 
šviesa  ir pastatų projektinis sprendimas.
Energinio naudingumo skaičiavimo 
metodika turėtų būti pagrįsta ne tik tuo 
laikotarpiu, kai reikalingas šildymas, bet 
turėtų apimti metinį pastato energinį 
naudingumą. This methodology should 
draw a distinction between the 'building 
envelope' and the 'technical building 
system'.

Or. fr

Pagrindimas

Insulation systems, which relate to different parts of the building envelope (roof, walls, floors, 
ceilings, windows, thermal bridges, etc.) are a crucial factor in the energy performance of 
buildings. The methodology for calculating this should draw the proposed distinction, 
because the thermal insulation of a building is central to deciding on the correct technical 
system for the building. The better insulated a building is, the less need there is to install an 
over-sized technical system.
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Pakeitimas 70
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Pastatų energinis naudingumas turėtų 
būti apskaičiuojamas taikant metodiką, 
kurią nacionaliniu ir  regioniniu lygiu būtų 
galima diferencijuoti ir kurioje papildomai 
prie šiluminių savybių  būtų numatomi kiti 
elementai, įgaunantys vis daugiau svarbos, 
tokie kaip šildymo ir oro kondicionavimo 
įranga, atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas , pasyvaus šildymo ir 
vėsinimo elementai, apsauga nuo saulės, 
patalpų oro kokybė, pakankama natūrali 
šviesa  ir pastatų projektinis sprendimas.  
Energinio naudingumo skaičiavimo 
metodika turėtų būti pagrįsta ne tik tuo 
laikotarpiu, kai reikalingas šildymas, bet 
turėtų apimti metinį pastato energinį 
naudingumą. 

(9) Pastatų energinis naudingumas turėtų 
būti apskaičiuojamas taikant metodiką, 
kurią nacionaliniu ir  regioniniu lygiu būtų 
galima diferencijuoti ir kurioje papildomai 
prie šiluminių savybių  būtų numatomi kiti 
elementai, įgaunantys vis daugiau svarbos, 
tokie kaip šildymo ir oro kondicionavimo 
įranga, atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas , pasyvaus šildymo ir 
vėsinimo elementai, apsauga nuo saulės, 
patalpų oro kokybė, pakankama natūrali 
šviesa  ir pastatų projektinis sprendimas. 
Energinio naudingumo skaičiavimo 
metodika turėtų būti pagrįsta ne tik tuo 
laikotarpiu, kai reikalingas šildymas, bet 
turėtų apimti metinį pastato energinį 
naudingumą.

Or. en

Pagrindimas

Since Member States use different metrics, this prohibits them from comparing the energy 
performance of their buildings.

Pakeitimas 71
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Pastatų energinis naudingumas turėtų 
būti apskaičiuojamas taikant metodiką, 
kurią nacionaliniu ir  regioniniu lygiu būtų 
galima diferencijuoti ir kurioje papildomai 
prie šiluminių savybių  būtų numatomi kiti 

(9) The energy performance of buildings 
should be calculated on the basis of a 
methodology, which may be differentiated 
at national and regional level, and that 
includes, in addition to thermal 
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elementai, įgaunantys vis daugiau svarbos, 
tokie kaip šildymo ir oro kondicionavimo 
įranga, atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas , pasyvaus šildymo ir 
vėsinimo elementai, apsauga nuo saulės, 
patalpų oro kokybė, pakankama natūrali 
šviesa  ir pastatų projektinis sprendimas.  
Energinio naudingumo skaičiavimo 
metodika turėtų būti pagrįsta ne tik tuo 
laikotarpiu, kai reikalingas šildymas, bet 
turėtų apimti metinį pastato energinį 
naudingumą. 

characteristics, other factors that play an 
increasingly important role such as heating, 
ventilation and air-conditioning 
installations, application of renewable 
energy sources, passive heating and 
cooling elements, shading, adequate 
natural light and design of the building.
Energinio naudingumo skaičiavimo 
metodika turėtų būti pagrįsta ne tik tuo 
laikotarpiu, kai reikalingas šildymas, bet 
turėtų apimti metinį pastato energinį 
naudingumą.

Or. en

Pagrindimas

“Indoor air quality” is a result and not an active factor of passive heating, the cooling 
element, or heating and air conditioning installations. Furthermore, “indoor air quality” is 
not defined and is not used anywhere else in the Directive. “Ventilation system” better 
reflects this factor and also helps to differentiate between air-conditioning and ventilation 
systems, which in the majority of residential buildings are separate systems.

Pakeitimas 72
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Valstybės narės turėtų nustatyti 
minimalius pastatų energinio naudingumo 
reikalavimus. Tuos reikalavimus reikėtų 
nustatyti taip, kad būtų pasiekta sąnaudų 
atžvilgiu optimali susijusių investicijų ir 
sutaupytų energijos išlaidų per visą pastato 
gyvavimo ciklą pusiausvyra. Reikėtų 
numatyti galimybę  valstybėms narėms 
nuolat peržiūrėti  savo  minimalius pastatų 
energinio naudingumo reikalavimus 
atsižvelgiant į technikos pažangą.

(10) Valstybės narės turėtų nustatyti 
minimalius pastatų energinio naudingumo 
reikalavimus. Provision should be made to 
enable Member States to regularly review 
their minimum energy performance 
requirements for buildings with regard to 
technical progress.

Or. de
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Pagrindimas

The Commission’s proposed obligation on Member States to adapt their minimum energy 
performance requirements for buildings, no later than 2017, to the cost-optimal minimum 
requirements calculated according to the prescribed uniform method, violates the subsidiarity 
principle.  It is not clear why the objective pursued by the new version of the Buildings 
Directive (i.e. to improve energy efficiency in the buildings sector) could not be adequately 
achieved by the Member States. 

Pakeitimas 73
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Valstybės narės turėtų nustatyti 
minimalius pastatų energinio naudingumo 
reikalavimus. Tuos reikalavimus reikėtų 
nustatyti taip, kad būtų pasiekta sąnaudų 
atžvilgiu optimali susijusių investicijų ir 
sutaupytų energijos išlaidų per visą pastato 
gyvavimo ciklą pusiausvyra. Reikėtų 
numatyti galimybę valstybėms narėms 
nuolat peržiūrėti savo  minimalius pastatų 
energinio naudingumo reikalavimus 
atsižvelgiant į technikos pažangą.

(10) Valstybės narės turėtų nustatyti 
minimalius pastatų energinio naudingumo 
reikalavimus. The requirements should be 
set with a view to achieving the cost-
optimal balance between the investments 
involved and the energy, environmental 
and other social external costs saved 
throughout the life-cycle of the building. 
Provision should be made for the 
possibility Member States to regularly 
review their minimum energy 
performance requirements for buildings 
with regard to technical progress.

Or. en

Pagrindimas

The environmental costs and benefits, like on climate change, have to be taken into account 
when calculating the cost-optimal balance.
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Pakeitimas 74
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Valstybės narės turėtų nustatyti 
minimalius pastatų energinio naudingumo 
reikalavimus. Tuos reikalavimus reikėtų 
nustatyti taip, kad būtų pasiekta sąnaudų 
atžvilgiu optimali susijusių investicijų ir 
sutaupytų energijos išlaidų per visą pastato 
gyvavimo ciklą pusiausvyra. Reikėtų 
numatyti galimybę  valstybėms narėms 
nuolat peržiūrėti  savo  minimalius pastatų 
energinio naudingumo reikalavimus 
atsižvelgiant į technikos pažangą.

(10) Valstybės narės turėtų nustatyti 
minimalius pastatų energinio naudingumo 
reikalavimus. The requirements should be 
set with a view to achieving the cost-
optimal balance between the investments 
involved and the energy and external costs 
saved throughout the life-cycle of the 
building. Provision should be made for the 
possibility for Member States to regularly 
review their minimum energy 
performance requirements for buildings 
with regard to technical progress.

Or. en

Pagrindimas

The environmental costs which are saved are of utmost importance and have to be taken into 
account, too.

Pakeitimas 75
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Valstybės narės turėtų nustatyti 
minimalius pastatų energinio naudingumo 
reikalavimus. Tuos reikalavimus reikėtų 
nustatyti taip, kad būtų pasiekta sąnaudų 
atžvilgiu optimali susijusių investicijų ir 
sutaupytų energijos išlaidų per visą pastato 
gyvavimo ciklą pusiausvyra. Reikėtų 
numatyti galimybę  valstybėms narėms 
nuolat peržiūrėti savo minimalius pastatų 
energinio naudingumo reikalavimus 

(10) Member States should set minimum 
requirements for the energy performance of 
buildings. The requirements should be set 
with a view to achieving the optimal cost-
benefit balance between the investments 
involved, the energy costs saved 
throughout the life-cycle of the building.
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atsižvelgiant į technikos pažangą.

Or. en

Pagrindimas

A fair cost-benefit analysis must be ensured, rather than simply focus on costs, in order to 
take into account the whole range of socio-economic and environmental benefits.

Pakeitimas 76
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Komisija turėtų nustatyti lyginamąją 
metodiką sąnaudų atžvilgiu optimaliems 
minimalių energinio naudingumo 
reikalavimų lygiams apskaičiuoti. Šią 
lyginamąją metodiką valstybės narės turėtų 
naudoti tam, kad palygintų rezultatus su 
savo nustatytais minimaliais energinio 
naudingumo reikalavimais. Šio palyginimo 
rezultatus ir šiems rezultatams gauti 
naudotus duomenis reikėtų reguliariai 
pranešti Komisijai. Šios ataskaitos turėtų 
suteikti Komisijai galimybę įvertinti 
valstybių narių pažangą siekiant užtikrinti 
sąnaudų atžvilgiu optimalius minimalių 
energinio naudingumo reikalavimų lygius 
ir teikti tos pažangos ataskaitas. Pasibaigus 
pereinamajam laikotarpiui šią lyginamąją 
metodiką valstybės narės turėtų naudoti 
peržiūrėdamos savo minimalius energinio 
naudingumo reikalavimus.

(12) Komisija turėtų nustatyti lyginamąją 
metodiką sąnaudų atžvilgiu optimaliems 
minimalių energinio naudingumo 
reikalavimų lygiams apskaičiuoti. This 
methodology should be consistent with 
that used in Community legislation 
applicable to performance requirements 
for the product(s), components and 
technical building systems which 
comprise the building.   Member States 
should use this single methodology to 
adopt the minimum energy performance 
requirements. Šio palyginimo rezultatus ir 
šiems rezultatams gauti naudotus duomenis 
reikėtų reguliariai pranešti Komisijai. Šios 
ataskaitos turėtų suteikti Komisijai 
galimybę įvertinti valstybių narių pažangą 
siekiant užtikrinti sąnaudų atžvilgiu 
optimalius minimalių energinio 
naudingumo reikalavimų lygius ir teikti tos 
pažangos ataskaitas. Member States should 
apply this methodology when they review 
and set their minimum energy performance 
requirements.

Or. en
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Pagrindimas

The Directive should ensure consistency with existing legislation. 

There is a need for a single calculation method with objective variables that would take into 
account regional variations based on a single market approach rather than a comparative 
methodology.

Pakeitimas 77
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Komisija turėtų nustatyti lyginamąją 
metodiką sąnaudų atžvilgiu optimaliems 
minimalių energinio naudingumo 
reikalavimų lygiams apskaičiuoti. Šią 
lyginamąją metodiką valstybės narės turėtų 
naudoti tam, kad palygintų rezultatus su 
savo nustatytais minimaliais energinio 
naudingumo reikalavimais. Šio palyginimo 
rezultatus ir šiems rezultatams gauti 
naudotus duomenis reikėtų reguliariai 
pranešti Komisijai. Šios ataskaitos turėtų 
suteikti Komisijai galimybę įvertinti 
valstybių narių pažangą siekiant užtikrinti 
sąnaudų atžvilgiu optimalius minimalių 
energinio naudingumo reikalavimų lygius 
ir teikti tos pažangos ataskaitas. Pasibaigus 
pereinamajam laikotarpiui šią lyginamąją 
metodiką valstybės narės turėtų naudoti 
peržiūrėdamos savo minimalius energinio 
naudingumo reikalavimus.

(12) The Commission should lay down a 
harmonised methodology for calculating 
cost optimal levels of minimum energy 
performance requirements applicable to 
the requirements for technical building 
systems which comprise the building and 
its subsequent equipment. Member States 
should use this harmonised methodology 
to establish the minimum energy 
performance requirements which they have 
adopted. The results and the data used to 
reach these results should be regularly 
reported to the Commission. Šios 
ataskaitos turėtų suteikti Komisijai 
galimybę įvertinti valstybių narių pažangą 
siekiant užtikrinti sąnaudų atžvilgiu 
optimalius minimalių energinio 
naudingumo reikalavimų lygius ir teikti tos 
pažangos ataskaitas. Pasibaigus 
pereinamajam laikotarpiui šią lyginamąją 
metodiką valstybės narės turėtų naudoti 
peržiūrėdamos savo minimalius energinio 
naudingumo reikalavimus.

Or. en
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Pakeitimas 78
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Komisija turėtų nustatyti lyginamąją 
metodiką sąnaudų atžvilgiu optimaliems 
minimalių energinio naudingumo 
reikalavimų lygiams apskaičiuoti. Šią 
lyginamąją metodiką valstybės narės turėtų 
naudoti tam, kad palygintų rezultatus su 
savo nustatytais minimaliais energinio 
naudingumo reikalavimais. Šio palyginimo 
rezultatus ir šiems rezultatams gauti 
naudotus duomenis reikėtų reguliariai 
pranešti Komisijai. Šios ataskaitos turėtų 
suteikti Komisijai galimybę įvertinti 
valstybių narių pažangą siekiant užtikrinti 
sąnaudų atžvilgiu optimalius minimalių 
energinio naudingumo reikalavimų lygius 
ir teikti tos pažangos ataskaitas. Pasibaigus 
pereinamajam laikotarpiui šią lyginamąją 
metodiką valstybės narės turėtų naudoti 
peržiūrėdamos savo minimalius energinio 
naudingumo reikalavimus.

(12) The Commission should establish 
guidelines for calculating cost-optimal 
levels of minimum energy performance 
requirements. Member States should take 
these guidelines into account in their 
calculations and should compare the 
results of the calculation with the 
minimum energy performance 
requirements which they have adopted. Šio 
palyginimo rezultatus ir šiems rezultatams 
gauti naudotus duomenis reikėtų reguliariai 
pranešti Komisijai. Šios ataskaitos turėtų 
suteikti Komisijai galimybę įvertinti 
valstybių narių pažangą siekiant užtikrinti 
sąnaudų atžvilgiu optimalius minimalių 
energinio naudingumo reikalavimų lygius 
ir teikti tos pažangos ataskaitas.  

Or. de

Pagrindimas

Some Member States already have methods for calculating cost-optimal minimum 
requirements. For these Member States the introduction of a uniform comparative 
methodology would create a significant administrative burden if their current calculation 
method had to be consolidated with the comparative methodology imposed subsequently by 
the Commission.  To that extent the added value of a harmonised approach to improving 
energy efficiency is questionable.
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Pakeitimas 79
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Pastatai turi įtakos  energijos 
suvartojimui ilgalaikėje perspektyvoje, 
taigi nauji pastatai turėtų atitikti 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus, pritaikytus  atsižvelgiant į 
vietos klimato sąlygas. Kadangi 
alternatyvių aprūpinimo energija sistemų 
taikymo galimybės didžiąja dalimi dar 
nevisiškai ištirtos, turėtų būti aptartas 
techninis, aplinkosauginis ir ekonominis 
alternatyvių energijos tiekimo sistemų 
pagrindimas , neatsižvelgiant į pastato 
dydį . 

(13) Buildings have a major impact on 
long-term energy consumption. Given the 
long renovation cycle for existing 
buildings, new, and existing buildings that 
are subject to major renovation should 
therefore meet minimum energy 
performance requirements adapted to the 
local climate. As the application of 
alternative energy supply systems is 
generally not explored to its full potential, 
the technical, environmental and economic 
feasibility of alternative energy supply 
systems should be considered, regardless 
of both the size of the building and 
whether it is a new building.

Or. en

Pagrindimas

As the renovation cycle for existing buildings is about 25 years, the requirement for the use of 
renewable energy systems or cogeneration would have only a limited impact if existing 
buildings would be excluded. Given that existing buildings represent 95% of the entire 
buildings stock this would be a missed opportunity.

Pakeitimas 80
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Pastatai turi įtakos  energijos 
suvartojimui ilgalaikėje perspektyvoje, 
taigi nauji pastatai turėtų atitikti 
minimalius energinio naudingumo 

(13) Pastatai turi įtakos  energijos 
suvartojimui ilgalaikėje perspektyvoje, 
taigi nauji pastatai turėtų atitikti 
minimalius energinio naudingumo 
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reikalavimus, pritaikytus  atsižvelgiant į 
vietos klimato sąlygas. Kadangi 
alternatyvių aprūpinimo energija sistemų 
taikymo galimybės didžiąja dalimi dar 
nevisiškai ištirtos, turėtų būti aptartas 
techninis, aplinkosauginis ir ekonominis 
alternatyvių energijos tiekimo sistemų 
pagrindimas , neatsižvelgiant į pastato 
dydį . 

reikalavimus, pritaikytus  atsižvelgiant į 
vietos klimato sąlygas. As the application 
of alternative energy supply systems is 
generally not explored to its full potential, 
the technical, environmental and economic 
feasibility of alternative energy supply 
systems should be considered, pursuant to 
the principle of first ensuring that energy 
needs for heating and cooling are reduced 
to a minimum cost-optimal level,
regardless of the size of the building.

Or. en

Pagrindimas

It is important to realise the CO2 savings potential, security of supply and other benefits of 
alternative energy supply systems in buildings. However, because of the very high cost-
effectiveness and high returns on investments in energy efficiency, it is first necessary to
ensure that  energy demand is reduced as much as can be justified. The energy demand 
should be reduced as much as is possible in a cost-optimal manner. In this way, some of the 
economic savings from improved energy efficiency can also be made available for 
investments in alternative energy supply.

Pakeitimas 81
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Pastatai turi įtakos  energijos 
suvartojimui ilgalaikėje perspektyvoje, 
taigi nauji pastatai turėtų atitikti 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus, pritaikytus  atsižvelgiant į 
vietos klimato sąlygas. Kadangi 
alternatyvių aprūpinimo energija sistemų 
taikymo galimybės didžiąja dalimi dar 
nevisiškai ištirtos, turėtų būti aptartas 
techninis, aplinkosauginis ir ekonominis 
alternatyvių energijos tiekimo sistemų 
pagrindimas , neatsižvelgiant į pastato 
dydį . 

(13) Pastatai turi įtakos  energijos 
suvartojimui ilgalaikėje perspektyvoje, 
taigi nauji pastatai turėtų atitikti 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus, pritaikytus  atsižvelgiant į 
vietos klimato sąlygas.  As the application 
of alternative energy supply systems is 
generally not explored to its full potential 
alternative energy supply systems should 
be considered for new and existing 
buildings, regardless of their size.
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Or. en

Pakeitimas 82
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Kapitalinė esamų pastatų , 
neatsižvelgiant į jų dydį,  renovacija yra
proga imtis ekonomiškai efektyvių 
priemonių didinant energinį naudingumą. 
Siekiant ekonominio efektyvumo, reikėtų 
suteikti galimybę minimalius energinio 
naudingumo reikalavimus taikyti tik 
renovuotoms pastato dalims, kurios turi 
daugiausia įtakos pastato energiniam 
naudingumui. 

(14) Major renovations of existing 
buildings, regardless of their size provide 
an opportunity to take cost-effective 
measures to enhance energy performance 
of the whole building. Setting 
requirements for cost-effective measures 
will ensure that no barriers are created 
which might discourage major 
renovations from being undertaken. 

Or. en

Pakeitimas 83
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Kapitalinė esamų pastatų , 
neatsižvelgiant į jų dydį,  renovacija yra
proga imtis ekonomiškai efektyvių 
priemonių didinant energinį naudingumą. 
Siekiant ekonominio efektyvumo, reikėtų 
suteikti galimybę minimalius energinio 
naudingumo reikalavimus taikyti tik 
renovuotoms pastato dalims, kurios turi 
daugiausia įtakos pastato energiniam 
naudingumui. 

(14) Major renovations of existing
buildings over 250 m2 in area may, where 
this is possible for technical and legal 
reasons, provide an opportunity to take 
cost-effective measures to enhance energy 
performance. Siekiant ekonominio 
efektyvumo, reikėtų suteikti galimybę 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus taikyti tik renovuotoms 
pastato dalims, kurios turi daugiausia 
įtakos pastato energiniam naudingumui.

Or. de
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Pagrindimas

The Commission proposal does not take account of the fact that, particularly in cities, where 
the boundaries of buildings are frequently coterminous with land boundaries, it may be 
impossible purely for legal reasons to insulate the external walls, for example, because this 
would infringe the rights of the owner of the neighbouring plot. An addition is therefore 
needed at this point to highlight that such cost-effective measures to improve a building’s 
energy performance must also be technically and legally feasible. 

Pakeitimas 84
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Studies show that the construction 
sector suffers from inefficiency, which 
leads to end-user costs that are 
significantly higher than the optimal 
costs. Calculations show that the costs for 
construction could be reduced by as much 
as 30-35 % through reducing waste in 
most construction processes and for most 
products. The inefficiency in the 
construction sector poses a major threat 
to the aim and purpose of this Directive, 
since the unjustified high costs for 
construction and renovation reduces the 
cost-effectiveness and thereby the energy-
effectiveness of the sector.  In order to 
guarantee the proper functioning of this 
Directive, the Commission should 
evaluate the functioning of the 
construction market and report its 
conclusions and suggestions to the 
Member States and the European 
Parliament, and Member States should 
strive to ensure transparent pricing in the 
field of construction and renovation, and 
in addition take appropriate measures to 
remove barriers of entry to the market, 
and to relevant facilities and 
infrastructure, for new entrants, 
especially for SMEs.
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Or. en

Pagrindimas

Studies show that as much as 30-35 % of construction costs can be directly linked to waste in 
process and production. ("Waste in construction projects - call for a new approach", 
Josephson/Saukkoriipi, The Centre for Management of the Built Environment Building 
Economics and Management, Chalmers University of Technology, Gothenburg 2007.) A 
reduction of unnecessary costs in the construction sector would significantly increase the 
number of renovations that improves energy efficiency in buildings, since these renovations 
would be much cheaper for end-users.

Pakeitimas 85
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) In order to improve the energy 
efficiency of domestic appliances and of 
heating and cooling, information 
technology should be developed and 
brought into use, the objective being 
'intelligent buildings'.

Or. fi

Pakeitimas 86
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Būtina imtis priemonių, kad kuo 
daugiau pastatų ne tik atitiktų 
galiojančius minimalius energinio 
naudingumo reikalavimus, bet ir 
efektyviau naudotų energiją. Siekdamos 
šio tikslo valstybės narės turėtų parengti 
nacionalinius planus, kuriais siekiama, 

Išbraukta.
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kad būtų kuo daugiau pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis būtų mažas arba lygus 
nuliui, ir tuos planus reguliariai pateikti 
Komisijai. 

Or. de

Pagrindimas

The construction of buildings with low or zero CO2 emissions and primary energy 
consumption, which thus go well beyond the minimum standards needing to be set by the 
Member States, can only take place on a voluntary basis. Accordingly the Member States 
cannot commit themselves to such buildings representing a specific proportion of the total 
building stock by 2020. The proposed rule in Article 9(5) seems tantamount to creating direct 
EU requirements for low- and zero-energy houses (subsidiarity).

Pakeitimas 87
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Būtina imtis priemonių, kad kuo 
daugiau pastatų ne tik atitiktų galiojančius 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus, bet ir efektyviau naudotų 
energiją. Siekdamos šio tikslo valstybės 
narės turėtų parengti nacionalinius planus, 
kuriais siekiama, kad būtų kuo daugiau 
pastatų, kuriuos eksploatuojant išskiriamas 
anglies dvideginio kiekis ir suvartojamas 
pirminės energijos kiekis būtų mažas arba 
lygus nuliui, ir tuos planus reguliariai 
pateikti Komisijai. 

(15) Būtina imtis priemonių, kad kuo 
daugiau pastatų ne tik atitiktų galiojančius 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus, bet ir efektyviau naudotų 
energiją. Siekdamos šio tikslo valstybės 
narės turėtų parengti nacionalinius planus, 
kuriais siekiama, kad būtų kuo daugiau 
pastatų, kuriuos eksploatuojant išskiriamas 
anglies dvideginio kiekis ir suvartojamas 
pirminės energijos kiekis būtų mažas arba 
lygus nuliui, ir tuos planus reguliariai 
pateikti Komisijai. The Commission 
should come forward by 30 June 2010 
with proposals to establish a common 
methodology for defining buildings which 
have both carbon dioxide emissions and 
primary energy consumption that are low 
or zero, which should take into 
consideration regional weather 
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conditions. The Commission, the 
European Investment Bank and Member 
States should establish, by 30 June 2010, 
an Energy Efficiency and Renewable Energy 
Fund, to support, by 2020, the gradual 
increase of the percentage of new 
buildings which meet this standard.

Or. en

Pagrindimas

While the idea of a common methodology as proposed by the Rapporteur could be considered, 
it would be at this stage appropriate to leave the Commission the margin of appreciation on 
all technical options available to define such a methodology, in particular to define how 
binding it should be and how the subsidiarity principle should be respected. 

Pakeitimas 88
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Būtina imtis priemonių, kad kuo 
daugiau pastatų ne tik atitiktų galiojančius 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus, bet ir efektyviau naudotų 
energiją. Siekdamos šio tikslo valstybės 
narės turėtų parengti nacionalinius planus, 
kuriais siekiama, kad būtų kuo daugiau 
pastatų, kuriuos eksploatuojant išskiriamas 
anglies dvideginio kiekis ir suvartojamas 
pirminės energijos kiekis būtų mažas arba 
lygus nuliui, ir tuos planus reguliariai 
pateikti Komisijai. 

(15) Būtina imtis priemonių, kad kuo 
daugiau pastatų ne tik atitiktų galiojančius 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus, bet ir efektyviau naudotų 
energiją. For this purpose Member States 
should draw up national plans for 
increasing the number of existing buildings 
of which both carbon dioxide emissions 
and primary energy consumption are low 
or equal to zero and of new buildings that 
should gradually be constructed as 
buildings of which both carbon dioxide 
emissions and primary energy 
consumption are equal to zero, and 
regularly report them to the Commission. 

Or. en
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Pagrindimas

The construction of all the new buildings in a way that both carbon dioxide emissions and 
primary energy consumption are low or equal to zero will contribute to accelerating the 
efficient energy performance of the buildings.

Pakeitimas 89
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Būtina imtis priemonių, kad kuo 
daugiau pastatų ne tik atitiktų galiojančius 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus, bet ir efektyviau naudotų 
energiją. Siekdamos šio tikslo valstybės 
narės turėtų parengti nacionalinius planus, 
kuriais siekiama, kad būtų kuo daugiau 
pastatų, kuriuos eksploatuojant išskiriamas 
anglies dvideginio kiekis ir suvartojamas 
pirminės energijos kiekis būtų mažas arba 
lygus nuliui, ir tuos planus reguliariai 
pateikti Komisijai. 

(15) Būtina imtis priemonių, kad kuo 
daugiau pastatų ne tik atitiktų galiojančius 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus, bet ir efektyviau naudotų 
energiją. For this purpose Member States 
should draw up national plans for 
increasing the number of existing buildings 
which are net zero energy, and for 
ensuring that all new buildings are net 
zero energy by 2016.

Or. en

Pakeitimas 90
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Būtina imtis priemonių, kad kuo 
daugiau pastatų ne tik atitiktų galiojančius 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus, bet ir efektyviau naudotų 
energiją. Siekdamos šio tikslo valstybės 
narės turėtų parengti nacionalinius planus, 
kuriais siekiama, kad būtų kuo daugiau 
pastatų, kuriuos eksploatuojant išskiriamas 

(15) Measures are needed to increase the 
number of buildings which not only fulfil 
current minimum energy performance 
requirements, but ensure the highest 
possible level of energy performance. For 
this purpose Member States should draw 
up national plans for increasing the number 
of zero-net primary energy and surplus-
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anglies dvideginio kiekis ir suvartojamas 
pirminės energijos kiekis būtų mažas arba 
lygus nuliui, ir tuos planus reguliariai 
pateikti Komisijai. 

energy buildings and regularly report them 
to the Commission. 

Or. en

Pagrindimas

This Directive must ensure the development of very low consuming energy buildings in 
promoting the highest level possible of energy performance. The highest energy performance 
requirement in the buildings sector is the zero-net and, even better, the surplus-energy 
buildings standards.

Pakeitimas 91
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Būtina imtis priemonių, kad kuo 
daugiau pastatų ne tik atitiktų galiojančius 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus, bet ir efektyviau naudotų 
energiją. Siekdamos šio tikslo valstybės 
narės turėtų parengti nacionalinius planus, 
kuriais siekiama, kad būtų kuo daugiau 
pastatų, kuriuos eksploatuojant išskiriamas 
anglies dvideginio kiekis ir suvartojamas 
pirminės energijos kiekis būtų mažas arba 
lygus nuliui, ir tuos planus reguliariai 
pateikti Komisijai. 

(15) Measures are needed to increase the 
number of buildings which not only fulfil 
current minimum energy performance 
requirements, but ensure the highest level 
of energy performance. For this purpose 
Member States should draw up national 
plans for increasing the number of surplus-
energy buildings and regularly report them 
to the Commission.

Or. en

Pagrindimas

As the energy performance of buildings consists of both demand-side measures (e.g. energy 
efficiency) and supply-side measures (e.g. renewable energy) an integrated approach is 
needed in order to ensure the highest level of energy performance. The highest energy 
performance requirement in the buildings sector is the surplus-energy buildings standard.
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Pakeitimas 92
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Būtina imtis priemonių, kad kuo 
daugiau pastatų ne tik atitiktų galiojančius 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus, bet ir efektyviau naudotų 
energiją. Siekdamos šio tikslo valstybės 
narės turėtų parengti nacionalinius planus, 
kuriais siekiama, kad būtų kuo daugiau 
pastatų, kuriuos eksploatuojant išskiriamas 
anglies dvideginio kiekis ir suvartojamas 
pirminės energijos kiekis būtų mažas arba 
lygus nuliui, ir tuos planus reguliariai 
pateikti Komisijai.

(15) Būtina imtis priemonių, kad kuo 
daugiau pastatų ne tik atitiktų galiojančius 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus, bet ir efektyviau naudotų 
energiją. For this purpose Member States 
should draw up national plans for 
increasing the number of buildings of 
which both carbon dioxide emissions and 
primary energy consumption are low or 
equal to zero or which produce energy and 
regularly report them to the Commission.

Or. fi

Pakeitimas 93
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Būtina imtis priemonių, kad kuo 
daugiau pastatų ne tik atitiktų galiojančius 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus, bet ir efektyviau naudotų 
energiją. Siekdamos šio tikslo valstybės 
narės turėtų parengti nacionalinius planus, 
kuriais siekiama, kad būtų kuo daugiau 
pastatų, kuriuos eksploatuojant išskiriamas 
anglies dvideginio kiekis ir suvartojamas 
pirminės energijos kiekis būtų mažas arba 
lygus nuliui, ir tuos planus reguliariai 
pateikti Komisijai. 

(15) Būtina imtis priemonių, kad kuo 
daugiau pastatų ne tik atitiktų galiojančius 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus, bet ir efektyviau naudotų 
energiją. For this purpose Member States 
should draw up national plans for 
increasing the number of buildings of 
which final energy consumption is low or 
equal to zero and regularly report them to 
the Commission.

Or. de
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Pagrindimas

For the consumer it is not the primary energy consumption which counts but the final energy 
consumption: this is the only figure he can read out from his meter, and to that extent it is 
irrelevant whether, for example, the electricity was produced from renewable energy sources 
or nuclear power. The same is true of natural gas, which may also be produced from waste.

Pakeitimas 94
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Member States should be 
encouraged to take measures additional to 
those laid down in this Directive to 
promote the increased energy efficiency of 
buildings. Such measures may include 
financial and fiscal incentives to 
businesses, homeowners and tenants 
including reduced rates of VAT for 
renovation services.

Or. en

Pagrindimas

In the face of an often high up-front cost of investments in energy efficiency, businesses, 
homeowners and tenants need financial assistance in making the initial investment. This can 
come through zero interest loans to homeowners or reduced rates of VAT on services linked 
to energy efficient renovation. Applying of the reduced VAT to products alone may promote 
the use of unskilled labour that undermines the effectiveness of the works carried out which 
does not ensure energy savings.
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Pakeitimas 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Consideration should be given to 
the fact that effective legislation takes 
account of the negative impacts and 
damage that could be created in specific 
fields of application. Cultural heritage 
should be especially taken into account in 
the transposition and implementation of 
this Directive.

Or. en

Pakeitimas 96
Ján Hudacký

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) Member States should avoid 
distortive energy price regulation for 
consumers which does not provide 
incentives to make energy savings.

Or. en

Pagrindimas

Regulation of energy prices has a tendency to lead to increased energy consumption by final 
consumers and distortion of energy market. Such regulatory measures should be avoided and 
replaced by measures that would stimulate the final consumers to further energy savings.



AM\768653LT.doc 37/102 PE420.139v01-00

LT

Pakeitimas 97
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Būsimam pastato ar jo dalių pirkėjui ir 
nuomininkui teisingą informaciją apie 
pastato energinį naudingumą ir praktinių 
patarimų, kaip jį didinti, reikėtų suteikti 
energinio naudingumo sertifikate. Šiame 
sertifikate taip pat reikėtų pateikti 
informaciją apie faktinį šildymo ir 
vėdinimo poveikį pastato energijos 
reikmėms, pirminės energijos suvartojimui 
ir pastatą eksploatuojant išmetamam 
anglies dvideginio kiekiui.

(17) Būsimam pastato ar jo dalių pirkėjui ir 
nuomininkui teisingą informaciją apie 
pastato energinį naudingumą ir praktinių 
patarimų, kaip jį didinti, reikėtų suteikti 
energinio naudingumo sertifikate. Owners 
and tenants of commercial buildings 
should also be obliged to exchange 
information regarding actual energy 
consumption, in order to ensure that all 
the data is available to make informed 
decisions about necessary improvements.
Šiame sertifikate taip pat reikėtų pateikti
informaciją apie faktinį šildymo ir 
vėdinimo poveikį pastato energijos 
reikmėms, pirminės energijos suvartojimui 
ir pastatą eksploatuojant išmetamam 
anglies dvideginio kiekiui.

Or. en

Pagrindimas

Owners and tenants of commercial buildings should be obliged to share information about 
the actual use of the building or part thereof in order to ensure all the data is available to 
make informed decisions about necessary improvements. Unless the building owner is 
informed about where and how energy is being used in the building, he cannot identify 
problems and make the necessary improvements.

Pakeitimas 98
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Būsimam pastato ar jo dalių pirkėjui ir 
nuomininkui teisingą informaciją apie 

(17) Būsimam pastato ar jo dalių pirkėjui ir 
nuomininkui teisingą informaciją apie 
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pastato energinį naudingumą ir praktinių 
patarimų, kaip jį didinti, reikėtų suteikti 
energinio naudingumo sertifikate. Šiame 
sertifikate taip pat reikėtų pateikti 
informaciją apie faktinį šildymo ir 
vėdinimo poveikį pastato energijos 
reikmėms, pirminės energijos suvartojimui 
ir pastatą eksploatuojant išmetamam 
anglies dvideginio kiekiui.

pastato energinį naudingumą ir praktinių 
patarimų, kaip jį didinti, reikėtų suteikti 
energinio naudingumo sertifikate. Owners 
and tenants of commercial buildings 
should also be obliged to exchange 
information regarding actual energy 
consumption, in order to ensure that all 
the data is available to make informed 
decisions about necessary improvements.
Šiame sertifikate taip pat reikėtų pateikti
informaciją apie faktinį šildymo ir 
vėdinimo poveikį pastato energijos 
reikmėms, pirminės energijos suvartojimui 
ir pastatą eksploatuojant išmetamam 
anglies dvideginio kiekiui.

Or. en

Pagrindimas

Owners and tenants of commercial buildings should be obliged to share information about 
the actual use of the building or part thereof in order to ensure all the data is available to 
make informed decisions about necessary improvements. Unless the building owner is 
informed about where and how energy is being used in the building, he cannot identify 
problems and make the necessary improvements.

Pakeitimas 99
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Būsimam pastato ar jo dalių pirkėjui ir 
nuomininkui teisingą informaciją apie 
pastato energinį naudingumą ir praktinių 
patarimų, kaip jį didinti, reikėtų suteikti 
energinio naudingumo sertifikate. Šiame 
sertifikate taip pat reikėtų pateikti 
informaciją apie faktinį šildymo ir 
vėdinimo poveikį pastato energijos 
reikmėms, pirminės energijos suvartojimui 
ir pastatą eksploatuojant išmetamam 
anglies dvideginio kiekiui.

(17) The prospective buyer and tenant of 
building or parts thereof should be given 
correct information about energy-optimal 
operation of the building in winter and 
summer conditions and practical advice 
about improving it by means of suitable 
wall insulation, through the energy 
performance certificate. The certificate 
should also provide information about the 
actual impact of the type of heating and 
cooling systems used on the energy needs 
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of the building, on its primary energy 
consumption and on carbon dioxide 
emissions indicators.

Or. pl

Pagrindimas

Building purchasers and tenants are more interested in details relating to the building's 
operation – especially costs, in particular in extreme weather conditions, i.e. cold winters and 
hot summers. In the former case, what is required is insulation to protect against heat 
escaping from the building; in the latter, better thermal insulation against high outdoor 
temperatures.

Pakeitimas 100
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Būsimam pastato ar jo dalių pirkėjui ir 
nuomininkui teisingą informaciją apie 
pastato energinį naudingumą ir praktinių 
patarimų, kaip jį didinti, reikėtų suteikti 
energinio naudingumo sertifikate. Šiame 
sertifikate taip pat reikėtų pateikti 
informaciją apie faktinį šildymo ir 
vėdinimo poveikį pastato energijos 
reikmėms, pirminės energijos suvartojimui 
ir pastatą eksploatuojant išmetamam 
anglies dvideginio kiekiui.

(17) Būsimam pastato ar jo dalių pirkėjui ir 
nuomininkui teisingą informaciją apie 
pastato energinį naudingumą ir praktinių 
patarimų, kaip jį didinti, reikėtų suteikti 
energinio naudingumo sertifikate. The 
certificate should also provide information 
about the actual impact of heating and 
cooling on the energy needs of the 
building, on its final energy consumption.

Or. de

Pagrindimas

For the consumer it is not the primary energy consumption which counts but the final energy 
consumption: this is the only figure he can read out from his meter, and to that extent it is 
irrelevant whether,  for example, the electricity was produced from renewable energy sources 
or nuclear power. The same is true of natural gas, which may also be produced from waste.
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Pakeitimas 101
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) In accordance with the 
requirements on the installation of smart 
meters laid down in Directive 2006/32/EC,
owners and tenants should be supplied 
with accurate real-time information on 
energy consumption in the buildings that 
they occupy.

Or. en

Pakeitimas 102
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  (17a) Public authorities should lead by 
example and should implement the 
recommendations included in the energy 
performance certificate within its validity 
period. Member States should include 
within their national plans measures to 
support public authorities to become early 
adopters of energy efficiency 
improvements and to implement the 
recommendations included in the energy 
performance certificate within its validity 
period. In developing the national plans, 
Member States should directly involve the 
representatives of local and regional 
authorities.

Or. en
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Pagrindimas

The Rapporteur Amendment 5 is very much welcome, however it could be stressed the need 
for the active involvement of the local and regional authorities that have competence in 
implementing the EPBD.

Pakeitimas 103
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) Public authorities should lead by 
example and should implement the 
recommendations included in the energy 
performance certificate within its validity 
period. Member States should include 
within their national plans measures, 
including financial measures, to support 
public authorities to become early 
adopters of energy efficiency 
improvements and to implement the 
recommendations included in the energy 
performance certificate within its validity 
period. In developing the national plans, 
Member States should consult the 
representatives of local and regional 
authorities.

Or. en

Pakeitimas 104
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Valdžios institucijų naudojami
pastatai ir visuomenės dažnai lankomi 
pastatai suteikia galimybę  parodyti 
pavyzdį, kaip atsižvelgiama  į 
aplinkosauginius ir energijos taupymo 

(18) Valdžios institucijų naudojami
pastatai ir visuomenės dažnai lankomi 
pastatai suteikia galimybę  parodyti 
pavyzdį, kaip atsižvelgiama  į 
aplinkosauginius ir energijos taupymo 
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aspektus, todėl tų pastatų  energinis 
naudingumas turėtų būti nuolat 
sertifikuojamas. Visuomenei turėtų būti 
sudarytos sąlygos geriau  susipažinti su 
informacija apie energinį naudingumą 
visiems matomoje vietoje rodant šiuos 
energetinius sertifikatus. 

aspektus, todėl tų pastatų  energinis 
naudingumas turėtų būti nuolat 
sertifikuojamas. The dissemination to the 
public of information on energy 
performance should be enhanced by clearly 
displaying these energy certificates. If
Member States opt to include energy 
usage as part of energy certification 
requirements, a site-based approach may 
be taken whereby a collection of buildings 
in the same vicinity and occupied by the 
same organisation share energy meters.

Or. en

Pagrindimas

This amendment highlights the leading example being set in some Members States which have 
extended display requirements to reflect both the energy performance of the building as well 
as the way energy is used by the occupants of the building. A site-based approach in such 
cases takes account of how universities, hospitals and other similar public sector sites are 
organised and can give a better overall view of a site’s total energy use and carbon footprint.

Pakeitimas 105
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Valdžios institucijų naudojami
pastatai ir visuomenės dažnai lankomi 
pastatai suteikia galimybę  parodyti 
pavyzdį, kaip atsižvelgiama  į 
aplinkosauginius ir energijos taupymo 
aspektus, todėl tų pastatų  energinis 
naudingumas turėtų būti nuolat 
sertifikuojamas. Visuomenei turėtų būti 
sudarytos sąlygos geriau  susipažinti su 
informacija apie energinį naudingumą 
visiems matomoje vietoje rodant šiuos 
energetinius sertifikatus. 

(18) Valdžios institucijų naudojami
pastatai ir visuomenės dažnai lankomi 
pastatai suteikia galimybę  parodyti 
pavyzdį, kaip atsižvelgiama  į 
aplinkosauginius ir energijos taupymo 
aspektus, todėl tų pastatų  energinis 
naudingumas turėtų būti nuolat 
sertifikuojamas. Visuomenei turėtų būti 
sudarytos sąlygos geriau  susipažinti su 
informacija apie energinį naudingumą 
visiems matomoje vietoje rodant šiuos 
energetinius sertifikatus. If Member States 
opt to include energy usage as part of 
energy certification requirements, a site-
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based approach may be taken whereby a 
collection of buildings in the same vicinity 
and occupied by the same organisation 
share energy meters.

Or. en

Pagrindimas

This amendment highlights the leading example being set in some Member States which have 
extended display requirements to reflect both the energy performance of the building as well 
as the way energy is used by the occupants of the building.  A site-based approach in such 
cases takes account of how universities, hospitals and other similar public sector sites are 
organised and can give a better overall view of a site's total energy use and carbon footprint.

Pakeitimas 106
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Valdžios institucijų naudojami
pastatai ir visuomenės dažnai lankomi 
pastatai suteikia galimybę  parodyti 
pavyzdį, kaip atsižvelgiama  į 
aplinkosauginius ir energijos taupymo 
aspektus, todėl tų pastatų  energinis 
naudingumas turėtų būti nuolat 
sertifikuojamas. Visuomenei turėtų būti 
sudarytos sąlygos geriau  susipažinti su 
informacija apie energinį naudingumą 
visiems matomoje vietoje rodant šiuos 
energetinius sertifikatus. 

(18) Buildings occupied by public 
authorities and buildings frequently visited 
by the public should set an example by 
showing environmental and energy 
considerations being taken into account 
and therefore those buildings should be 
subject to energy certification on a regular 
basis. Visuomenei turėtų būti sudarytos 
sąlygos geriau  susipažinti su informacija 
apie energinį naudingumą visiems 
matomoje vietoje rodant šiuos energetinius 
sertifikatus.

Or. en

Pagrindimas

The Directive 2002/91/EC on the energy performance of buildings stresses the exemplary role 
of the public sector by underlining that it "should set an example". In addition the renewable 
energy directive requires the exemplary role of buildings occupied by public authorities.
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Pakeitimas 107
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Ensuring mutual recognition of 
energy performance certificates issued by 
other Member States is likely to be 
important for the development of a cross 
border market for financial and other 
services supporting energy efficiency. To 
facilitate this, the Commission should 
establish common minimum standards for 
the content and presentation of 
certificates, and for the accreditation of 
experts.

Or. en

Pagrindimas

Multilingual certificates for owners and tenants will increase costs of operations on real 
estate market and can cause difficulties when fulfilling such provision. When the tenant or 
buyer comes from exotic country it can be a problem to find someone who is entitled to 
translate the text of the certificate or who even speaks the language. If such need appears, the 
prospective owner, buyer or tenant can translate it for personal use.

Pakeitimas 108
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Paskutiniu metu Europos šalyse 
daugėjo oro kondicionavimo įrangos. Dėl 
to tose šalyse susidaro nemažų sunkumų 
didžiausios apkrovos metu, išauga išlaidos 
elektros energijai ir pažeidžiamas energijos 
balansas. 

(19) Paskutiniu metu Europos šalyse 
daugėjo oro kondicionavimo įrangos. This 
creates considerable problems at peak load 
times, increasing the cost of electricity and 
disrupting the energy balance in all 
Member States. Priority should be given 
to strategies which enhance the thermic 
performance of buildings during the 



AM\768653LT.doc 45/102 PE420.139v01-00

LT

summer period. To that end, there should 
be further development of passive cooling 
techniques, primarily those that improve 
indoor climatic conditions and the micro-
climate around buildings.

Or. de

Pagrindimas

Particularly in view of the general expectation of warming in the EU it makes no sense no 
longer to prioritise strategies for improving the indoor climate in the countries most affected. 
Examples from recent years also show that hot summers in the southern EU Member States 
also have an effect on power supplies in Central Europe. This makes need for action all the 
more acute.

Pakeitimas 109
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Paskutiniu metu Europos šalyse 
daugėjo oro kondicionavimo įrangos. Dėl 
to tose šalyse susidaro nemažų sunkumų 
didžiausios apkrovos metu, išauga išlaidos 
elektros energijai ir pažeidžiamas energijos 
balansas.

(19) Paskutiniu metu Europos šalyse 
daugėjo oro kondicionavimo įrangos. Dėl 
to tose šalyse susidaro nemažų sunkumų 
didžiausios apkrovos metu, išauga išlaidos 
elektros energijai ir pažeidžiamas energijos 
balansas. Priority should be given to 
strategies which enhance the thermal 
performance of buildings during the 
summer period. To this end there should 
be further development of passive cooling 
techniques, primarily those that improve 
indoor climatic conditions and the 
microclimate around buildings.

Or. en

Pagrindimas

The improvement and promotion of passive cooling techniques can decrease the use of air-
conditioning systems and is therefore important for the energy performance of buildings.
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Pakeitimas 110
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Paskutiniu metu Europos šalyse 
daugėjo oro kondicionavimo įrangos. Dėl 
to tose šalyse susidaro nemažų sunkumų 
didžiausios apkrovos metu, išauga išlaidos 
elektros energijai ir pažeidžiamas energijos 
balansas.

(19) Paskutiniu metu Europos šalyse 
daugėjo oro kondicionavimo įrangos. Dėl 
to tose šalyse susidaro nemažų sunkumų 
didžiausios apkrovos metu, išauga išlaidos 
elektros energijai ir pažeidžiamas energijos 
balansas. Priority should be given to 
strategies which enhance the thermal 
performance of buildings during the 
summer period. To this end there should 
be further development of passive cooling 
techniques, primarily those that improve 
indoor climatic conditions and the 
microclimate around buildings.

Or. en

Pagrindimas

The improvement and promotion of passive cooling techniques can decrease the use of air-
conditioning systems and is therefore important for the energy performance of buildings.

Pakeitimas 111
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Bendras požiūris į  kvalifikuotų ir 
akredituotų ekspertų, kurių 
nepriklausomumas turi būti paremtas 
objektyviais kriterijais, vykdomą pastatų 
energinio naudingumo sertifikavimą ir 
šildymo bei oro kondicionavimo sistemų 
tikrinimą  padės užtikrinti vienodas sąlygas 

(21) Bendras požiūris į  kvalifikuotų ir 
akredituotų ekspertų, kurių 
nepriklausomumas turi būti paremtas 
objektyviais kriterijais, vykdomą pastatų 
energinio naudingumo sertifikavimą ir 
šildymo bei oro kondicionavimo sistemų 
tikrinimą  padės užtikrinti vienodas sąlygas 
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valstybėms narėms imantis energijos 
taupymo priemonių pastatų sektoriuje ir 
leis būsimiems savininkams ar 
naudotojams sužinoti tikslų energinį 
naudingumą Bendrijos nekilnojamojo turto 
rinkoje. Siekiant visoje Bendrijoje 
užtikrinti energinio naudingumo 
sertifikatų ir šildymo bei oro 
kondicionavimo sistemų tikrinimo kokybę, 
kiekvienoje valstybėje narėje reikėtų 
nustatyti nepriklausomos kontrolės 
tvarką.

valstybėms narėms imantis energijos 
taupymo priemonių pastatų sektoriuje ir 
leis būsimiems savininkams ar 
naudotojams sužinoti tikslų energinį 
naudingumą Bendrijos nekilnojamojo turto 
rinkoje. 

Or. de

Pagrindimas

The control mechanism proposed by the Commission would cost the Member States at least 
EUR 8 bn and significantly increase the burden of bureaucracy, without dispelling doubts 
about the proportionality and thus the admissibility of such a control mechanism. 

Pakeitimas 112
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Bendras požiūris į  kvalifikuotų ir 
akredituotų ekspertų, kurių 
nepriklausomumas turi būti paremtas 
objektyviais kriterijais, vykdomą pastatų 
energinio naudingumo sertifikavimą ir 
šildymo bei oro kondicionavimo sistemų 
tikrinimą  padės užtikrinti vienodas sąlygas 
valstybėms narėms imantis energijos 
taupymo priemonių pastatų sektoriuje ir 
leis būsimiems savininkams ar 
naudotojams sužinoti tikslų energinį 
naudingumą Bendrijos nekilnojamojo turto 
rinkoje. Siekiant visoje Bendrijoje 
užtikrinti energinio naudingumo 
sertifikatų ir šildymo bei oro 
kondicionavimo sistemų tikrinimo kokybę, 

(21) Bendras požiūris į  kvalifikuotų ir 
akredituotų ekspertų, kurių 
nepriklausomumas turi būti paremtas 
objektyviais kriterijais, vykdomą pastatų 
energinio naudingumo sertifikavimą ir 
šildymo bei oro kondicionavimo sistemų 
tikrinimą  padės užtikrinti vienodas sąlygas 
valstybėms narėms imantis energijos 
taupymo priemonių pastatų sektoriuje ir 
leis būsimiems savininkams ar 
naudotojams sužinoti tikslų energinį 
naudingumą Bendrijos nekilnojamojo turto 
rinkoje.
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kiekvienoje valstybėje narėje reikėtų 
nustatyti nepriklausomos kontrolės 
tvarką.

Or. de

Pagrindimas

The creation of an additional approval procedure to define those persons entitled to issue an 
energy performance certificate would involve considerable effort and tie up many resources 
which would then not be available for real climate protection measures. It would seem to be 
enough to link the right to issue energy performance certificates to a particular level of 
qualification as evidenced, for example, by a particular professional diploma. 

Pakeitimas 113
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) In so far as the access or pursuit of 
the profession of installer is a regulated 
profession, the preconditions for the 
recognition of professional qualifications 
are laid down in Directive 2005/36/EC on 
the recognition of professional 
qualifications. This Directive therefore 
applies without prejudice to Directive 
2005/36/EC. While Directive 2005/36/EC 
lays down requirements for the mutual 
recognition of professional qualifications, 
including for architects, there is a further 
need to ensure that architects and 
planners properly consider high-
efficiency technologies in their plans and 
designs. Member States should therefore 
provide clear guidance. This should be 
done without prejudice to the provisions 
of Directive 2005/36/EC and in particular 
Articles 46 and 49 thereof.

Or. en
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Pagrindimas

Mutual certification recognition between Member States would facilitate the free movement of 
professionals across national boundaries, without constraint of trade. This recital will bring 
the Directive in line with the Renewables Directive.

Pakeitimas 114
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Jeigu galimybė užsiimti montuotojo 
profesine veikla yra susijusi su 
reglamentuojama profesija, taikomos 
profesinės kvalifikacijos pripažinimo 
išankstinės sąlygos, nustatytos Direktyvoje 
2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo. Todėl ši direktyva taikoma 
nedarant įtakos Direktyvos 2005/36/EB 
nuostatoms.

Or. en

Pagrindimas

Abipusis sertifikatų pripažinimas valstybėse narėse palengvintų specialistų galimybes laisvai 
judėti iš vienos valstybės narės į kitą ir nebūtų ribojama prekyba. Ši konstatuojamoji dalis 
padės direktyvą suderinti su direktyva dėl atsinaujinančiosios energijos išteklių.

Pakeitimas 115
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus derinti tam tikras I priede 
nustatytos bendrosios sistemos dalis su 

(23) Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus derinti tam tikras I priede 
nustatytos bendrosios sistemos dalis su 
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technikos pažanga, nustatyti metodiką 
sąnaudų atžvilgiu optimaliems minimalių 
energinio naudingumo reikalavimų lygiams 
apskaičiuoti ir nustatyti bendrus pastatų, 
kuriuos eksploatuojant išmetamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės
energijos kiekis yra mažas arba lygus 
nuliui, apibrėžimo principus. Kadangi tos 
priemonės yra bendro pobūdžio ir yra 
skirtos neesminėms šios direktyvos 
nuostatoms iš dalies pakeisti, jos turi būti 
priimamos laikantis Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

technikos pažanga, nustatyti metodiką 
sąnaudų atžvilgiu optimaliems minimalių 
energinio naudingumo reikalavimų lygiams 
apskaičiuoti ir nustatyti bendrus pastatų, 
kuriuos eksploatuojant suvartojamas 
galutinės energijos kiekis yra mažas arba 
lygus nuliui, apibrėžimo principus.
Kadangi tos priemonės yra bendro 
pobūdžio ir yra skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, 
jos turi būti priimamos laikantis Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Vartotojui svarbi ne pirminė energija, o galutinė energija, ir būtent šiuos duomenis jis mato 
skaitiklyje, todėl nėra svarbu, ar elektra, pavyzdžiui, buvo pagaminta iš atsinaujinančių 
energijos išteklių ar branduolinės energijos. Ta pati nuostata taikytina ir kalbant apie 
natūralias dujas, kurios, be kita ko, gali būti gaminamos iš atliekų.

Pakeitimas 116
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus derinti tam tikras I priede 
nustatytos bendrosios sistemos dalis su 
technikos pažanga, nustatyti metodiką 
sąnaudų atžvilgiu optimaliems minimalių 
energinio naudingumo reikalavimų lygiams 
apskaičiuoti ir nustatyti bendrus pastatų, 
kuriuos eksploatuojant išmetamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis yra mažas arba lygus 
nuliui, apibrėžimo principus. Kadangi tos 
priemonės yra bendro pobūdžio ir yra 
skirtos neesminėms šios direktyvos 

(23) Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus derinti tam tikras I priede 
nustatytos bendrosios sistemos dalis su 
technikos pažanga, nustatyti suderintą
metodiką sąnaudų atžvilgiu optimaliems 
minimalių energinio naudingumo 
reikalavimų lygiams apskaičiuoti ir 
nustatyti bendrus pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išmetamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis yra mažas arba lygus 
nuliui, apibrėžimo principus. Kadangi tos 
priemonės yra bendro pobūdžio ir yra 
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nuostatoms iš dalies pakeisti, jos turi būti 
priimamos laikantis Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

skirtos neesminėms šios direktyvos 
nuostatoms iš dalies pakeisti, jos turi būti 
priimamos laikantis Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pakeitimas 117
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus derinti tam tikras I priede 
nustatytos bendrosios sistemos dalis su 
technikos pažanga, nustatyti metodiką 
sąnaudų atžvilgiu optimaliems minimalių 
energinio naudingumo reikalavimų lygiams 
apskaičiuoti ir nustatyti bendrus pastatų, 
kuriuos eksploatuojant išmetamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis yra mažas arba lygus 
nuliui, apibrėžimo principus. Kadangi tos 
priemonės yra bendro pobūdžio ir yra 
skirtos neesminėms šios direktyvos 
nuostatoms iš dalies pakeisti, jos turi būti 
priimamos laikantis Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

(23) Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus derinti tam tikras I priede 
nustatytos bendrosios sistemos dalis su 
technikos pažanga, nustatyti metodiką 
sąnaudų atžvilgiu optimaliems minimalių 
energinio naudingumo reikalavimų lygiams 
apskaičiuoti ir nustatyti bendrus pastatų, 
kuriuos eksploatuojant gaunama 
perteklinė energija, apibrėžimo principus.
Kadangi tos priemonės yra bendro 
pobūdžio ir yra skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, 
jos turi būti priimamos laikantis Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgus į tai, kad 40 % Europos energijos naudojama pastatų sektoriuje, siekiant 
sumažinti pastatų sektoriaus priklausomybę nuo iškastinių energijos šaltinių, reikia ypač 
skatinti naujausių technologijų ir aukščiausių standartų taikymą. Didžiausio energinio 
naudingumo reikalavimas pastatų sektoriuje – tai perteklinę energiją gaminančių pastatų 
standartas.
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Pakeitimas 118
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus derinti tam tikras I priede 
nustatytos bendrosios sistemos dalis su 
technikos pažanga, nustatyti metodiką 
sąnaudų atžvilgiu optimaliems minimalių 
energinio naudingumo reikalavimų lygiams 
apskaičiuoti ir nustatyti bendrus pastatų, 
kuriuos eksploatuojant išmetamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis yra mažas arba lygus 
nuliui, apibrėžimo principus. Kadangi tos 
priemonės yra bendro pobūdžio ir yra 
skirtos neesminėms šios direktyvos 
nuostatoms iš dalies pakeisti, jos turi būti 
priimamos laikantis Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

(23) Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus derinti tam tikras I priede 
nustatytos bendrosios sistemos dalis su 
technikos pažanga, nustatyti metodiką 
sąnaudų atžvilgiu optimaliems minimalių 
energinio naudingumo reikalavimų lygiams 
apskaičiuoti ir nustatyti bendrus pastatų, 
kuriuos eksploatuojant išmetamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis yra mažas arba lygus 
nuliui ar kuriuos eksploatuojant 
gaminama energija, apibrėžimo principus.
Kadangi tos priemonės yra bendro 
pobūdžio ir yra skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, 
jos turi būti priimamos laikantis Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. fi

Pakeitimas 119
Paul Rübig, Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Kadangi šiandien dėl apšvietimo 
įrangos suvartojama maždaug 14 % visos 
ES suvartojamos energijos ir kadangi 
įrengus modernias šiuolaikines 
apšvietimo sistemas gali būti sutaupoma 
daugiau negu 80 % energijos, o 
apšvietimo sąlygos ir toliau atitiktų 
Europos standartus – šia galimybe 
pasinaudojama per mažai siekiant ES 
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2020 m. tikslų – Komisija turėtų imtis 
atitinkamų priemonių siekdama priimti 
direktyvą dėl apšvietimo konstrukcijos, 
kad būtų papildytos šioje direktyvoje 
numatytos priemonės ir tikslai. Laikoma, 
kad dėl geresnės apšvietimo įrangos ir 
energijos požiūriu efektyvesnių šviesos 
šaltinių, kurie atitinka Direktyvos dėl 
gaminių energijos vartojimo nuostatas, 
naudojimo padidėjęs energijos vartojimo 
efektyvumas būtų svarbus indėlis siekiant 
didesnio energinio naudingumo 
pastatuose. 

Or. en

Pakeitimas 120
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Kadangi pastatų energinio 
naudingumo didinimo tikslų valstybės 
narės negali deramai pasiekti dėl pastatų 
sektoriaus sudėtingumo ir nacionalinių 
būsto rinkų nesugebėjimo tinkamai 
spręsti energijos vartojimo efektyvumo 
problemas ir kadangi dėl veiksmų masto 
ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti
Bendrijos lygmeniu, Bendrija gali 
patvirtinti priemones, laikydamasi Sutarties 
5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo . Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą  šia direktyva 
neviršijama to, kas būtina nurodytiems 
tikslams pasiekti .

(24) Pastatų energinio naudingumo 
didinimo tikslus galima remti taikant 
priemones Bendrijos lygmeniu, ypač 
suderinus tam tikras nuostatas, ir
Bendrija atitinkamai gali patvirtinti 
priemones, laikydamasi Sutarties 5 
straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo
Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą  šia direktyva
turėtų būti neviršijama to, kas būtina 
nurodytiems tikslams pasiekti .

Or. de

Pagrindimas

Jeigu Komisija mano, kad valstybėms narėms per daug sudėtinga siekti šių tikslų, galima 
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suabejoti Komisijos gebėjimais įgyvendinti šiuos tikslus. Reikia rimtai atsižvelgti į 
subsidiarumo principą.

Pakeitimas 121
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Kadangi pastatų energinio 
naudingumo didinimo tikslų valstybės 
narės negali deramai pasiekti dėl pastatų 
sektoriaus sudėtingumo ir nacionalinių 
būsto rinkų nesugebėjimo tinkamai spręsti
energijos vartojimo efektyvumo problemas 
ir kadangi dėl veiksmų masto ir poveikio tų 
tikslų būtų geriau siekti Bendrijos 
lygmeniu, Bendrija gali patvirtinti 
priemones,  laikydamasi Sutarties 5 
straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo.  . Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą  šia direktyva 
neviršijama to, kas būtina nurodytiems 
tikslams pasiekti .

(24) Kadangi pastatų energinio 
naudingumo didinimo tikslų valstybės 
narės negali deramai pasiekti dėl pastatų 
sektoriaus sudėtingumo ir nacionalinių 
būsto rinkų nesugebėjimo tinkamai spręsti
energinio naudingumo problemas ir 
kadangi dėl veiksmų masto ir poveikio tų 
tikslų būtų geriau siekti Bendrijos 
lygmeniu, Bendrija gali patvirtinti 
priemones,  laikydamasi Sutarties 5 
straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą  šia direktyva 
neviršijama to, kas būtina nurodytiems 
tikslams pasiekti .

Or. en

Pagrindimas

Siekiama viso pasiūlymo nuoseklumo.

Pakeitimas 122
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva skatinama  didinti pastatų 
energinį naudingumą Bendrijoje 
atsižvelgiant į išorės klimato sąlygas ir 

Šia direktyva skatinama  didinti pastatų 
energinį naudingumą Bendrijoje 
atsižvelgiant į išorės klimato sąlygas ir 
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vietos ypatybes, taip pat į patalpų 
mikroklimato reikalavimus ir ekonominį 
efektyvumą.

vietos ypatybes, taip pat į patalpų 
mikroklimato reikalavimus ir sąnaudų 
atžvilgiu optimalius energinio 
naudingumo lygius.

Or. en

Pagrindimas

Į direktyvą turėtų būti įtraukiama nuoroda į sąnaudų atžvilgiu optimalių lygių apskaičiavimo 
metodiką, taip pat į minimalius energinio naudingumo reikalavimus, skirtus pastato apvalkalo 
dalims ir techninėms pastato sistemoms, bei į jų taikymą naujiems ir esamiems pastatams. 
Tikslai, numatyti pastatų, kurių galutinis suvartojamos energijos kiekis lygus nuliui, požiūriu 
yra svarbus šios naujos redakcijos elementas. Reikėtų įtraukti švietimo, mokymo ir abipusio 
pripažinimo reikalavimus, taikomus valstybių narių certifikatus dėl pastatų energinio 
naudingumo išduodantiems specialistams ir šildymo bei oro kondicionavimo įrangos 
inspektoriams.

Pakeitimas 123
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kompleksinio pastatų ir jų dalių 
energinio naudingumo skaičiavimo 
metodikos bendros sistemos;

(a) kompleksinio pastatų ir jų dalių bei 
pastato apvalkalo sudedamųjų dalių ir 
techninių pastato sistemų energinio 
naudingumo skaičiavimo metodikos 
bendros sistemos;

Or. en

Pagrindimas

Į direktyvos dalyką  turėtų būti įtraukiama nuoroda į sąnaudų atžvilgiu optimalių lygių 
apskaičiavimo metodiką, taip pat į minimalius energinio naudingumo reikalavimus, skirtus 
pastato apvalkalo sudedamosioms dalims ir techninėms pastato sistemoms, bei į jų taikymą 
naujiems ir esamiems pastatams. Tikslai, numatyti pastatų, kurių galutinis suvartojamos 
energijos kiekis lygus nuliui, požiūriu yra svarbus šios naujos redakcijos elementas. Reikėtų 
įtraukti švietimo, mokymo ir abipusio pripažinimo reikalavimus, taikomus valstybių narių 
certifikatus dėl pastatų energinio naudingumo išduodantiems specialistams ir šildymo bei oro 
kondicionavimo įrangos inspektoriams.
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Pakeitimas 124
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kompleksinio pastatų ir jų dalių
energinio naudingumo skaičiavimo
metodikos bendros sistemos;

(a) kompleksinio pastatų ir jų dalių
energinio naudingumo skaičiavimo
metodika;

Or. pl

Pagrindimas

Visoje Europoje galioja tie patys fizikos dėsniai. Vietos lygmeniu svarbūs tik objektyvūs 
parametrai, pvz., saulės poveikis, dienų skaičius, kai pasiekiama tam tikra temperatūra, ir 
pan. Minėtieji duomenys jau suderinti Europos lygmeniu. Įvairiais skaičiavimo modeliais 
pagrįstos dabartinės įgyvendinimo priemonės – tai de facto kliūtis prekybai ne tik tarp 
valstybių narių, bet ir tarp regionų. Pasirinkus bendrą metodiką bus įmanoma atlikti 
palyginimus visais lygmenimis ir bus pašalinta painiava, atsirandanti taikant dabartinę 
PEND.

Pakeitimas 125
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kompleksinio pastatų ir jų dalių
energinio naudingumo skaičiavimo
metodikos bendros sistemos;

(a) kompleksinio pastatų ir jų dalių
energinio naudingumo skaičiavimo
metodika;

Or. en

Pagrindimas

Visoje Europoje galioja tie patys fizikos dėsniai. Vietos lygmeniu svarbūs tik objektyvūs 
parametrai, pvz., saulės poveikis, dienų skaičius, kai pasiekiama tam tikra temperatūra, ir 
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pan. Minėtieji duomenys jau suderinti Europos lygmeniu. Įvairiais skaičiavimo modeliais 
pagrįstos dabartinės įgyvendinimo priemonės – tai de facto kliūtis prekybai ne tik tarp 
valstybių narių, bet ir tarp regionų. Pasirinkus bendrą metodiką bus įmanoma atlikti 
palyginimus visais lygmenimis ir bus pašalinta painiava, atsirandanti taikant dabartinę 
PEND.

Pakeitimas 126
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) minimalių reikalavimų esamų pastatų ir 
jų dalių, kuriuos reikia kapitališkai 
renovuoti, energiniam naudingumui;

(c) minimalių reikalavimų esamų pastatų ir 
jų dalių, kuriuos reikia kapitališkai 
renovuoti, ir pastato apvalkalo 
sudedamųjų dalių bei techninių pastato 
sistemų, kai jos turi būti pakeistos arba 
atnaujintos, energiniam naudingumui;

Or. en

Pagrindimas

Į direktyvos dalyką  turėtų būti įtraukiama nuoroda į sąnaudų atžvilgiu optimalių lygių 
apskaičiavimo metodiką, taip pat į minimalius energinio naudingumo reikalavimus, skirtus 
pastato apvalkalo sudedamosioms dalims ir techninėms pastato sistemoms, bei į jų taikymą 
naujiems ir esamiems pastatams. Tikslai, numatyti pastatų, kurių galutinis suvartojamos 
energijos kiekis lygus nuliui, požiūriu yra svarbus šios naujos redakcijos elementas. Reikėtų 
įtraukti švietimo, mokymo ir abipusio pripažinimo reikalavimus, taikomus valstybių narių 
certifikatus dėl pastatų energinio naudingumo išduodantiems specialistams ir šildymo bei oro 
kondicionavimo įrangos inspektoriams.

Pakeitimas 127
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) nacionalinių planų, kuriais siekiama, 
kad būtų kuo daugiau pastatų, kuriuos 

Išbraukta.
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eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis yra mažas arba lygus 
nuliui;

Or. de

Pagrindimas

Pastatų, kuriuos eksploatuojant išskiriamas anglies dioksido kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis būtų mažas arba lygus nuliui, ir taip būtų įvykdoma daug daugiau nei 
numatyta pagal minimalius standartus, kuriuos turi nustatyti valstybės narės, statyba gali 
vykti tik savanoriškai. Taigi valstybės narės negali įsipareigoti, kad minėtieji pastatai iki 2020 
m. sudarys tam tikrą visų pastatų dalį. 9 straipsnio 5 dalyje siūloma taisyklė reikštų, kad 
nustatomi tiesioginiai ES reikalavimai, susiję su pastatais, kuriuos eksploatuojat prarandama 
mažai energijos arba jos neprarandama (subsidiarumas).

Pakeitimas 128
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) nacionalinių planų, kuriais siekiama, 
kad būtų kuo daugiau pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės
energijos kiekis yra mažas arba lygus 
nuliui;

(d) nacionalinių planų, kuriais siekiama, 
kad būtų kuo daugiau pastatų, kuriuos 
eksploatuojant galutinis sunaudojamos
energijos kiekis lygus nuliui;

Or. en

Pagrindimas

Į direktyvos dalyką turėtų būti įtraukiama nuoroda į sąnaudų atžvilgiu optimalių lygių 
apskaičiavimo metodiką, taip pat į minimalius energinio naudingumo reikalavimus, skirtus 
pastato apvalkalo sudedamosioms dalims ir techninėms pastato sistemoms, bei į jų taikymą 
naujiems ir esamiems pastatams. Tikslai, numatyti pastatų, kurių galutinis suvartojamos 
energijos kiekis lygus nuliui, požiūriu yra svarbus šios naujos redakcijos elementas. Reikėtų 
įtraukti švietimo, mokymo ir abipusio pripažinimo reikalavimus, taikomus valstybių narių 
certifikatus dėl pastatų energinio naudingumo išduodantiems specialistams ir šildymo bei oro 
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kondicionavimo įrangos inspektoriams.

Pakeitimas 129
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) nacionalinių planų, kuriais siekiama, 
kad būtų kuo daugiau pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis yra mažas arba lygus 
nuliui;

(d) nacionalinių planų ir tikslų, kuriais 
siekiama, kad būtų kuo daugiau pastatų, 
kuriuos eksploatuojant suvartojamas 
pirminės energijos kiekis yra lygus nuliui
arba pagaminama perteklinė energija;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgus į tai, kad 40 % Europos energijos naudojama pastatų sektoriuje, atsižvelgus į 
klimato krizę ir tai, kad ES reikia skatinti užimtumą, būtina parengti skubias ir veiksmingas 
priemones bei politiką siekiant taikyti naujausias technologijas ir aukščiausius standartus. 
Visų pirma reikėtų siekti, kad būtų sumažinta bendras energijos vartojimas pastatų sektoriuje.

Pakeitimas 130
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) nacionalinių planų, kuriais siekiama, 
kad būtų kuo daugiau pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis yra mažas arba lygus 
nuliui;

(d) nacionalinių planų ir tikslų, kuriais 
siekiama, kad būtų kuo daugiau pastatų, 
kuriuos eksploatuojant gaminama 
perteklinė energija;

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgus į tai, kad 40 % Europos energijos naudojama pastatų sektoriuje, siekiant 
sumažinti pastatų sektoriaus priklausomybę nuo iškastinių energijos šaltinių, reikia ypač 
skatinti naujausių technologijų ir aukščiausių standartų taikymą.

Pakeitimas 131
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) nacionalinių planų, kuriais siekiama, 
kad būtų kuo daugiau pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis yra mažas arba lygus 
nuliui;

(d) nacionalinių planų, kuriais siekiama, 
kad būtų kuo daugiau pastatų, kuriuos 
eksploatuojant pagaminama perteklinė 
energija ir pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis yra mažas arba lygus 
nuliui;

Or. en

Pagrindimas

Jau techniškai įmanoma statyti pastatus, kuriuos eksploatuojant gaunama perteklinė energija, 
t. y. pagaminama daugiau enegijos negu jos sunaudojama. Todėl šie pastatai turi būti 
paminėti naujos redakcijos pasiūlyme.

Pakeitimas 132
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) nacionalinių planų, kuriais siekiama, 
kad būtų kuo daugiau pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis yra mažas arba lygus 

(d) nacionalinių planų, kuriais siekiama, 
kad būtų kuo daugiau pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis yra mažas arba lygus 
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nuliui; nuliui arba kuriuos eksploatuojant 
gaminama energija;

Or. fi

Pakeitimas 133
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) nacionalinių planų, kuriais siekiama, 
kad būtų kuo daugiau pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės
energijos kiekis yra mažas arba lygus 
nuliui;

(d) nacionalinių planų, kuriais siekiama, 
kad būtų kuo daugiau pastatų, kuriuos 
eksploatuojant suvartojamas galutinis
energijos kiekis yra mažas arba lygus 
nuliui;

Or. de

Pagrindimas

Vartotojui svarbi ne pirminė energija, o suvartojama galutinė energija, ir būtent šiuos 
duomenis jis mato skaitiklyje, todėl nėra svarbu, ar elektra, pavyzdžiui, buvo pagaminta iš 
atsinaujinančių energijos išteklių ar branduolinės energijos. Ta pati nuostata taikytina ir 
kalbant apie gamtines dujas, kurios, be kita ko, gali būti gaminamos iš atliekų.

Pakeitimas 134
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) pastatuose esančių šildymo ir oro 
kondicionavimo sistemų reguliarių 
tikrinimų;

(f) pastatuose esančių šildymo ir oro 
kondicionavimo sistemų reguliarių 
tikrinimų bei visos šildymo sistemos, jeigu 
jos katilai senesni negu 15 m., kontrolės;

Or. de
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Pagrindimas

Vienkartinis efektyvumo patikrinimas gali būti atliekamas be didelių pastangų taikant 
standartą DIN EN 15378. Atsižvelgiant į tai galima būtų rekomenduoti senesnių šildymo 
sistemų modernizavimą. Netgi jeigu veiksmai pagal EN 15378 toli pažengę, nereiškia, kad 
galima nevykdyti šio patikrinimo.

Pakeitimas 135
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) Energinio naudingumo sertifikatų ir 
patikrinimo ataskaitų nepriklausomos 
kontrolės sistemos

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Numačius reikalavimą greta tikrinimų ir energinio naudingumo sertifikatų išdavimo parengti 
nepriklausomą kontrolės sistemą būtų sudaroma papildomos biurokratinės naštos, o tai 
atrodo nereikalinga. Tokiai kontrolės sistemai būtų naudojami ištekliai, kuriuos geriau 
investuoti į iš tikrųjų energiją taupančias priemones, o ne švaistyti siekiant sukurti naujų 
administracinių procedūrų.

Pakeitimas 136
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio g a punktas(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) švietimo, mokymo ir abipusio 
pripažinimo reikalavimų, taikomų 
valstybių narių certifikatus dėl pastatų 
energinio naudingumo išduodantiems 
specialistams ir šildymo bei oro 
kondicionavimo įrangos inspektoriams.
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Or. en

Pagrindimas

Į direktyvos dalyką turėtų būti įtraukiama nuoroda į sąnaudų atžvilgiu optimalių lygių 
apskaičiavimo metodiką, taip pat į minimalius energinio naudingumo reikalavimus, skirtus 
pastato apvalkalo sudedamosioms dalims ir techninėms pastato sistemoms, bei į jų taikymą 
naujiems ir esamiems pastatams. Tikslai, numatyti pastatų, kurių galutinis suvartojamos 
energijos kiekis lygus nuliui, požiūriu yra svarbus šios naujos redakcijos elementas. Reikėtų 
įtraukti švietimo, mokymo ir abipusio pripažinimo reikalavimus, taikomus valstybių narių 
certifikatus dėl pastatų energinio naudingumo išduodantiems specialistams ir šildymo bei oro 
kondicionavimo įrangos inspektoriams.

Pakeitimas 137
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio g a punktas(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) nacionalinių planų, skirtų klūtims 
pagal statybos, nuomos ir paveldo 
išsaugojimo teisę šalinti ir finansinėms 
paskatoms kurti. 

Or. de

Pagrindimas

Valtybės narės turėtų būti raginamos parengti papildomas finansines paskatas, pvz., taikant 
mokesčių teisės aktus, ir šalinti esamas kliūtis pagal statybos, nuomos ir paveldo išsaugojimo 
teisę, įskaitant modernizavimo darbų siekiant užtikrinti energijos taupymą taisykles ir pastatų, 
klasifikuojamų kaip paminklai, modernizavimo reikalavimus. 



PE420.139v01-00 64/102 AM\768653LT.doc

LT

Pakeitimas 138
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio g a punktas(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) naujuose ir atnaujintuose pastatuose 
iš atsinaujinančių išteklių vietoje 
gaunamos energijos minimalių normų 
naudojimo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant ambicingo ES tikslo iki 2020 m. padidinti energijos iš atsinaujinančių išteklių dalį iki 
20 % ir sumažinti priklausomybę nuo energijos, itin svarbu į pastatus integruoti energijos iš 
atsinaujinančiųjų išteklių sistemas. Tai galimybė užtikrinti, kad pastatuose autonomiškai būtų 
gaminama energija. 

Be to, būtų laikomasi naujos direktyvos dėl atsinaujinančiosios energijos nuostatų.

Pakeitimas 139
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a punktas(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) „pastato dalis“ – butai arba skyriai, 
skirti daugiabučio pastato atskiram 
naudojimui;

Or. en

Pagrindimas

Žodžiai „ir jo dalys“ vartojami daugelyje direktyvos straispnių. Todėl jie turėtų būti 
apibrėžti,  kitokiu atveju iškils grėsmė, kad šie žodžiai bus interpretuojami kaip sudedamosios 
dalys ir techninės pastato sistemos. Jie vartojami sertifikavimo straipsniuose siekiant nurodyti 
daugiabučių arba komercinių pastatų dalis, pvz., butus ir biurus, skirtas atskiram naudojimui.
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Pakeitimas 140
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a punktas(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) „pastatas, kuriame suvartojamos 
pirminės energijos grynasis kiekis lygus 
nuliui“ – pastatas, kuriame bendras 
metinis suvartojamos pirminės energijos 
kiekis yra lygus vietoje iš 
atsinaujinančiųjų išteklių pagaminamos 
energijos kiekiui.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje reikia apibrėžti pastatus, kuriuose suvartojamos energijos kiekis lygus 
nuliui.

Pakeitimas 141
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a punktas(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) „pastatas, kuriame suvartojamos 
energijos grynasis kiekis lygus nuliui“ –
pastatas, kuriame bendras metinis 
suvartojamos pirminės energijos kiekis 
yra ne didesnis už vietoje iš
atsinaujinančiųjų išteklių pagaminamos 
energijos kiekį.

Or. en
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Pagrindimas

Šioje direktyvoje reikia apibrėžti pastatus, kuriuose suvartojamos energijos grynasis kiekis 
lygus nuliui.

Pakeitimas 142
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a punktas(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) „perteklinės energijos pastatai“ –
pastatai, kuriuose vietoje iš 
atsinaujinančiųjų išteklių pagaminamos 
energijos kiekis yra didesnis už 
ekploatuojant pastatą per metus 
suvartojamos pirminės energijos kiekį;

Or. en

Pagrindimas

Reikia pateikti termino „perteklinės energijos pastato“, kuris vartojamas 9 straipsnio 
paketime, apibrėžtį.

Pakeitimas 143
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 b punktas(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) „perteklinės energijos pastatas“ –
pastatas, kuriame bendras metinis 
suvartojamos pirminės energijos kiekis 
yra mažesnis už vietoje iš 
atsinaujinančiųjų išteklių pagaminamos 
energijos kiekį.

Or. en
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Pagrindimas

Šioje direktyvoje reikia pateikti perteklinės energijos pastato apibrėžtį.

Pakeitimas 144
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) techninė pastato sistema – techninė 
šildymo, vėsinimo, vėdinimo, karšto 
vandens, apšvietimo ir elektros energijos 
gamybos įranga arba tų funkcijų deriniui 
užtikrinti skirta įranga;

(2) techninė pastato sistema – techninė 
šildymo, vėsinimo, vėdinimo, karšto 
vandens, apšvietimo ir elektros energijos 
gamybos įranga arba tų funkcijų deriniui 
užtikrinti skirta įranga, kuri įrengiama ir 
naudojama tik susijusiame pasatate, arba 
techninė įranga, skirta toms pačioms 
paslaugoms teikti siekiant patenkinti 
keleto pastatų reikmes;

Or. pl

Pagrindimas

Ne visos techninės sistemos įrengtos konkrečiame pastate. Technines sistemas dažnainaudoja 
keletas pastatų, pvz., namų kvartalas. 

Pakeitimas 145
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) techninė pastato sistema – techninė 
šildymo, vėsinimo, vėdinimo, karšto 
vandens, apšvietimo ir elektros energijos 
gamybos įranga arba tų funkcijų deriniui 
užtikrinti skirta įranga;

(2) techninė pastato sistema – energiją 
naudojanti techninė šildymo, vėsinimo, 
vėdinimo, karšto vandens, apšvietimo ir 
elektros energijos gamybos įranga arba tų 
funkcijų deriniui užtikrinti skirta įranga;

Or. en
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Pagrindimas

Komisijos pateikiama apibrėžtis nėra visiškai aiški. Pavyzdžiui, dėl atidaryto langas ar 
stiklinio fasado su tarpais taip pat vyksta vėdinimas ir vėsinimas ir nesunaudojama energijos, 
tačiau šiuo atveju nustatyti minimalius energinio naudingumo reikalavimus pagal 8 straipsnį 
nėra prasminga. Šie elementai – tai tipiniai pastato apvalkalo elementai, juos apima (5) 
apibrėžtis.

Pakeitimas 146
Ján Hudacký, Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) techninė pastato sistema – techninė 
šildymo, vėsinimo, vėdinimo, karšto 
vandens, apšvietimo ir elektros energijos 
gamybos įranga arba tų funkcijų deriniui 
užtikrinti skirta įranga;

(2) techninė pastato sistema – techninė 
šildymo, vėsinimo, vėdinimo, karšto 
vandens, apšvietimo ir elektros energijos 
gamybos įranga, matavimo, stebėsenos ir 
kontrolės sistemos arba tų funkcijų deriniui 
užtikrinti skirta įranga;

Or. en

Pakeitimas 147
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) „šildymo sistema“ – šilumos šaltinių, 
paskirstymo ir skleidimo sistema, kurios 
reikia pastatuose siekiant užtikrinti erdvės 
šildymą ir karštą vandentiekio vandenį (į 
namus tiekiamą karštą vandenį), įskaitant 
visą automatinę kontrolę, kuri užtikrina 
patogumą ir energijos taupymą;

Or. en
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Pagrindimas

Terminas „šildymo sistema“ vartojamas Komisijos pasiūlymo 8, 10, 13, ir 16 straipsniuose, 
taigi jį reikia atitinkamai apibrėžti.

Pakeitimas 148
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pastato energinis naudingumas –
apskaičiuotas arba išmatuotas  energijos 
kiekis, reikalingas energijos poreikiui , 
siejamam su įprastu  pastato naudojimu, 
patenkinti, įskaitant , inter alia, energiją
šildymo, karšto vandens , vėsinimo, 
vėdinimo ir apšvietimo reikmėms;

(3) pastato energinis naudingumas –
apskaičiuotas arba faktinis suvartotas
energijos kiekis, reikalingas energijos 
poreikiui, siejamam su įprastu  pastato 
naudojimu, patenkinti, įskaitant , inter alia, 
energiją  šildymo, karšto vandens , 
vėsinimo, vėdinimo, įmontuotų apšvietimo 
sistemų, apsaugos nuo saulės ir pasyvios 
saulės energijos gavimo reikmėms; jis 
išreiškiamas kWh/m² per metus;

Or. de

Pagrindimas

Siekiant terminų vienodumo, šiuo atveju su I priedo 1 punktu. 

Pasyvi saulės energija gali padėti sumažinti šildymo poreikius, o sąnaudos yra nedidelės.  
Taip pat apsauga nuo saulės gali prisidėti siekiant sumažinti vėsinimo reikmes nepatiriant 
daug išlaidų. Abiem atvejais sumažinami pastato su energija susiję reikalavimai.

Pakeitimas 149
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pastato energinis naudingumas –
apskaičiuotas arba išmatuotas  energijos 

(3) pastato energinis naudingumas –
apskaičiuotas arba išmatuotas pirminės 
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kiekis, reikalingas energijos poreikiui , 
siejamam su įprastu  pastato naudojimu, 
patenkinti, įskaitant , inter alia, energiją
šildymo, karšto vandens , vėsinimo, 
vėdinimo ir apšvietimo reikmėms;

energijos kiekis, reikalingas energijos 
poreikiui , siejamam su įprastu  pastato 
naudojimu, patenkinti, įskaitant , inter alia, 
energiją  šildymo, karšto vandens , 
vėsinimo, vėdinimo ir apšvietimo 
reikmėms; naudingumas išreiškiamas 
kWh/m2 per metus;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti apibrėžtį „pastato energinis naudingumas“ siekiant užtikrinti, kad mintyje 
turimas pirminės energijos poreikis.  kWh/m2 per metus – vienintelis pagrįstą informaciją 
apie pastate suvartojamą energiją suteikiantis rodiklis.

Pakeitimas 150
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pastato energinis naudingumas –
apskaičiuotas arba išmatuotas  energijos 
kiekis, reikalingas energijos poreikiui , 
siejamam su įprastu  pastato naudojimu, 
patenkinti, įskaitant , inter alia, energiją
šildymo, karšto vandens , vėsinimo, 
vėdinimo ir apšvietimo reikmėms;

(3) pastato energinis naudingumas –
apskaičiuotas arba išmatuotas pirminės 
energijos kiekis, reikalingas energijos 
poreikiui , siejamam su įprastu  pastato 
naudojimu, patenkinti, įskaitant , inter alia, 
energiją  šildymo, karšto vandens , 
vėsinimo, vėdinimo ir apšvietimo 
reikmėms;

Or. en

Pagrindimas

Reikia apibrėžtyje aiškiai nurodyti pirminės energijos poreikį, nes tai – patikimiausia 
informacija.
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Pakeitimas 151
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pastato energinis naudingumas –
apskaičiuotas arba išmatuotas  energijos 
kiekis, reikalingas energijos poreikiui , 
siejamam su įprastu  pastato naudojimu, 
patenkinti, įskaitant , inter alia, energiją
šildymo, karšto vandens , vėsinimo, 
vėdinimo ir apšvietimo reikmėms;

(3) pastato energinis naudingumas –
apskaičiuotas energijos kiekis, reikalingas 
energijos poreikiui , siejamam su įprastu
pastato naudojimu, patenkinti, įskaitant , 
inter alia, energiją  šildymo, karšto 
vandens , vėsinimo, vėdinimo ir apšvietimo 
reikmėms;

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje dėl pastatų energijos vartojimo efektyvumo turėtų būti nurodoma nedviprasmiška 
energijos vartojimo efektyvumo apibrėžtis.   Šiame tekste nurodyta apibrėžtis grindžiama 
energijos poreikio apskaičiavimu arba išmatavimu. Kyla grėsmė, kad gauti rezultatai gali 
būti labai skirtingi. Todėl skaičiavimas turėtų išlikti vienintelis metodas, grindžiamas 
suderinta Europos metodika.

Pakeitimas 152
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pastato energinis naudingumas –
apskaičiuotas arba išmatuotas  energijos 
kiekis, reikalingas energijos poreikiui , 
siejamam su įprastu  pastato naudojimu, 
patenkinti, įskaitant , inter alia, energiją
šildymo, karšto vandens , vėsinimo, 
vėdinimo ir apšvietimo reikmėms;

(3) pastato energinis naudingumas –
apskaičiuotas arba išmatuotas  energijos 
kiekis, reikalingas energijos poreikiui , 
siejamam su įprastu  pastato naudojimu, 
patenkinti, įskaitant , inter alia, energiją
šildymo, karšto vandens , vėsinimo, 
vėdinimo, pasyvios saulės gavimo, 
apsaugos nuo saulės ir apšvietimo 
reikmėms; naudingumas išreiškiamas 
kWh/m2 per metus;

Or. en
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Pagrindimas

Į pastato energinis naudingumo apibrėžtįreikia įtraukti sumažintą šildymą ir vėsinimą. 
kWh/m2 per metus – pagrįstą informaciją apie pastato suvartojamą energiją suteikiantis 
rodiklis.

Pakeitimas 153
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pirminė energija – energija iš 
atsinaujinančių ir neatsinaujinančių 
energijos išteklių, kuri nebuvo kaip nors 
konvertuota ar transformuota;

(4) pirminė energija – energija iš 
atsinaujinančių ir neatsinaujinančių 
energijos išteklių, kuri nebuvo kaip nors 
konvertuota ar transformuota;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 154
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pirminė energija – energija iš 
atsinaujinančių ir neatsinaujinančių 
energijos išteklių, kuri nebuvo kaip nors 
konvertuota ar transformuota; 

(4) pirminė energija – energija iš 
neatsinaujinančių energijos išteklių, kuri 
nebuvo kaip nors konvertuota ar 
transformuota;

Or. de

Pagrindimas

Jeigu į apibrėžtį bus įtraukti atsinaujinantieji energijos ištekliai, nebūtų namų, kuriuose 



AM\768653LT.doc 73/102 PE420.139v01-00

LT

suvartojamas mažas energijos kiekis, nes net saulės energija turi būti transformuojama. 
Taigi, nereikia įtraukti atsinaujinančiųjų energijos išteklių.

Pakeitimas 155
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) „energija iš atsinaujinančiųišteklių“ 
– energija iš atsinaujinančių neiškastinių 
energijos išteklių (vėjo, saulės energija, 
geoterminiai, oro terminiai, 
hidroterminiai šaltiniai ir vandenynų 
energija, hidroenergija, biomasė, 
sąvartynų dujos, kanalizacijos atliekų 
perdirbimo įrenginių dujos ir biologinės 
dujos);

Or. en

Pagrindimas

Energija iš atsinaujinančiųjų išteklių atlieka svarbų vaidmenį naujos redakcijos pasiūlyme ir 
nuo šiol bus atitinkamai apibrėžiama. Reikia užtikrinti ES politikos apibrėžčių nuoseklumą. 
Siūloma apibrėžtis perkeliama iš 2008 m. gruodžio 17 d. Parlamento plenarinio posėdžio 
metu priimtos Direktyvos dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių 2 straipsnio.

Pakeitimas 156
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pastato apvalkalas – pastato elementai, 
atskiriantys jo vidų nuo išorinės aplinkos, 
įskaitant langus, sienas, pamatus, rūsio 
grindų plokštę, lubas, stogą ir izoliaciją;

(5) pastato apvalkalas – neatskiriamos 
pastato sudedamosios dalys, atskiriančios
jo vidų nuo išorinės aplinkos, įskaitant 
langus, sienas, pamatus, rūsio grindų 
plokštę, lubas, stogą ir izoliaciją;
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti apibrėžčių nuoseklumą, pastato apvalkalo apibrėžtyje žodžiai „sudedamoji 
dalis“ turėtų pakeisti žodį „elementas“, nes pateikiama nauja siūloma apibrėžtis „apvalkalo 
sudedamoji dalis“. Į pastato apvalkalo apibrėžtį įtrauktas žodis „elementai“ (nuo šio 
sudedamosios dalys) gali būti išbraukti, nes siūlomoje apibrėžtyje jie pakeičiami žodžiais 
„apvalkalo sudedamoji dalis“.  Vartojant žodį „neatskiriama“ nurodoma, kad sudedamosios 
dalys sudaro funkcinę šiluminio apvalkalo dalį.

Pakeitimas 157
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pastato apvalkalas – pastato elementai, 
atskiriančios jo vidų nuo išorinės aplinkos, 
įskaitant langus, sienas, pamatus, rūsio 
grindų plokštę, lubas, stogą ir izoliaciją;

(5) pastato apvalkalas – neatskiriamos
pastato sudedamosios dalys, atskiriančios 
jo vidų nuo išorinės aplinkos, įskaitant 
langus, apsaugą nuo saulės, sienas, 
pamatus, rūsio grindų plokštę, lubas, stogą 
ir izoliaciją, kurios daro poveikį pastato 
energiniam naudingumui ir kurios 
neįtrauktos į techninės pastato sistemos 
apibrėžtį;

Or. fr

Pagrindimas

Su pastato apvalkalu susiję visos pastato dalys. Svarbu užtikrinti, kad visiems atskiriems 
pastato elementams būtų taikomi tie patys energijos vartojimo efektyvumo kriterijai, kurie 
taikomi techninėms pastato sistemoms. 
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Pakeitimas 158
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pastato apvalkalas – pastato elementai, 
atskiriantys jo vidų nuo išorinės aplinkos, 
įskaitant langus, sienas, pamatus, rūsio 
grindų plokštę, lubas, stogą ir izoliaciją;

(5) pastato apvalkalas – pastato elementai, 
atskiriantys jo vidų nuo išorinės aplinkos, 
įskaitant langus, sienas, pamatus, rūsio 
grindų plokštę, lubas, stogą ir visas 
izoliavimo sistemas;

Or. fr

Pagrindimas

Izoliacija – tai ne atskiras produktas ar būdas. Yra skirtingų izoliavimo sistemų, skirtų 
skirtingoms pastato apvalkalo dalims (stogui, langams, šiluminiams tilteliams, ir t. t.). 
Siekiant nuoseklumo reikia apibrėžtyje atsižvelgti į visas šias sistemas.

Pakeitimas 159
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pastato apvalkalas – pastato elementai, 
atskiriantys jo vidų nuo išorinės aplinkos, 
įskaitant langus, sienas, pamatus, rūsio 
grindų plokštę, lubas, stogą ir izoliaciją;

(5) pastato apvalkalas – pastato elementai, 
atskiriantys jo vidų nuo išorinės aplinkos;

Or. en

Pagrindimas

Pastato apvalkalo apibrėžtis turėtų skirtis nuo apvalkalo sudedamųjų dalių apibrėžties.

Pakeitimas 160
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
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Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) „apvalkalo sudedamoji dalis“ – bet 
kokia atskira ir sudėtinė pastato dalis, 
įskaitant langus, apsaugą nuo saulės, 
lauko duris, sienas, pamatus, rūsio grindų 
plokštę, lubas, stogą ir jo izoliaciją, kuri 
daro poveikį pastato energiniam 
naudingumui ir kuri neįtraukta į 
techninės pastato sistemos apibrėžtį;

Or. en

Pagrindimas

Reikia įtraukti apibrėžtį „apvalkalo sudedamoji dalis“ siekiant, kad neliktų dviprasmiškumo 
valstybėms narėms interpretuojant sudedamųjų dalių apibrėžtį, ir siekiant užtikrinti, jog 
atskiriems pastato apvalkalo elementams būtų taikomi minimalūs energinio naudingumo 
reikalavimai, kurie taikomi techninei pastato sistemai. Tokiu būdu būtų užtikrinama, kad 
apskaičiuojant pastato gyvavimo ciklo optimalias skirtingas investicijas vienodi reikalavimai 
būtų taikomi ir pastato apvalkalo sudedamosioms dalims, ir techninėms pastato sistemoms.

Pakeitimas 161
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) „apvalkalo sudedamoji dalis“ – bet 
kokia atskira ir sudėtinė pastato dalis, 
įskaitant langus, apsaugą nuo saulės, 
sienas, pamatus, rūsio grindų plokštę, 
lubas, stogą ir jo izoliaciją, kuri daro 
poveikį pastato energiniam naudingumui 
ir kuri neįtraukta į techninės pastato 
sistemos apibrėžtį;

Or. en
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Pagrindimas

Reikia įtraukti apibrėžtį „apvalkalo sudedamoji dalis“ siekiant, kad neliktų dviprasmiškumo 
valstybėms narėms interpretuojant sudedamųjų dalių apibrėžtį, ir siekiant užtikrinti, jog 
atskiriems pastato apvalkalo elementams būtų taikomi minimalūs energinio naudingumo 
reikalavimai, kurie taikomi techninei pastato sistemai.

Pakeitimas 162
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) „apvalkalo sudedamoji dalis“ –
atskira pastato dalis, kuri daro poveikį 
pastato energiniam naudingumui ir kuri 
neįtraukta į techninės pastato sistemos 
apibrėžtį, pvz., langai, lauko durys, 
apsauga nuo saulės, sienos, pamatai, 
rūsio grindų plokštė, lubos, stogas ir 
izoliacija;

Or. en

Pagrindimas

Į 2 straipsnį reikia įtraukti apibrėžtį „sudedamoji dalis“ siekiant, kad neliktų dviprasmiškumo 
valstybėms narėms interpretuojant teisės aktą, ir siekiant užtikrinti, jog atskiriems pastato 
apvalkalo elementams būtų taikomi minimalūs energinio naudingumo reikalavimai, kurie 
taikomi techninei pastato sistemai, ir tokiu būdu būtų užtikrinama, kad apskaičiuojant pastato 
gyvavimo ciklo optimalias išlaidas vienodi reikalavimai būtų taikomi visiems pastato 
elementams.

Pakeitimas 163
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) „izoliacijos sitema“ – bet kokia 
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sistema, kurią taikant siekiama sumažinti 
šilumos praradimą ir nuo pastato 
apvalkalo išmetamą anglies dioksido 
kiekį, ypač atsižvelgiant į: 
– stogą,
– sienas, grindis ir lubas,
– langus, palanges ir nuleidžiamas 
langines,
– šilumos tiltelius ir
– bet kokią struktūrinę jungtį dėl kurios 
pastate prarandama energija;

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant daugiau aiškumo reikia nurodyti izoliacijos sistemas, diegiamas tam tikrose pastato 
apvalkalo dalyse, ir pabrėžti izoliavimo funkciją – sumažinti prarandamą šilumos ir išmetamą 
anglies dioksido kiekį. Siekiant ekonomiškumo turėtų būti įmanoma tirti atskiras sistemas ir 
nustatyti, kurias iš jų taikant būtų veiksmingiausiai sumažinamas prarandamos šilumos ir 
išmetamo anglies dioksido kiekis.

Pakeitimas 164
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) kapitalinė renovacija – pastato 
renovacija, kai:

(6) „kapitalinė renovacija“ – vieno ar kelių 
panašių pastatų pakeitimas, kai tokio 
pakeitimo arba šildymui, aušinimui, 
ventiliavimui arba šilumos atgavimui 
naudojamų techninių sistemų pakeitimo 
kaina sudaro daugiau kaip 1/3 keičiamo 
pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo, 
ant kurio jis stovi, vertės;

(a) visa su pastato apvalkalu arba 
techninėmis pastato sistemomis susijusios 
renovacijos kaina sudaro daugiau kaip
25 % pastato vertės, neįskaitant žemės 
sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės,
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arba
(b) renovuojama daugiau nei 25 % 
pastato apvalkalo;

Or. pl

Pagrindimas

Renovacija nebūtinai turi apimti pastato apvalkalą; į ją taip pat gali būti įtraukti mažos
apimties projektai, pvz., naujų funkcinių elementų įrengimas, balkono uždarymas arba stogo 
pakeitimai; Todėl siūloma dirbtinai neapriboti renovacijos apibrėžties nustačius pastato 
apvalkalo dalį. Taikant pastato dalies vertę kaip kriterijų projektuotojams bus paliekama 
daugiau laisvės priimti sprendimus.

Pakeitimas 165
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) kapitalinė renovacija – pastato 
renovacija, kai:

(6) kapitalinė renovacija – pastato 
renovacija, kai:

a) visa su pastato apvalkalu arba 
techninėmis pastato sistemomis susijusios 
renovacijos kaina sudaro daugiau kaip 
25 % pastato vertės, neįskaitant žemės 
sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės, arba

a) visa su pastato apvalkalu arba 
techninėmis pastato sistemomis susijusios 
renovacijos kaina sudaro daugiau kaip 
10 % pastato vertės, neįskaitant žemės 
sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės, arba

b) renovuojama daugiau nei 25 % pastato 
apvalkalo;

b) renovuojama daugiau nei 10 % pastato 
apvalkalo;

Or. en
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Pakeitimas 166
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) kapitalinė renovacija – pastato 
renovacija, kai:

(6) kapitalinė renovacija – pastato 
renovacija, kai:

a) visa su pastato apvalkalu arba 
techninėmis pastato sistemomis susijusios 
renovacijos kaina sudaro daugiau kaip 
25 % pastato vertės, neįskaitant žemės 
sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės, arba

a) visa su pastato apvalkalu arba 
techninėmis pastato sistemomis susijusios 
renovacijos kaina sudaro daugiau kaip 
15 % pastato vertės, kai vertė grindžiama 
dabartinėmis statybos sąnaudomis,
neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi 
pastatas, vertės, arba

b) renovuojama daugiau nei 25 % pastato 
apvalkalo;

b) renovuojama daugiau nei 15 % pastato 
apvalkalo;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geriau pasinaudoti galimais energinio naudingumo patobulinimais, reikėtų sumažinti 
kapitalinės renovacijos apibrėžime nustatytą procentinę dalį. Vis dar galimi nukrypimai 
palyginti didelės apimties renovacijai taikant 15 % ribą. Bet kuriuo atveju pastatų vertės 
apskaičiavimo nuoroda visoje Europoje turi būti suvienodinta ir turėtų būti paremta statybos 
sąnaudomis.

Pakeitimas 167
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) kapitalinė renovacija – pastato 
renovacija, kai:

(6) kapitalinė renovacija – pastato 
renovacija, kai:

a) visa su pastato apvalkalu arba 
techninėmis pastato sistemomis susijusios 
renovacijos kaina sudaro daugiau kaip 
25 % pastato vertės, neįskaitant žemės 

a) visa su pastato apvalkalu arba 
techninėmis pastato sistemomis susijusios 
renovacijos kaina sudaro daugiau kaip 
15 % pastato vertės, neįskaitant žemės 
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sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės, arba sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės, arba
b) renovuojama daugiau nei 25 % pastato 
apvalkalo;

b) renovuojama daugiau nei 15 % pastato 
apvalkalo;

Or. en

Pagrindimas

Reikalinga ambicingesnė kapitalinę renovaciją apibūdinanti riba, nes dėl do padidės sąnaudų 
atžvilgiu optimalių komponentų, kurie itin svarbūs pastatų energiniam naudingumui, 
naudojimas.

Pakeitimas 168
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visa su pastato apvalkalu arba 
techninėmis pastato sistemomis susijusios 
renovacijos kaina sudaro daugiau kaip 
25 % pastato vertės, neįskaitant žemės 
sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės, arba

a) visa su pastato apvalkalu, įskaitant 
izoliacines sistemas, arba techninėmis 
pastato sistemomis susijusios renovacijos 
kaina sudaro daugiau kaip 25 % pastato 
vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio 
stovi pastatas, vertės, arba

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant padėti pagerinti pastato energetinį naudingumą, verta specialiai pabrėžti, kad 
pastato apvalkalo renovacijos darbai turi apimti izoliacines sistemas.

Pakeitimas 169
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visa su pastato apvalkalu arba a) visa su pastato apvalkalu arba 
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techninėmis pastato sistemomis susijusios 
renovacijos kaina sudaro daugiau kaip 
25 % pastato vertės, neįskaitant žemės 
sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės, arba

techninėmis pastato sistemomis susijusios 
renovacijos kaina sudaro daugiau kaip 
25 % pastato vertės (kai ši vertė 
grindžiama dabartinėmis statybos 
sąnaudomis susijusioje valstybėje narėje), 
neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi 
pastatas, vertės, arba

Or. en

Pagrindimas

Svarbu suderinti pastatų vertės apaskaičiavimo valstybėse narėse metodiką; todėl siekiant 
bendros metodikos visoje Europos Sąjungoje, siūloma vertę grįsti statybos sąnaudomis 
valstybėje narėje.

Pakeitimas 170
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visa su pastato apvalkalu arba 
techninėmis pastato sistemomis susijusios 
renovacijos kaina sudaro daugiau kaip 
25 % pastato vertės, neįskaitant žemės 
sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės, arba

a) visa su pastato apvalkalu arba 
techninėmis pastato sistemomis susijusios 
renovacijos kaina sudaro daugiau kaip 
25 % pastato vertės, neįskaitant žemės 
sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės 
(pastato ir žemės sklypo vertės nustatymo 
kriterijus nacionaliniu lygmeniu tvirtina 
kiekviena valstybė narė), arba

Or. en

Pagrindimas

Vertės nustatymo kriterijai turi būti tvirtinami nacionaliniu lygmeniu atsižvelgiant į įvairių 
valstybių narių sąlygas.
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Pakeitimas 171
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) renovuojama daugiau nei 25 % pastato 
apvalkalo;

b) renovuojama daugiau nei 25 % pastato 
apvalkalo, kai ši renovacija turi tiesioginę 
įtaką pastato energiniam naudingumui;

Or. en

Pagrindimas

Šis paaiškinimas reikalingas tam, kad nebūtų įtraukiami priežiūros darbai, pvz., perdažymas 
pavadinant jį kapitaline renovacija.

Pakeitimas 172
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) renovuojama daugiau nei 25 % pastato 
apvalkalo;

b) renovuojama daugiau nei 25 % pastato 
apvalkalo, išskyrus nuolatinės priežiūros 
darbus, pvz., perdažymą;

Or. en

Pagrindimas

Kapitalinės renovacijos apibrėžimas vis dar neaiškus. Šis apibrėžimas yra per platus, nes 
renovuojant daugiau nei 25 % pastato apvalkalo galima būtų atlikti tik paprastą perdažymą 
ar pataisyti stogą.
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Pakeitimas 173
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) energinio naudingumo sertifikatas –
valstybės narės ar jos paskirto juridinio 
asmens pripažintas sertifikatas, kuriame 
nurodomas pastato arba jo dalių  energinis 
naudingumas, apskaičiuotas pagal 
metodiką, priimtą vadovaujantis 3 
straipsniu;

(8) energinio naudingumo sertifikatas –
valstybės narės ar jos paskirto juridinio 
asmens pripažintas sertifikatas, kuriame 
nurodomas pastato arba jo dalių  energinis 
naudingumas, nustatomas pagal metodiką, 
priimtą vadovaujantis 3 straipsniu;

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti terminologiją su I priedu.

Pakeitimas 174
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) sąnaudų atžvilgiu optimalus lygis –
mažiausias sąnaudų lygis per pastato 
gyvavimo ciklą, nustatomas atsižvelgiant į 
investicijų sąnaudas, techninės priežiūros ir 
eksploatacijos sąnaudas (taip pat energijos 
sąnaudas), pelną iš pagamintos energijos, 
jei yra, ir eksploatacijos nutraukimo 
sąnaudas, jei yra;

(10) sąnaudų atžvilgiu optimalus lygis –
mažiausias sąnaudų lygis per pastato 
gyvavimo ciklą, kuris sąlygoja 
pažangiausių technologijų naudojimą ir 
kuo aukštesnių pastato energinio 
naudingumo reikalavimų taikymą. Šios 
sąnaudos nustatomos atsižvelgiant į 
investicijų sąnaudas, techninės priežiūros ir 
eksploatacijos sąnaudas (taip pat energijos 
sąnaudas), pelną iš pagamintos energijos, 
jei yra, ir eksploatacijos nutraukimo 
sąnaudas, jei yra, aplinkos apsaugos 
sąnaudas, įskaitant ekonomines klimato 
kaitos sąnaudas ir kitas socialines 
sąnaudas;
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Or. en

Pagrindimas

Pagal Komisijos metodologiją nustatant sąnaudų atžvilgiu optimalų minimalių energinio 
naudingumo reikalavimų lygį taip pat reikėtų atsižvelgti į ekonomines iš pastatų išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio nemažinimo sąnaudas. Jie turėtų būti ne tik 
įgyvendinami priimtinomis sąnaudomis, bet ir griežti energijos taupymo atžvilgiu, kad būtų 
taikomi kuo aukštesni pastatų energinio naudingumo reikalavimai.

Pakeitimas 175
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) sąnaudų atžvilgiu optimalus lygis –
mažiausias sąnaudų lygis per pastato 
gyvavimo ciklą, nustatomas atsižvelgiant į 
investicijų sąnaudas, techninės priežiūros ir 
eksploatacijos sąnaudas (taip pat energijos 
sąnaudas), pelną iš pagamintos energijos, 
jei yra, ir eksploatacijos nutraukimo 
sąnaudas, jei yra;

(10) sąnaudų atžvilgiu optimalus lygis –
mažiausias sąnaudų lygis per energijos 
taupymo priemonių naudojimo laikotarpį, 
kuris nustatomas atsižvelgiant į investicijų 
sąnaudas, techninės priežiūros ir 
eksploatacijos sąnaudas (taip pat energijos 
sąnaudas), pelną iš pagamintos energijos, 
jei yra, ir eksploatacijos nutraukimo 
sąnaudas, jei yra, o nuomojamų pastatų 
atveju – faktines nuomos pajamas;

Or. de

Pagrindimas

Gebäude überstehen, zumindest wenn sie vernünftig gebaut wurden, meist über 100 Jahre. 
Der Lebenszyklus des Gebäudes als solchem ist daher als Maßstab gerade angesichts des 
technischen Fortschritts völlig ungeeignet. Die Nutzungs- und Lebensdauer der tatsächlichen 
Investition – etwa in neue Fenster – ist daher entscheidend! Ferner nimmt die Kommission 
keine Rücksicht auf vermieteten Gebäudebestand, bei dem die Investitionen nicht über 
eingesparte Energiekosten refinanziert werden können, sondern allenfalls über die miete. 
Hier sind aber dann die tatsächlich erzielten Mieteinnahmen zu berücksichtigen.
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Pakeitimas 176
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) sąnaudų atžvilgiu optimalus lygis –
mažiausias sąnaudų lygis per pastato 
gyvavimo ciklą, nustatomas atsižvelgiant į 
investicijų sąnaudas, techninės priežiūros ir 
eksploatacijos sąnaudas (taip pat energijos 
sąnaudas), pelną iš pagamintos energijos, 
jei yra, ir eksploatacijos nutraukimo 
sąnaudas, jei yra;

(10) sąnaudų atžvilgiu optimalus lygis –
ekonomiškai palankiausias energinio 
naudingumo ir sąnaudų santykis per 
pastato gyvavimo ciklą, nustatomas 
atsižvelgiant į investicijų sąnaudas, 
techninės priežiūros ir eksploatacijos 
sąnaudas (taip pat energijos sąnaudas), 
pelną iš pagamintos energijos, jei yra, ir 
eksploatacijos nutraukimo sąnaudas, jei 
yra;

Or. en

Pagrindimas

Dabartinis apibrėžimas susijęs tik su kaina (sąnaudomis), bet neatsižvelgiama į sutaupytos 
energijos kiekį. Geriau reikėtų įrašyti ekonomiškai palankiausią energinio naudingumo ir 
sąnaudų santykį.

Pakeitimas 177
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) sąnaudų atžvilgiu optimalus lygis –
mažiausias sąnaudų lygis per pastato 
gyvavimo ciklą, nustatomas atsižvelgiant į 
investicijų sąnaudas, techninės priežiūros ir 
eksploatacijos sąnaudas (taip pat energijos 
sąnaudas), pelną iš pagamintos energijos, 
jei yra, ir eksploatacijos nutraukimo 
sąnaudas, jei yra;

(10) sąnaudų atžvilgiu optimalus lygis –
mažiausias sąnaudų lygis per pastato 
gyvavimo ciklą, nustatomas atsižvelgiant į 
investicijų sąnaudas, išorines išlaidas ir 
naudą, techninės priežiūros ir 
eksploatacijos sąnaudas (taip pat energijos 
sąnaudas), pelną iš pagamintos energijos, 
jei yra, ir eksploatacijos nutraukimo 
sąnaudas, jei yra;
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Or. en

Pagrindimas

Labai svarbios su aplinka susijusios išlaidos ir nauda, į kurią taip pat reikia atsižvelgti.

Pakeitimas 178
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) sąnaudų atžvilgiu optimalus lygis –
mažiausias sąnaudų lygis per pastato 
gyvavimo ciklą, nustatomas atsižvelgiant į 
investicijų sąnaudas, techninės priežiūros ir 
eksploatacijos sąnaudas (taip pat energijos 
sąnaudas), pelną iš pagamintos energijos, 
jei yra, ir eksploatacijos nutraukimo 
sąnaudas, jei yra;

(10) sąnaudų atžvilgiu optimalus lygis –
mažiausias sąnaudų lygis per pastato 
gyvavimo ciklą, nustatomas atsižvelgiant į 
investicijų sąnaudas, techninės priežiūros ir 
eksploatacijos sąnaudas (taip pat energijos 
sąnaudas), pelną iš pagamintos energijos, 
jei yra, ir eksploatacijos nutraukimo 
sąnaudas bei su aplinka susijusias 
sąnaudas, jei yra;

Or. en

Pagrindimas

Taip pat svarbu atsižvelgti į su aplinka susijusias pastatų sąnaudas ir jas įrašyti ilgainiui 
siekiant ekonomiškai palankiausio pastatų energinio naudingumo.

Pakeitimas 179
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) sąnaudų atžvilgiu optimalus lygis –
mažiausias sąnaudų lygis per pastato 
gyvavimo ciklą, nustatomas atsižvelgiant į 
investicijų sąnaudas, techninės priežiūros ir 

(10) sąnaudų atžvilgiu optimalus lygis –
mažiausias sąnaudų lygis per pastato 
gyvavimo ciklą, nustatomas atsižvelgiant į 
investicijų sąnaudas, techninės priežiūros ir 
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eksploatacijos sąnaudas (taip pat energijos 
sąnaudas), pelną iš pagamintos energijos, 
jei yra, ir eksploatacijos nutraukimo 
sąnaudas, jei yra;

eksploatacijos sąnaudas (taip pat energijos 
sąnaudas), pelną iš pagamintos energijos, 
jei yra, eksploatacijos nutraukimo 
sąnaudas, jei yra, skirtingus pastatų tipus 
ir nevienodus dalyvaujančių veikėjų 
atsipirkimo laikotarpius;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad sprendimai dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo būtų grindžiami tyrimu 
apie tai, kas ekonomiškai palankiausia, tačiau reikėtų turėti mintyje tai, jog šis rodiklis skirsis 
atsižvelgiant į pastato tipą ir į dalyvaujančius veikėjus. Savininko ir nuomininko santykių 
atveju dažnai išlaidos teks savininkui, o nuomininkas gaus naudos iš investicijų ir tai aiškiai 
yra kliūtis siekiant tikrų patobulinimų.

Pakeitimas 180
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 10 punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) sąnaudų atžvilgiu optimalus lygis –
mažiausias sąnaudų lygis per pastato 
gyvavimo ciklą, nustatomas atsižvelgiant į 
investicijų sąnaudas, techninės priežiūros ir 
eksploatacijos sąnaudas (taip pat energijos 
sąnaudas), pelną iš pagamintos energijos, 
jei yra, ir eksploatacijos nutraukimo 
sąnaudas, jei yra;

(10) sąnaudų atžvilgiu optimalus lygis –
mažiausias sąnaudų lygis per pastato 
gyvavimo ciklą, nustatomas atsižvelgiant į 
investicijų sąnaudas, techninės priežiūros ir 
eksploatacijos sąnaudas (taip pat energijos 
sąnaudas), pelną iš pagamintos energijos, 
jei yra, eksploatacijos nutraukimo 
sąnaudas, jei yra, skirtingus pastatų tipus 
ir nevienodus dalyvaujančių veikėjų 
atsipirkimo laikotarpius;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad sprendimai dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo būtų grindžiami tyrimu 
apie tai, kas ekonomiškai palankiausia, tačiau reikėtų turėti mintyje tai, jog šis rodiklis skirsis 
atsižvelgiant į pastato tipą ir į dalyvaujančius veikėjus. Savininko ir nuomininko santykių 
atveju dažnai išlaidos teks savininkui, o nuomininkas gaus naudos iš investicijų ir tai aiškiai 
yra kliūtis siekiant tikrų patobulinimų.
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Pakeitimas 181
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 11 a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) „šilumos rekuperavimo ventiliacija“ 
– centralizuota ar decentralizuota 
nuolatinė oro srauto sistema, kurioje 
energijai perduoti iš išpučiamo oro į 
įtraukiamą orą naudojami šilumokaičiai;

Or. en

Pagrindimas

Reikia aiškiai apibrėžti šilumos rekuperavimo ventiliaciją, ji taip pat yra įrašyta į 6 
straipsnio, 7 straipsnio ir 14a straipsnio (naujo) pakeitimus.

Pakeitimas 182
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) šilumos siurblys – įtaisas ar įrenginys, 
kuriuo išgaunama žemos temperatūros
šiluma iš oro, vandens ar žemės ir pastatui
tiekiama šiluma.

(14)  šilumos siurblys – mechanizmas, 
įtaisas ar įrenginys, kuriuo perduodama
šiluma iš natūralios aplinkos, pvz., oro, 
vandens ar grunto, pastatams ar pramonės 
įrenginiams natūralų šilumos srautą 
pakeičiant taip, kad jis tekėtų iš žemesnės 
temperatūros į aukštesnę. Aplinkos 
energijos kiekis, kurį surenka šilumos 
siurbliai, ir kuris šioje direktyvoje 
laikomas atsinaujinančia energija, yra 
nustatytas Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2009/.../EB dėl 
skatinimo naudoti energiją iš 
atsinaujinančių šaltinių.
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Or. en

Pagrindimas

Šilumos siublių apibrėžimas ir pirminės energijos kiekiui bei šių įtaisų efektyvumui 
apskaičiuoti naudojama metodika turi atitikti neseniai priimtą direktyvą dėl skatinimo naudoti 
energiją iš atsinaujinančių šaltinių.

Pakeitimas 183
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) šilumos siurblys – įtaisas ar 
įrenginys, kuriuo išgaunama žemos 
temperatūros šiluma iš  oro, vandens ar 
žemės ir pastatui tiekiama šiluma.

(14) šilumos siurblys – centinis įrenginys, 
kuriame yra elektra valdoma šaldymo 
sistema, ir kuris šildo patalpas ir ruošia į 
namus tiekiamą karštą vandenį 
išgaudamas žemos temperatūros šilumą iš 
išorinės aplinkos, pvz., oro, vandens ar 
žemės;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nustatoma galimybė oro kondicionavimo sistemas naudoti kaip šilumos 
siurblį. Oro kondicionavimo sistemos negali gaminti vandentiekio vandens ir yra 
reglamentuojamos šio pasiūlymo 2 straipsnio 11 dalyje.

Pakeitimas 184
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) šilumos siurblys – įtaisas ar įrenginys, 
kuriuo išgaunama žemos temperatūros 
šiluma iš  oro, vandens ar žemės ir pastatui

(14) šilumos siurblys – įtaisas ar įrenginys, 
kuriuo išgaunama žemos temperatūros 
šiluma arba šaltis iš  oro, vandens ar žemės 
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tiekiama šiluma. ir pastatui tiekiama šiluma.

Or. en

Pagrindimas

Geoterminė energija gali būti naudojama elektros energijos gamybai, centralizuotam 
šildymui ir kitai tiesioginei paskirčiai arba su tokiais įtaisais kaip šilumos siurbliai 
individualių namų, kolektyvinių pastatų arba su paslaugų veikla susijusių pastatų šildymui ir 
vėsinimui.

Pakeitimas 185
Peter Liese, Ján Hudacký

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 14 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) apšvietimo sistema – sudėtinių 
dalių, reikalingų tam tikram šviesos lygiui 
užtikrinti, visuma.

Or. en

Pakeitimas 186
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 14 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) centralizuotas šildymas ar vėsinimas 
– šilumos energijos garų, karšto vandens 
ar atvėsintų skysčių pavidalu 
paskirstymas iš centrinio gamybos šaltinio 
per atitinkamą tinklą daugelio pastatų 
erdvės ar procesų šildymui, vėsinimui ar 
vandens šildymui. 

Or. de
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Pagrindimas

Į direktyvą turėtų būti įrašytas centralizuoto šildymo ar vėsinimo apibrėžimas. Tai svarbi 
infrastruktūra, kuri padeda užtikrinti energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių 
energijos išteklių sąveiką.

Pakeitimas 187
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 14 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) reversiniai šilumos siurbliai –
įranga arba įrenginiai, kuriuos naudojant 
įmanoma pastatui tiekti šildymą ir 
užtikrinti pastato vėsinimą kaip išteklius 
naudojant orą, vandenį ir dirvožemį.

Or. fr

Pagrindimas

Dėl svarbių šios srities pokyčių į 13 ir 14 straipsnius svarbu įrašyti reversinius šiluminius 
siurblius. Taigi reikalingas aiškus Bendrijos lygmens apibrėžimas.

Pakeitimas 188
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 14 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) energijos nepriteklius – padėtis, kai 
namų ūkyje reikia išleisti daugiau kaip 
10 proc. savo pajamų sąskaitoms už 
elektros energiją apmokėti, kad būstas 
būtų šildomas iki priimtinos normos, kuri 
grindžiama Pasaulio sveikatos 
organizacijos rekomenduojamais lygiais;

Or. en
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Pagrindimas

Techniškai būtina apibrėžti energijos nepriteklių – sąvoką, kuri minima 31 pakeitime.

Pakeitimas 189
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 14 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) gyvenamųjų pastatų energijos 
nepriteklius – padėtis, kai namų ūkio 
nariai neišgali apmokėti sąskaitų už 
pakankamą, atsižvelgiant į Pasaulio 
sveikatos organizacijos rekomendacijas, 
patalpų šildymą ir vėsinimą, karštą 
vandentiekio vandenį bei apšvietimui ir 
prietaisams naudojamą elektros energiją, 
arba kai išleidžiama daugiau kaip 10 
proc. namų ūkio pajamų šių komunalinių 
paslaugų sąskaitoms apmokėti.

Or. en

Pagrindimas

Vietoj pranešėjo teikiamo termino „energijos nepriteklius“ rekomenduojama vartoti terminą 
„gyvenamųjų pastatų energijos nepriteklius“ siekiant išvengti painiavos dėl prieigos prie 
energetikos infrastruktūros nebuvimu, kuris kartais vadinamas energijos nepritekliumi. 
Jungtinėje Karalystėje didelė suma yra 10 procentų namų ūkio pajamų, išleidžiamų energijai. 
Gyvenamųjų pastatų energijos nepriteklius įrašytas į pasiūlymą dėl 7 straipsnio ir 9a 
straipsnio pakeitimo.
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Pakeitimas 190
Peter Liese, Ján Hudacký

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 14 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) apšvietimo projektas – schema ar 
brėžinys, kuriame nurodyta apšvietimo 
elementų, taip pat susijusios valdymo 
įrangos, konfigūracija ir išdėstymas.  

Pagrindimas

Apšvietimo projekto tikslas – naudojant energiją efektyviausiai vartojančias apšvietimo 
sistemas atrinkti tinkamus apšvietimo kriterijus, kurie atitiktų darniuosius Europos 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 191
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės taiko pastatų energinio 
naudingumo apskaičiavimo metodiką 
pagal  bendrąją sistemą, apibrėžtą I priede.

Komisija iki 2009 m. gruodžio 31 d. 
nustato pastatų energinio naudingumo 
apskaičiavimo metodiką pagal  bendrąją 
sistemą, apibrėžtą I priede. Naujų ir esamų 
pastatų, taip pat skirtingų kategorijų 
pastatų ir klimato juostų metodika 
skiriasi; rengiant sąnaudų atžvilgiu 
optimalių lygių apskaičiavimo metodiką 
atsižvelgiama į išorės veiksnius.
Priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
21 straipsnio 2 dalyje nustatytos 
procedūros.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo ir paprastumo, turi būti nedelsiant suderinta pastato energinio 
naudingumo apskaičiavimo metodika. Nustatant šią metodiką, savaime suprantama, reikėtų 
atsižvelgti į naujų ir esamų pastatų, taip pat skirtingų kategorijų pastatų ir klimato juostų 
skirtumus.

Pakeitimas 192
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės taiko pastatų energinio 
naudingumo apskaičiavimo metodiką 
pagal  bendrąją sistemą, apibrėžtą I priede.

Valstybės narės taiko lyginamąją pastatų 
energinio naudingumo apskaičiavimo
metodiką pagal  bendrąją sistemą, 
apibrėžtą I priede.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės naudoja skirtingas matų sistemas ir dėl to negali palyginti savo pastatų 
energinio naudingumo.

Pakeitimas 193
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės taiko pastatų energinio 
naudingumo apskaičiavimo metodiką 
pagal  bendrąją sistemą, apibrėžtą I priede. 

Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
suvartojamą pirminės energijos kiekį,
taiko pastatų energinio naudingumo 
apskaičiavimo metodiką pagal  bendrąją 
sistemą, apibrėžtą I priede. 
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Or. fr

Pagrindimas

Siekiant įvertinti tikrąjį su energija susijusių sprendimų poveikį aplinkai, reikėtų taip pat 
atsižvelgti į energiją, reikalingą galutinės energijos paklausai patenkinti. Reikėtų nustatyti 
vieną Europos lygmens apskaičiavimo metodiką, o ne daug įvairių regioninių ir nacionalinių 
metodikų.

Pakeitimas 194
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės taiko pastatų energinio 
naudingumo apskaičiavimo metodiką 
pagal  bendrąją sistemą, apibrėžtą I priede.

Valstybės narės taiko suderintą pastatų 
energinio naudingumo apskaičiavimo 
metodiką pagal  bendrąją sistemą, 
apibrėžtą I priede.

Rengiant pastatų energinio naudingumo 
apskaičiavimo metodiką naudojamasi 
Europos standartais.

Or. en

Pagrindimas

A common EU calculation methodology for the energy efficiency of buildings would result in 
a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would authorise each 
Member State to develop and use of its own calculation methodology. EU wide comparability 
of the energy efficiency of buildings should be guaranteed.

Existing European standards (CEN) regarding energy efficiency have already been 
developed. A common binding calculation methodology for all Member States should be 
based on these standards, which would allow a real European harmonisation.
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Pakeitimas 195
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rengiant pastatų energinio naudingumo 
apskaičiavimo metodiką naudojamasi 
Europos standartais.

Or. en

Pagrindimas

A common EU calculation methodology regarding the energy efficiency of buildings would 
result in a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would 
authorise each Member State with the development and use of its own calculation 
methodology. An EU wide comparability of the energy efficiency of buildings should be 
guaranteed.

Existing European standards (CEN) regarding energy efficiency have already been 
developed. A common binding calculation methodology for all Member States should be 
based on these standards, which would allow a real European harmonisation.

Pakeitimas 196
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši metodika priimama nacionaliniu ar 
regioniniu lygiu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

I priede turėtų būti nustatyti valstybių narių suderintos apskaičiavimo metodikos taikymo 
reikalavimai. Ši apskaičiavimo metodika yra darnusis Europos standartas. Valstybės narės 
pateikia objektyvius parametrus, į kuriuos atsižvelgiama taikant metodiką.
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Pakeitimas 197
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši metodika priimama nacionaliniu ar 
regioniniu lygiu.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Skaičiavimo metodika Bendrijos lygmeniu turėtų būti vienoda.

Pakeitimas 198
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši metodika priimama nacionaliniu ar 
regioniniu lygiu.

Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

I priede bus nustatyti valstybių narių suderintos apskaičiavimo metodikos taikymo 
reikalavimai. Ši apskaičiavimo metodika bus darnusis Europos standartas. Valstybės narės 
pateiks objektyvius parametrus, į kuriuos reikės atsižvelgti taikant metodiką.
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Pakeitimas 199
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši metodika priimama nacionaliniu ar 
regioniniu lygiu.

Ši metodika grindžiama Europos 
standartu, kuris bus parengtas ateityje.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas gali paskatinti rinkos susiskaidymą. Siekiant užtikrinti palyginamumą, 
reikėtų parengti Europos standartą.

Pakeitimas 200
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši metodika priimama nacionaliniu ar 
regioniniu lygiu.

Ši metodika priimama nacionaliniu lygiu.
Pastato energinio tyrimo standartai 
vertinami nacionaliniu lygmeniu.

Or. en

Pagrindimas

Metodika priimama nacionaliniu lygmeniu siekiant išvengti skirtumų apskaičiuojant pastatų 
energinį naudingumą.
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Pakeitimas 201
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši metodika priimama nacionaliniu ar 
regioniniu lygiu.

Ši metodika taikoma nacionaliniu ar 
regioniniu lygiu.

Or. en

Pagrindimas

A common EU calculation methodology regarding the energy efficiency of buildings would 
result in a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would 
authorise each Member State with the development and use of its own calculation 
methodology. An EU wide comparability of the energy efficiency of buildings should be 
guaranteed.

Existing European standards (CEN) regarding energy efficiency have already been 
developed. A common binding calculation methodology for all Member States should be 
based on these standards, which would allow a real European harmonisation.

Pakeitimas 202
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši metodika priimama  nacionaliniu ar 
regioniniu lygiu.

Ši metodika priimama  nacionaliniu ar 
regioniniu lygiu pasikonsultavus su 
viešojo sektoriaus atstovais ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu skaidrumas ir tinkamos konsultacijos siekiant užtikrinti sėkmingą viešojo sektoriaus 
vadovavimą, kurio siekiama pagal šią siūlomą naujos redakcijos direktyvą. Suinteresuotieji 
subjektai turi pirminių žinių ir įgūdžių, reikalingų įvertinti planuojamų priemonių techninį 
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įgyvendinamumą, ir jie gali suteikti vertingų patarimų rengiant veiksmingesnius ir ilgalaikius 
su pastatų energiniu naudingumu susijusius patobulinimus.

Pakeitimas 203
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši metodika priimama nacionaliniu ar 
regioniniu lygiu.

Ši metodika priimama nacionaliniu ar 
regioniniu lygiu pasikonsultavus su 
suinteresuotaisiais subjektais.

Or. en

Pagrindimas

Būtinas skaidrumas ir tinkamos konsultacijos. Suinteresuotieji subjektai turi pirminių žinių ir 
įgūdžių, reikalingų įvertinti planuojamų priemonių techninį įgyvendinamumą, ir jie gali 
suteikti vertingų patarimų rengiant veiksmingesnius ir ilgalaikius su pastatų energiniu 
naudingumu susijusius patobulinimus.

Pakeitimas 204
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pastatų energinis naudingumas 
išreiškiamas skaidriai ir apima išmetamo 
C02  ir pirminės energijos paklausos 
rodiklius.

Or. en

Pagrindimas

Bendras politinis šios direktyvos tikslas – sumažinti CO2 poveikį pastatams. Taigi šis tikslas 
turėtų būti aiškiai paminėtas 3 straipsnyje.
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Pakeitimas 205
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pastatų energinis naudingumas 
išreiškiamas skaidriai ir apima išmetamo 
C02  ir pirminės energijos paklausos 
rodiklius.

Or. en

Pagrindimas

Bendras politinis šios direktyvos tikslas – sumažinti CO2 poveikį pastatams. Taigi šis tikslas 
turėtų būti aiškiai paminėtas 3 straipsnyje.
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