
AM\771248LT.doc PE421.190v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

2008/0223(COD)

26.2.2009

PAKEITIMAI
361–485

Pranešimo projektas
Silvia-Adriana Ţicău
(PE418.275v01-00)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pastatų energinio naudingumo 
pasiūlymas (nauja redakcija)

Pasiūlymas dėl direktyvos
(COM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))



PE421.190v01-00 2/83 AM\771248LT.doc

LT

AM_Com_LegReport



AM\771248LT.doc 3/83 PE421.190v01-00

LT

Pakeitimas 361
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės parengia būtinas 
priemones energinio pastatų naudingumo 
sertifikavimo sistemai nustatyti. Energinio 
naudingumo sertifikatuose nurodomi 
pastato energinis naudingumas ir 
kontroliniai dydžiai, tokie kaip minimalūs 
energinio naudingumo reikalavimai, kad 
pastato ar jo dalių savininkai ar 
nuomininkai galėtų palyginti ir įvertinti jų 
energinį naudingumą.

Valstybės narės parengia būtinas 
priemones energinio pastatų naudingumo 
sertifikavimo sistemai nustatyti.
Parengiamas bendras suderintas 
negyvenamųjų pastatų energinio 
naudingumo sertifikatas, kad visoje ES 
veiklą vykdantys ekonomikos veikėjai 
galėtų vadovautis energinio naudingumo 
lyginamaisiais standartais ir gerinti 
pastatų energinį naudingumą. Energinio 
naudingumo sertifikatuose nurodomi 
pastato energinis naudingumas ir 
kontroliniai dydžiai, tokie kaip minimalūs 
energinio naudingumo reikalavimai, kad 
pastato ar jo dalių savininkai ar
nuomininkai galėtų palyginti ir įvertinti jų 
energinį naudingumą.

Or. en

Pagrindimas

Dabar labai skiriasi valstybių narių energinio naudingumo sertifikato vertinimo ir išdavimo 
kriterijai, taigi labai sunku lyginti skirtingų valstybių narių energinio naudingumo kitimą. Jei 
būtų nustatytas suderintas sertifikatas, įmonėms būtų lengviau lyginti ir gerinti pastatų 
energinį naudingumą ir tai būtų daroma nuosekliau.

Pakeitimas 362
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės parengia būtinas Valstybės narės parengia būtinas 
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priemones energinio pastatų naudingumo 
sertifikavimo sistemai nustatyti. Energinio 
naudingumo sertifikatuose nurodomi 
pastato energinis naudingumas ir 
kontroliniai dydžiai, tokie kaip minimalūs 
energinio naudingumo reikalavimai, kad 
pastato ar jo dalių savininkai ar 
nuomininkai galėtų palyginti ir įvertinti jų 
energinį naudingumą.

priemones energinio pastatų naudingumo 
sertifikavimo sistemai nustatyti.
Parengiamas bendras suderintas 
negyvenamųjų pastatų energinio 
naudingumo sertifikatas, kad visoje ES 
veiklą vykdantys ekonomikos veikėjai 
galėtų vadovautis energinio naudingumo 
lyginamaisiais standartais ir gerinti 
pastatų energinį naudingumą. Energinio 
naudingumo sertifikatuose nurodomi 
pastato energinis naudingumas ir 
kontroliniai dydžiai, tokie kaip minimalūs 
energinio naudingumo reikalavimai, kad 
pastato ar jo dalių savininkai ar 
nuomininkai galėtų palyginti ir įvertinti jų 
energinį naudingumą.

Or. en

Pagrindimas

Dabar labai skiriasi valstybių narių energinio naudingumo sertifikato vertinimo ir išdavimo 
kriterijai, taigi labai sunku lyginti skirtingų valstybių narių energinio naudingumo kitimą. Jei 
būtų nustatytas suderintas sertifikatas, įmonėms būtų lengviau lyginti ir gerinti pastatų 
energinį naudingumą ir tai būtų daroma nuosekliau.

Pakeitimas 363
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės parengia būtinas 
priemones energinio pastatų naudingumo 
sertifikavimo sistemai nustatyti. Energinio 
naudingumo sertifikatuose nurodomi 
pastato energinis naudingumas ir
kontroliniai dydžiai, tokie kaip minimalūs 
energinio naudingumo reikalavimai , kad 
pastato ar jo dalių savininkai ar 
nuomininkai  galėtų palyginti ir įvertinti jų
energinį naudingumą.

1. Valstybės narės parengia būtinas 
priemones energinio pastatų naudingumo 
sertifikavimo sistemai nustatyti. Energinio 
naudingumo sertifikatuose nurodomi 
pastato energinis naudingumas
(išreiškiamas minimalaus išmetamo 
anglies dvideginio kiekio ir sunaudojamos 
pirminės energijos kiekio skaitiniais 
rodikliais pagal I priedo reikalavimus) ir
minimalūs energinio naudingumo 
reikalavimai , kad pastato ar jo dalių 
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savininkai ar nuomininkai  galėtų palyginti 
ir įvertinti jų  energinį naudingumą.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje daroma nuoroda į pirminės energijos poreikį ir išmetamo anglies dvideginio 
kiekį. Taigi turi būti nuosekliai reikalaujama energinio naudingumo sertifikate nurodyti 
pirminės energijos poreikį ir išmetamo anglies dvideginio kiekį.

Pakeitimas 364
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.  Valstybės narės parengia būtinas 
priemones energinio pastatų naudingumo 
sertifikavimo sistemai nustatyti.  Energinio 
naudingumo sertifikatuose nurodomi 
pastato energinis naudingumas ir
kontroliniai dydžiai, tokie kaip minimalūs 
energinio naudingumo reikalavimai , kad 
pastato ar jo dalių savininkai ar 
nuomininkai  galėtų palyginti ir įvertinti jų
energinį naudingumą.

1. Valstybės narės parengia būtinas 
priemones energinio pastatų naudingumo 
sertifikavimo sistemai nustatyti.  Energinio 
naudingumo sertifikatuose nurodomi 
pastato energinis naudingumas, faktiškai 
per metus sunaudojamas energijos kiekis, 
kaip nurodyta I priede, ir  kontroliniai 
dydžiai, tokie kaip minimalūs energinio
naudingumo reikalavimai , kad pastato ar 
jo dalių savininkai ar nuomininkai  galėtų 
palyginti ir įvertinti jų  energinį 
naudingumą.
Jei kontroliniai dydžiai apima išmetamu 
CO2 kiekiu grindžiamą naudingumo 
rodiklį, pastarasis apskaičiuojamas pagal 
I priede nurodytą tvarką.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo ir suderintos pastatų, kuriuose energija naudojama veiksmingai, 
apibrėžties svarbu atsižvelgti į bendrą skaitinį išmetamo anglies dvideginio kiekio rodiklį, 
kuris ir nurodytas I priede. Šis rodiklis turi būti skaičiuojamas atsižvelgiant į išmetamą 
anglies dvideginio kiekį arba į kiekį, kuris nebuvo išmestas, taip pat į tai, ar padidėjo, ar 
sumažėjo sunaudojamas pirminės energijos kiekis. Dėl šio bendro rodiklio bus lengviau 
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nustatyti suderintą energinio naudingumo sertifikatą.

Pakeitimas 365
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės parengia būtinas 
priemones energinio pastatų naudingumo 
sertifikavimo sistemai nustatyti. Energinio 
naudingumo sertifikatuose nurodomi 
pastato energinis naudingumas ir
kontroliniai dydžiai, tokie kaip minimalūs 
energinio naudingumo reikalavimai , kad 
pastato ar jo dalių savininkai ar 
nuomininkai  galėtų palyginti ir įvertinti jų
energinį naudingumą.

1. Valstybės narės parengia būtinas 
priemones energinio pastatų naudingumo 
sertifikavimo sistemai nustatyti. Energinio 
naudingumo sertifikatuose nurodomi 
pastato energinis naudingumas ir
kontroliniai dydžiai, skirtumas tarp 
apskaičiuoto energijos poreikio ir faktinio 
sunaudotos energijos kiekio, tokie kaip 
minimalūs energinio naudingumo 
reikalavimai , kad pastato ar jo dalių 
savininkai ar nuomininkai  galėtų palyginti 
ir įvertinti jų  energinį naudingumą.

Or. en

Pagrindimas

Dažnai skiriasi sertifikate nurodyta apskaičiuota energinė vertė nuo faktinių elektros 
skaitiklio parodymų. Taigi reikia, kad savininkai in nuomininkai gautų informacijos apie 
skirtumą tarp apskaičiuoto energijos poreikio ir faktinio sunaudoto energijos kiekio.

Pakeitimas 366
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priemones, susijusias su kapitaline 
pastato apvalkalo arba techninės (-ių) 
pastato sistemos (-ų) renovacija;

(a) priemones, susijusias su kapitaline 
pastato apvalkalo, įskaitant jo izoliacijos 
sistemas, arba techninės (-ių) pastato 
sistemos (-ų) renovacija;
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Or. fr

Pagrindimas

Rekomendacijose dėl pastato apdangos turi būti daroma aiški nuoroda į izoliacijos sistemas, 
kad būtų pasiektas tikslas – gerinti energinį naudingumą.

Pakeitimas 367
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) priemones atskiroms pastato dalims ar 
elementams, neatsižvelgiant į kapitalinę 
pastato apvalkalo arba techninės (-ių) 
pastato sistemos (-ų) renovaciją.

b) priemones atskiroms pastato dalims ar 
elementams, neatsižvelgiant į kapitalinę 
pastato apvalkalo, įskaitant jo izoliacijos 
sistemas, arba techninės (-ių) pastato 
sistemos (-ų) renovaciją.

Or. fr

Pagrindimas

Rekomendacijose dėl pastato apdangos turi būti daroma aiški nuoroda į izoliacijos sistemas, 
kad būtų pasiektas tikslas – gerinti energinį naudingumą.

Pakeitimas 368
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Energinio naudingumo sertifikate 
pateikiamos rekomendacijos, kurias 
konkrečiame pastate įmanoma techniškai 
įgyvendinti, taip pat nurodoma skaidri 
informacija apie jų ekonominį efektyvumą.
Ekonominis efektyvumas įvertinamas 
remiantis standartinėmis sąlygomis, kaip 
antai sutaupytos energijos įvertinimu ir 
bazinėmis energijos kainomis, taip pat 

3. Energinio naudingumo sertifikate 
pateikiamos rekomendacijos, kurias 
konkrečiame pastate įmanoma techniškai, 
funkciniu ir ekonomikos požiūriu
įgyvendinti, taip pat nurodoma skaidri 
informacija apie jų ekonominį efektyvumą.
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investicijų, kurių reikia rekomendacijoms 
įgyvendinti, palūkanų normomis.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi labai palankiai vertinama tai, kad į energinio naudingo sertifikatą būtų įtrauktos 
rekomendacijos, abejotina, ar iš sertifikavimo procedūras atliekančių ekspertų galima tikėtis, 
kad jie sugebės apskaičiuoti sutaupytos, dėl to, kad buvo įgyvendintos veiksmingo energijos 
naudojimo priemonės, energijos kiekį ar būtinų investicijų palūkanų normas. Taigi, turėtų 
pakakti tik įtraukti nuorodą į papildomą informaciją apie rekomendacijų ekonominį 
efektyvumą.

Pakeitimas 369
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Energinio naudingumo sertifikate 
pateikiamos rekomendacijos, kurias 
konkrečiame pastate įmanoma techniškai 
įgyvendinti, taip pat nurodoma skaidri 
informacija apie jų ekonominį 
efektyvumą. Ekonominis efektyvumas 
įvertinamas remiantis standartinėmis 
sąlygomis, kaip antai sutaupytos energijos 
įvertinimu ir bazinėmis energijos 
kainomis, taip pat investicijų, kurių reikia 
rekomendacijoms įgyvendinti, palūkanų 
normomis.

3. Energinio naudingumo sertifikate 
pateikiamos rekomendacijos, kurias 
konkrečiame pastate įmanoma techniškai 
įgyvendinti, taip pat nurodomi aiškūs 
rodikliai apie jų ekonominį efektyvumą.

Or. de

Pagrindimas

Energininio naudingumo sertifikatai negali atstoti patarimų energijos klausimais, juose 
galima tik pateikti informaciją. Patariant reikia atsižvelgti į dabartines energijos kainas, 
tikėtinus jų pokyčius, palūkanų normas ir palūkanų normų kitimo tendencijas ir kitus 
parametrus. Šios užduoties negalima atlikti naudojant tik energinio naudingumo sertifikatus. 
Jie lyg momentinė fotonuotrauka, kuria naudojantis lengviau lyginti.
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Pakeitimas 370
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Energinio naudingumo sertifikate 
pateikiamos rekomendacijos, kurias 
konkrečiame pastate įmanoma techniškai 
įgyvendinti, taip pat nurodoma skaidri 
informacija apie jų ekonominį efektyvumą.
Ekonominis efektyvumas įvertinamas 
remiantis standartinėmis sąlygomis, kaip 
antai sutaupytos energijos įvertinimu ir 
bazinėmis energijos kainomis, taip pat 
investicijų, kurių reikia rekomendacijoms 
įgyvendinti, palūkanų normomis.

3. Energinio naudingumo sertifikate 
pateikiamos rekomendacijos, kurias 
konkrečiame pastate įmanoma techniškai 
įgyvendinti, taip pat nurodoma skaidri 
informacija apie jų ekonominį efektyvumą.

Or. de

Pagrindimas

Siūlomi ekonominio efektyvumo skaičiavimai nėra energinio naudingumo sertifikato dalis ir 
jiems atlikti reikėtų didelių papildomų finansinių išteklių, kurie virstų privatiems asmenims 
mokesčių forma perkeliama našta. Ekonominio efektyvumo skaičiavimai turėtų likti patikimų 
patarimų energijos klausimais, kurių prašoma savanoriškai, dalimi.

Pakeitimas 371
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Energinio naudingumo sertifikate 
pateikiamos rekomendacijos, kurias 
konkrečiame pastate įmanoma techniškai 
įgyvendinti, taip pat nurodoma skaidri 
informacija apie jų ekonominį 
efektyvumą. Ekonominis efektyvumas 
įvertinamas remiantis standartinėmis 
sąlygomis, kaip antai sutaupytos energijos
įvertinimu ir bazinėmis energijos
kainomis, taip pat investicijų, kurių reikia 
rekomendacijoms įgyvendinti, palūkanų

3. Energinio naudingumo sertifikate 
pateikiamos rekomendacijos, kurias 
konkrečiame pastate įmanoma techniškai 
įgyvendinti, taip pat nurodoma skaidri 
informacija, įskaitant mažų mažiausiai 
aiškius apskaičiuoto galimo, įgyvendinus 
priemonę, sutaupyti energijos kiekio 
rodiklius, tam tikro pastato ar pastatų tipo 
dabartinę grynąją vertę ir investicijų 
sąnaudas. Vertinama remiantis 
standartinėmis sąlygomis, kurios mažų 
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normomis. mažiausiai turi apimti sutaupytos 
energijos įvertinimą ir bazines energijos
kainas, finansines arba fiskalines 
paskatas, taip pat investicijų, kurių reikia 
rekomendacijoms įgyvendinti, palūkanų
normas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti pastatų savininkus įgyvendinti rekomendacijas, energiniame sertifikate turi 
būti nurodoma būtina minimali informacija, visų pirma, apie tai, kiek energijos bus sutaupyta 
įgyvendinus kiekvieną priemonę, ir apie fiskalines ir finansines paskatas, kurios susijusios su 
rekomendacijomis. Kadangi mes nenorime riboti vartotojų pasirinkimo galimybių, jei jie 
norėtų, kiek įmanoma labiau pagal savo išgales pagerinti savo pastatų energinį naudingumą, 
reikia išbraukti žodžius „ekonominis efektyvumas“.

Pakeitimas 372
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Energinio naudingumo sertifikate 
pateikiamos rekomendacijos, kurias 
konkrečiame pastate įmanoma techniškai 
įgyvendinti, taip pat nurodoma skaidri 
informacija apie jų ekonominį efektyvumą.
Ekonominis efektyvumas įvertinamas 
remiantis standartinėmis sąlygomis, kaip 
antai sutaupytos energijos įvertinimu ir
bazinėmis energijos kainomis, taip pat 
investicijų, kurių reikia rekomendacijoms 
įgyvendinti, palūkanų normomis.

3. Energinio naudingumo sertifikate 
pateikiamos rekomendacijos, kurias 
konkrečiame pastate įmanoma techniškai 
įgyvendinti, taip pat nurodoma skaidri 
informacija apie jų ekonominį efektyvumą
ir įdėtų lėšų grįžimo laikotarpį, 
apskaičiuotą remiantis atitinkamomis 
statybų sąnaudomis pagal sertifikato 
išdavimo momentu valstybėje narėje 
galiojančias rinkos kainas. Ekonominis 
efektyvumas įvertinamas remiantis 
standartinėmis sąlygomis, kaip antai 
sutaupytos energijos įvertinimu ir 
bazinėmis energijos kainomis, esamomis 
finansinėmis ar fiskalinėmis paskatomis,
taip pat investicijų, kurių reikia 
rekomendacijoms įgyvendinti, palūkanų 
normomis.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti pastatų savininkus įgyvendinti energinio naudingumo sertifikato 
rekomendacijas, sertifikate turi būti nurodoma informacija apie įdėtų lėšų grįžimo laikotarpį 
ir apie fiskalines ir finansines paskatas, kurios susijusios su rekomendacijomis.

Pakeitimas 373
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Energinio naudingumo sertifikate 
pateikiamos rekomendacijos, kurias 
konkrečiame pastate įmanoma techniškai 
įgyvendinti, taip pat nurodoma skaidri 
informacija apie jų ekonominį efektyvumą.
Ekonominis efektyvumas įvertinamas 
remiantis standartinėmis sąlygomis, kaip 
antai sutaupytos energijos įvertinimu ir 
bazinėmis energijos kainomis, taip pat 
investicijų, kurių reikia rekomendacijoms 
įgyvendinti, palūkanų normomis.

3. Energinio naudingumo sertifikate 
pateikiamos rekomendacijos, kurias 
konkrečiame pastate įmanoma techniškai, 
funkciniu ir ekonomikos požiūriu
įgyvendinti, taip pat nurodoma skaidri 
informacija apie jų ekonominį efektyvumą.
Ekonominis efektyvumas įvertinamas 
remiantis standartinėmis sąlygomis, kaip 
antai sutaupytos energijos įvertinimu ir 
bazinėmis energijos kainomis, taip pat 
investicijų, kurių reikia rekomendacijoms 
įgyvendinti, palūkanų normomis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant veiksmingo šios direktyvos poveikio, visos priemonės, kurių reikalaujama imtis, turi 
būti ekonomiškai efektyvios ir turi būti įmanoma jas techniškai įgyvendinti.
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Pakeitimas 374
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Energinio naudingumo sertifikate 
pateikiamos rekomendacijos, kurias 
konkrečiame pastate įmanoma techniškai 
įgyvendinti, taip pat nurodoma skaidri 
informacija apie jų ekonominį efektyvumą.
Ekonominis efektyvumas įvertinamas 
remiantis standartinėmis sąlygomis, kaip 
antai sutaupytos energijos įvertinimu ir 
bazinėmis energijos kainomis, taip pat 
investicijų, kurių reikia rekomendacijoms 
įgyvendinti, palūkanų normomis.

3. Energinio naudingumo sertifikate 
pateikiamos rekomendacijos, kurias 
konkrečiame pastate įmanoma techniškai, 
funkciniu ir ekonomikos požiūriu
įgyvendinti, taip pat nurodoma skaidri 
informacija apie jų ekonominį efektyvumą.
Ekonominis efektyvumas įvertinamas 
remiantis standartinėmis sąlygomis, kaip 
antai sutaupytos energijos įvertinimu ir 
bazinėmis energijos kainomis, taip pat 
investicijų, kurių reikia rekomendacijoms 
įgyvendinti, palūkanų normomis.

Or. en

Pakeitimas 375
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės turi užtikrinti, kad 
valdžios institucijos ir viešosios bei 
privačios įstaigos, kurios valstybėje narėje 
paprastai finansuoja pastatų įsigijimą ar 
renovaciją, sutiktų pripažinti energinio 
naudingumo sertifikatuose, kurie išduoti 
pagal tos valstybės narės nacionalines ar 
regionų sertifikavimo sistemas, nurodytus 
įvertinimus ir rekomendacijas esant 
pakankamos kokybės, kad juos būtų 
galima laikyti tinkamus finansinių 
iniciatyvų, fiskalinių priemonių ir paskolų 
lygiui ir sąlygoms nustatyti.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad nacionaliniai energinio naudingumo sertifikatai nekilnojamo turto 
rinkoje atliktų prasmingą vaidmenį, reikia užtikrinti, jog jų kokybė, išsamumo ir patikimumo 
lygis būtų pakankami, kad juos būtų galima naudoti kaip finansines priemones.

Pakeitimas 376
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad valdžios 
institucijos ir viešosios bei privačios 
finansų įstaigos sutiktų pripažinti 
energinio naudingumo sertifikatuose, 
kurie išduoti pagal tos valstybės narės 
nacionalines ar regionų sertifikavimo 
sistemas, nurodytus įvertinimus ir 
rekomendacijas esant pakankamos 
kokybės, kad juos būtų galima laikyti 
tinkamus finansinių iniciatyvų, fiskalinių 
priemonių ir paskolų lygiui ir sąlygoms 
nustatyti.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad nacionalinės energinio naudingumo sertifikatų sistemos nekilnojamo 
turto rinkoje atliktų prasmingą vaidmenį, reikia užtikrinti, jog jų kokybė, išsamumas ir 
patikimumas būtų pakankamos kokybės, jog jie būtų tinkami finansinių iniciatyvų, fiskalinių 
priemonių ir paskolų lygiui ir sąlygoms nustatyti. Reikalauti, kad valdžios institucijos ir 
skolinančios įstaigos patvirtintų jų kokybę ir naudingumą šiuo požiūriu – geras būdas siekti 
šio tikslo.
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Pakeitimas 377
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Energinio naudingumo sertifikate 
nurodoma, kur savininkas arba 
nuomininkas gali gauti išsamesnės 
informacijos apie sertifikate pateiktas 
rekomendacijas. Be to, jame pateikiama 
informacijos apie rekomendacijoms 
įgyvendinti reikalingus veiksmus.

4. Energinio naudingumo sertifikate 
nurodoma, kur savininkas arba 
nuomininkas gali gauti išsamesnės 
informacijos apie sertifikate pateiktas 
rekomendacijas.  Be to, jame pateikiama 
informacijos apie rekomendacijoms 
įgyvendinti reikalingus veiksmus, įskaitant 
informaciją apie esamas fiskalines ir 
finansines paskatas ir finansavimo 
galimybes.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad nacionaliniai energinio naudingumo sertifikatai nekilnojamo turto 
rinkoje atliktų prasmingą vaidmenį, reikia užtikrinti, jog jų kokybė, išsamumo ir patikimumo 
lygis būtų pakankami, kad juos būtų galima naudoti kaip finansines priemones.

Pakeitimas 378
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Energinio naudingumo sertifikate 
nurodoma, kur savininkas arba 
nuomininkas gali gauti išsamesnės 
informacijos apie sertifikate pateiktas 
rekomendacijas. Be to, jame pateikiama 
informacijos apie rekomendacijoms 
įgyvendinti reikalingus veiksmus.

4. Energinio naudingumo sertifikate 
nurodoma, kur savininkas arba 
nuomininkas gali gauti išsamesnės 
informacijos apie sertifikate pateiktas 
rekomendacijas. Be to, jame pateikiama 
informacijos apie rekomendacijoms 
įgyvendinti reikalingus veiksmus ir 
nurodoma, kokių esama priemonių, skirtų 
rekomendacijų, pagal kurias būtų 
gerinamas atitinkamų pastatų energinis 
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naudingumas, įgyvendinimui finansuoti.

Or. en

Pakeitimas 379
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Energinio naudingumo sertifikate 
nurodoma, kur savininkas arba 
nuomininkas gali gauti išsamesnės 
informacijos apie sertifikate pateiktas 
rekomendacijas. Be to, jame pateikiama 
informacijos apie rekomendacijoms 
įgyvendinti reikalingus veiksmus.

4. Energinio naudingumo sertifikate 
nurodoma, kur savininkas arba 
nuomininkas gali gauti išsamesnės 
informacijos apie sertifikate pateiktas 
rekomendacijas. Be to, jame pateikiama 
informacijos apie rekomendacijoms 
įgyvendinti reikalingus veiksmus, įskaitant 
informaciją apie esamas fiskalines ir 
finansines paskatas ir finansavimo 
galimybes.

Or. en

Pakeitimas 380
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Energinio naudingumo sertifikate 
nurodoma, kur savininkas arba 
nuomininkas gali gauti išsamesnės 
informacijos apie sertifikate pateiktas 
rekomendacijas. Be to, jame pateikiama 
informacijos apie rekomendacijoms 
įgyvendinti reikalingus veiksmus.

4. Energinio naudingumo sertifikate 
nurodoma, kur savininkas arba 
nuomininkas gali gauti išsamesnės 
informacijos apie sertifikate pateiktas 
rekomendacijas. Be to, jame pateikiama 
informacijos apie rekomendacijoms 
įgyvendinti reikalingus veiksmus, įskaitant 
informaciją apie esamas fiskalines ir 
finansines paskatas ir finansavimo 
galimybes.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad nacionalinės energinio naudingumo sertifikatų sistemos nekilnojamo 
turto rinkoje atliktų prasmingą vaidmenį, reikia užtikrinti, jog jų kokybė, išsamumas ir 
patikimumas būtų pakankamos kokybės, jog jie būtų tinkami finansinių iniciatyvų, fiskalinių 
priemonių ir paskolų lygiui ir sąlygoms nustatyti. Energinio naudingumo sertifikatuose turi 
būti nurodyta su finansavimu susijusi informacija.

Pakeitimas 381
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valdžios institucijos, rodydamos gerą 
pavyzdį, skatina ir siekia energinio 
naudingumo sertifikato galiojimo 
laikotarpiu įgyvendinti jame nurodytas 
rekomendacijas. Valstybės narės į savo 
nacionalinius planus įtraukia finansines 
ir technines priemones, kuriomis siekiama 
remti valdžios įstaigas, kad jos būtų vienos 
iš pirmųjų, kurios anksti įgyvendina su 
energijos naudojimo efektyvumu 
susijusius patobulinimus, ir per energinio 
naudingumo sertifikato galiojimo 
laikotarpį įgyvendina jame nurodytas 
rekomendacijas. Rengdamos 
nacionalinius planus valstybės narės į šį 
rengimo procesą aktyviai įtraukia vietos ir 
regionų valdžios atstovus.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas panašus į S-A. Ţicău 33 pakeitimą, tačiau valdžios institucijoms reikia 
specialios finansinės ir techninės paramos, kuri joms padėtų įgyvendinti šią direktyvą.
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Pakeitimas 382
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Rekomendacijos, kurios nurodytos 
energinio naudingo sertifikatuose, kurie 
išduoti pastatams, kuriuose įsikūrusios 
valdžios institucijos, turi būti 
įgyvendinamos per dvejus metus nuo 
sertifikato išdavimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi viešieji pastatai laikomi pavyzdiniais energinio naudingumo sertifikato 
rekomendacijos visada turi būti įgyvendinamos, atsižvelgiant į tai, kad šios rekomendacijos 
gali būti teikiamos tik tais atvejais, jei jos sąnaudų atžvilgiu optimalios.

Pakeitimas 383
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Pastatų, kuriuose įsikūrusios valdžios 
institucijos, energinio naudingo 
sertifikatų rekomendacijos turi būti 
įgyvendinamos per dvejus metus nuo 
sertifikato išdavimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Valdžios institucijos turi rodyti pavyzdį: visos į energinio naudingumo sertifikatą įtrauktos 
rekomendacijos visada turi būti įgyvendinamos, jeigu pastato savininkas – valdžios 
institucija.
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Pakeitimas 384
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Vienai šeimai skirti namai gali būti 
sertifikuojami remiantis kito tipinio 
panašiai suprojektuoto ir panašaus dydžio 
pastato, kurio faktinis energinis 
naudingumas yra panašus, įvertinimu, jei šį 
panašumą gali patvirtinti energinio 
naudingumo sertifikatą išduodantis 
ekspertas.

6. Vienai šeimai skirti namai gali būti 
sertifikuojami remiantis kito tipinio 
panašiai suprojektuoto ir panašaus dydžio 
pastato, kurio faktinis energinis 
naudingumas yra panašus, įvertinimu, jei
atsižvelgiama į vietos klimato sąlygas ir 
jeigu šį panašumą gali patvirtinti energinio 
naudingumo sertifikatą išduodantis 
ekspertas.

Or. en

Pagrindimas

Pastatų energinis naudingumas priklauso nuo kiekvieno regiono klimato sąlygų. Taigi reikia 
atsižvelgti į klimato sąlygas.

Pakeitimas 385
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Vienai šeimai skirti namai gali būti 
sertifikuojami remiantis kito tipinio 
panašiai suprojektuoto ir panašaus dydžio 
pastato, kurio faktinis energinis 
naudingumas yra panašus, įvertinimu, jei šį 
panašumą gali patvirtinti energinio 
naudingumo sertifikatą išduodantis 
ekspertas.

6. Vienai šeimai skirti namai gali būti 
sertifikuojami remiantis kito tipinio 
panašiai suprojektuoto ir panašaus dydžio 
pastato, kurio faktinis energinis 
naudingumas yra panašus, įvertinimu, jei
atsižvelgiama į vietos klimato sąlygas ir 
jeigu šį panašumą gali patvirtinti energinio 
naudingumo sertifikatą išduodantis 
ekspertas.

Or. en
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Pagrindimas

Pastatų energinis naudingumas priklauso nuo kiekvieno regiono klimato sąlygų. Taigi reikia 
atsižvelgti į klimato sąlygas.

Pakeitimas 386
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Energinio naudingumo  sertifikatas 
galioja ne ilgiau kaip 10 metų.

7. Energinio naudingumo  sertifikatas 
galioja ne ilgiau kaip 10 metų. Per trejus 
metus nuo energinio sertifikato išdavimo 
datos valdžios institucijos visiškai 
įgyvendina jame nurodytas 
rekomendacijas.

Or. en

Pagrindimas

Valdžios institucijos turi rodyti pavyzdį ir per priimtiną laikotarpį įgyvendinti visas į pastatų, 
kurie yra jų nuosavybė, energinio naudingumo sertifikatą įtrauktas rekomendacijas.

Pakeitimas 387
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Iš esmės, visos valstybės narės, 
remdamosi gairėmis, pripažįsta kitos 
valstybės narės išduotus sertifikatus.

Or. de
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Pagrindimas

Valstybės narės turi pripažinti vienos kitų sertifikatus.

Pakeitimas 388
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Komisija iki 2010 m. birželio 30 d. 
patvirtina gaires, kuriose nurodomi 
minimalūs energinio naudingumo 
sertifikatų turinio ir pateikimo standartai. 
Sertifikato turinys pateikiamas, jei 
įmanoma, tomis kalbomis, kurias 
supranta savininkas ir nuomininkas. Šios 
priemonės, skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies keisti jas 
papildant, tvirtinamos laikantis 21 
straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.
Kiekviena valstybė narė pripažįstą kitų 
valstybių narių pagal šias gaires išduotus 
sertifikatus ir neriboja laisvės teikti 
finansines paslaugas dėl priežasčių, 
susijusių su tuo, kad sertifikatas išduotas 
kitoje valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu turėti bendras Europos gaires, kuriose nurodomi minimalūs energinio naudingumo 
sertifikato turinio ir pateikimo standartai. Dėl šių bendrų standartų gerės visuomenei 
prieinamos informacijos apie pastatų energinį naudingumą kokybė. Sertifikatas turi būti 
išduodamas, atsižvelgiant į galimybes, kalbomis, kurias supranta ir nuomininkas, ir 
savininkas t. y. bent jau pagrindinėmis kalbomis (pvz., anglų, prancūzų ir kitomis).
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Pakeitimas 389
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b. Iki 2011 m. remiantis iš valstybių 
narių gauta informacija ir 
pasikonsultavus su atitinkamų sektorių 
atstovais parengiamas savanoriškas 
bendras Europos Sąjungos pastatų 
energinio naudingumo sertifikatas pagal 
21 straipsnyje nustatytą komitetų 
procedūrą.
Iki 2012 m. valstybės narės savo 
teritorijose įdiegia šią savanorišką 
Europos Sąjungos sertifikavimo sistemą, 
kuri būtų taikoma kartu su nacionaline 
sertifikavimo sistema.

Or. en

Pagrindimas

Komerciniam sektoriui būtų naudinga, jei būtų naudojamas savanoriškas Europos energinio 
naudingumo sertifikatas. Dėl to, kad kiekvienoje valstybėje narėje įdiegtos skirtingos 
nacionalinės sertifikavimo sistemos, ES bendrojoje rinkoje susidarė segmentų ir kilo 
painiavos. Labai sunku lyginti skirtingas nacionalines sistemas, net tų šalių, kurių klimato 
sąlygos panašios. Todėl tarptautinės kompanijos beveik neturi galimybių lyginti ir teikti 
ataskaitų apie santykinį energijos naudojimo pastatuose, kuriuose jos įsikūrusios įvairiose 
šalyse, efektyvumą.

Pakeitimas 390
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
statomiems, parduodamiems arba 
nuomojamiems pastatams ar jų dalims ir 
pastatams, kurių bendrą naudingąjį 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
statomiems, parduodamiems arba 
nuomojamiems pastatams ar jų dalims ir 
pastatams, kuriuos naudoja valdžios 
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didesnį nei 250 m2 vidaus patalpų plotą
naudoja valdžios institucijos, būtų išduotas 
energinio naudingumo sertifikatas.

institucijos, būtų išduotas energinio 
naudingumo sertifikatas.

Or. en

Pagrindimas

Reikia visada sertifikuoti visus pastatus, kuriuose įsikūrusios valdžios institucijos, 
neatsižvelgiant į jų dydį.

Pakeitimas 391
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
statomiems, parduodamiems arba 
nuomojamiems pastatams ar jų dalims ir 
pastatams, kurių bendrą naudingąjį 
didesnį nei 250 m2 vidaus patalpų plotą
naudoja valdžios institucijos, būtų išduotas 
energinio naudingumo sertifikatas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
statomiems, parduodamiems arba 
nuomojamiems pastatams ar jų dalims ir 
pastatams, kuriuos naudoja valdžios 
institucijos, būtų išduotas energinio 
naudingumo sertifikatas.

Or. en

Pagrindimas

Valdžios institucijos turi rodyti pavyzdį.

Pakeitimas 392
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pastatų, kurie naudojami viešosioms 
reikmėms ir kurių bendras naudingasis 



AM\771248LT.doc 23/83 PE421.190v01-00

LT

vidaus patalpų plotas didesnis nei 250 m2, 
energinio naudingumo sertifikate 
pateiktos rekomendacijos turi būti 
įgyvendinamos per dvejus metus nuo 
sertifikato išdavimo datos.

Or. pl

Pagrindimas

Siekiama valstybinį sektorių labiau įpareigoti, kad jis imtųsi lyderio vaidmens diegiant šioje 
direktyvoje nurodytą procesą, kad priemonės, kurių būtų imtasi, būtų pavyzdys abiems 
sektoriams. Pageidautina, kad būtų privaloma laikytis griežtesnių visiems pastatams, kurie 
naudojami viešosioms reikmėms, nustatytų standartų, kad būtų patenkinti visi energinio 
sertifikato reikalavimai, visų pirma tie, kurie taikomi tik pastatams, kurių eksploatacijos 
išlaidos optimalios.

Pakeitimas 393
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, jei pastatai parduodami kaip 
karkasas, t. y. be šildymo ir oro 
kondicionavimo sistemų, reikia patvirtinti 
nuostatas, pagal kurias pirkėjams, kurie 
investuoja į technologinius sprendimus, 
dėl kurių tam tikra procentine dalimi 
(palyginti su teisės aktuose nustatytomis 
ribinėmis vertėmis) mažėtų pastato 
energinis poreikis, būtų siūloma mokesčių 
paskatų.

Or. it

Pagrindimas

Jei gerinamas energijos naudojimo pastate efektyvumas, didėja pastato vertė. Reikia numatyti 
pirkėjams, įskaitant ir atvejus, kai pastatai parduodami kaip karkasai, t. y. be šildymo ir oro 
kondicionavimo sistemų, taikytinų mokesčių paskatų.
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Pakeitimas 394
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės reikalauja, kad siūlant 
nuomoti pastatus ar jų dalis visuose pastato 
ar jo dalių nuomos skelbimuose būtų 
nurodytas energinio naudingumo 
sertifikate pateiktas skaitinis energinio 
naudingumo rodiklis, o būsimam 
nuomininkui būtų parodytas energinio 
naudingumo sertifikatas.

4. Valstybės narės reikalauja, kad siūlant 
nuomoti pastatus ar jų dalis būsimam 
nuomininkui būtų parodytas energinio 
naudingumo sertifikatas.

Energinio naudingumo sertifikatą
savininkas nuomininkui perduoda 
vėliausiai nuomos sutarties sudarymo 
metu.

Energinio naudingumo sertifikato kopiją
savininkas nuomininkui perduoda 
vėliausiai nuomos sutarties sudarymo 
metu.

Or. de

Pagrindimas

Savininkas visuomet turi pasilikti sertifikato originalą, nes kitaip nuomininkas turėtų prisiimti 
atsakomybę už tai, kad sertifikatas nebus pamestas. Be to, jei skelbimuose būtų nurodomi 
energinio naudingumo rodikliai, atsirastų reikšmingų teisinių neaiškumų dėl pateiktos 
specifikacijos.

Pakeitimas 395
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Energinio naudingumo sertifikatai 
skirti tik informacijai pateikti, o bet koks 
šių sertifikatų poveikis (teisiniu požiūriu) 
apibrėžiamas pagal nacionalines 
taisykles.

Or. de
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Pagrindimas

Komisija išbraukė šį sakinį iš naujos pasiūlymo redakcijos. Jį reikėtų vėl įrašyti.

Pakeitimas 396
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. 1, 3 ir 4 dalių nuostatos taikomos 
pastatams, kurių statybos procesas jau 
užbaigtas.

Or. en

Pagrindimas

Tam tikrose šalyse, pavyzdžiui Suomijoje, energinio naudingumo sertifikatą galima išduoti 
jau projektavimo etape. Kitose šalyse to padaryti negalima tol, kol statybų procesas 
neprasidėjo ar netgi nepasibaigė. Jei ES prisiimtų bendrą įsipareigojimą išduoti energinio 
naudingumo sertifikatą visiems dar nepastatytiems pastatams bet kuriuo statybų etapu, 
daugelyje valstybių narių reikėtų keisti statybų teisės aktus, o tam reikėtų neproporcingai 
daug (palyginti su galima nauda) sąnaudų.

Pakeitimas 397
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. 1, 3 ir 4 dalių nuostatos taikomos 
pastatams, kurių statybos procesas jau 
užbaigtas.

Or. en
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Pakeitimas 398
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi priemonių 
užtikrinti, kad pastate , kurio visą 
naudingąjį didesnį kaip 250  m2 vidaus 
patalpų plotą naudoja valdžios 
institucijos, gerai matomoje vietoje būtų 
rodomas  žmonėms gerai įžiūrimas 
energinio naudingumo sertifikatas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas iškabinti energinio naudingumo sertifikatą visuose pastatuose, kurie dažnai 
lankomi visuomenės, jau įtrauktas į 12 straipsnio 2 dalį. Išbraukus šią dalį panaikinamas 
reikalavimas iškabinti energinio naudingumo sertifikatą valstybinio sektoriaus pastatuose, 
kuriuose visuomenė dažnai nesilanko, pavyzdžiui, garažuose, medicinos atsargų ir įrangos 
sandėliuose, taigi, kuriuose nesama didelių galimybių gerinti visuomenės informuotumą.

Pakeitimas 399
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi priemonių 
užtikrinti, kad pastate , kurio visą 
naudingąjį didesnį kaip 250  m2 vidaus 
patalpų plotą naudoja valdžios institucijos, 
gerai matomoje vietoje būtų rodomas
žmonėms gerai įžiūrimas energinio 
naudingumo sertifikatas.

1. Valstybės narės imasi priemonių 
užtikrinti, kad pastate, kurį naudoja 
valdžios institucijos, gerai matomoje 
vietoje būtų rodomas  žmonėms gerai 
įžiūrimas energinio naudingumo 
sertifikatas.

Or. en
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Pagrindimas

Visuose pastatuose, kuriuose įsikūrusios valdžios institucijos, iškabinti energinio naudingumo 
sertifikatą – tai nedaug kainuojanti priemonė, kuria galima labai pagerinti visuomenės 
informuotumą ir siekti jos pritarimo energinio naudingumo sertifikatų klausimu.

Pakeitimas 400
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi priemonių 
užtikrinti, kad pastate , kurio visą 
naudingąjį didesnį kaip 250  m2 vidaus 
patalpų plotą naudoja valdžios institucijos, 
gerai matomoje vietoje būtų rodomas
žmonėms gerai įžiūrimas energinio 
naudingumo sertifikatas.

1. Valstybės narės imasi priemonių 
užtikrinti, kad pastatuose, kuriuos naudoja 
valdžios institucijos, gerai matomoje 
vietoje būtų rodomas  žmonėms gerai 
įžiūrimas energinio naudingumo 
sertifikatas.

Or. en

Pagrindimas

Viešuosiuose pastatuose visada turi būti iškabinti energinio naudingumo sertifikatai, 
neatsižvelgiant į jų dydį. Tai nedaug kainuojanti priemonė, kuria galima labai pagerinti 
visuomenės informuotumą ir siekti jos pritarimo energinio naudingumo sertifikatų klausimu.

Pakeitimas 401
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato priemones, 
būtinas reguliariems šildymo sistemų su
katilais, kurių vardinė atiduodamoji galia 
yra didesnė nei  20 kW, tikrinimams. Šio 
tikrinimo  metu dar įvertinamas šildymo 
katilo naudingumo koeficientas ir katilo 

1. Valstybės narės nustato priemones, 
būtinas reguliariems šildymo sistemų su
katilais, kurie kūrenami skystu arba kietu 
kuru iš neatsinaujinančiųjų energijos 
šaltinių ir kurių vardinė atiduodamoji galia 
yra didesnė nei  20 kW, tikrinimams. Šio 
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dydis, palyginti su pastato šildymo 
poreikiais.

tikrinimo  metu dar įvertinamas šildymo 
katilo naudingumo koeficientas ir katilo 
dydis, palyginti su pastato šildymo 
poreikiais. Valstybės narės gali nutraukti 
šiuos tikrinimus, jei įdiegiama elektroninė 
stebėsenos ir kontrolės sistema.

Or. en

Pagrindimas

Elektroninė stebėsenos ir kontrolės sistema padeda vertinti elektrą naudojančios įrangos ir 
įrenginių energinį naudingumą, taigi gali būti, kad nebereikia atlikti papildomų tikrinimų.

Pakeitimas 402
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės nustato priemones, 
būtinas reguliariems, bent kartą per 
dvejus metus, šilumos siurblių, kurių 
vardinė atiduodamoji galia yra didesnė 
nei  5 kW, tikrinimams numatyti. Šilumos 
siurblių, kurie senesni negu 15 metų, 
atveju valstybės narės nustato priemones, 
būtinas vienkartiniam visos šildymo 
įrangos tikrinimui numatyti. Šis 
tikrinimas apima šilumos siurblio 
veiksmingumo ir šilumos siurblio dydžio 
atitikties pastato šildymo ir aušinimo 
poreikiams analizę.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia tikrinti ir šilumos siurblius, kurių vardinė atiduodamoji galia yra didesnė nei 5 kW 
(taigi, būtų tikrinama 99 proc. šilumos siurblių), nes šie siurbliai labai sparčiai tobulinami ir 
jiems reikia sudėtingų sudedamųjų dalių, kad būtų užtikrintas veiksmingas jų veikimas 
(kompresorių, daviklių, elektroninių kontrolės ir programavimo sistemų ir kitų). Šioje naujoje 
redakcijoje siūloma tikrinti mažiau įrangos, t. y. tik šildymo katilus ir oro kondicionavimo 
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sistemas, taigi mažėja šių tikrinimų veiksmingumas energijos taupymo požiūriu.

Pakeitimas 403
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
šildymo sistemos katilo tipą ir vardinę 
atiduodamąją galią, gali nustatyti skirtingą 
tikrinimų dažnumą. Nustatydamos 
tikrinimų dažnumą valstybės narės 
atsižvelgia į šildymo sistemos tikrinimo 
sąnaudas ir apskaičiuotas energijos 
išlaidas, kurias būtų galima sutaupyti dėl 
tikrinimo.

2. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
šildymo sistemos tipą ir vardinę 
atiduodamąją galią, gali nustatyti skirtingą 
tikrinimų dažnumą. Nustatydamos 
tikrinimų dažnumą valstybės narės 
atsižvelgia į šildymo sistemos tikrinimo 
sąnaudas ir apskaičiuotas energijos 
išlaidas, kurias būtų galima sutaupyti dėl 
tikrinimo.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu būtų tikrinama visa šildymo sistema, įskaitant katilus, būtų išengiama papildomos 
administracinės naštos ir tai būtų atliekama veiksmingiau.

Pakeitimas 404
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypdamos nuo 1, 2 ir 3 dalių 
valstybės narės gali nuspręsti imtis
priemonių užtikrinti, kad naudotojams būtų 
suteiktos konsultacijos dėl šildymo katilų 
pakeitimo, kitų šildymo sistemos 
modifikacijų bei alternatyvių sprendimų 
katilų naudingumo koeficientui ir 
tinkamam jų dydžiui įvertinti. Bendras 
rezultatas taikant šį būdą yra lygiavertis

4. Nukrypdamos nuo 1, 1a, 2 ir 3 dalių 
valstybės narės gali nuspręsti imtis
priemonių užtikrinti, kad naudotojams būtų 
suteiktos konsultacijos dėl šildymo katilų 
pakeitimo, kitų šildymo sistemos 
modifikacijų bei alternatyvių sprendimų 
katilų naudingumo koeficientui ir 
tinkamam jų dydžiui įvertinti. Bendras 
rezultatas taikant šį būdą yra lygiavertis
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rezultatui, gautam taikant 1, 2 ir 3 dalių 
nuostatas .

rezultatui, gautam taikant 1, 1a, 2 ir 3 dalių 
nuostatas .

Jei  valstybės narės nusprendžia taikyti 
šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytas 
priemones, jos ne vėliau kaip 2011 m. 
birželio 30 d.  Komisijai pateikia tų 
priemonių lygiavertiškumo 1, 2 ir 3 dalyse 
nurodytoms priemonėms ataskaitą. Šias 
ataskaitas valstybės narės teikia Komisijai 
kas trejus metus. Šias ataskaitas galima 
įtraukti į Direktyvos 2006/32/EB 14 
straipsnio 2 dalyje nurodytus energijos 
efektyvumo veiksmų planus.

Jei  valstybės narės nusprendžia pasirinkti 
galimybę taikyti šios dalies pirmoje 
pastraipoje nurodytas priemones, jos ne 
vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d.
Komisijai pateikia tų priemonių 
lygiavertiškumo 1, 1a, 2 ir 3 dalyse 
nurodytoms priemonėms ataskaitą. Šias 
ataskaitas valstybės narės teikia Komisijai 
kas trejus metus. Šias ataskaitas galima 
įtraukti į Direktyvos 2006/32/EB 14 
straipsnio 2 dalyje nurodytus energijos 
efektyvumo veiksmų planus.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia tikrinti ir šilumos siurblius, kurių vardinė atiduodamoji galia yra didesnė nei 5 kW 
(taigi, būtų tikrinama 99 proc. šilumos siurblių), nes šie siurbliai labai sparčiai tobulinami ir 
jiems reikia sudėtingų sudedamųjų dalių, kad būtų užtikrintas veiksmingas jų veikimas 
(kompresorių, daviklių, elektroninių kontrolės ir programavimo sistemų ir kitų). Šioje naujoje
redakcijoje siūloma tikrinti mažiau įrangos, t. y. tik šildymo katilus ir oro kondicionavimo 
sistemas, taigi mažėja šių tikrinimų veiksmingumas energijos taupymo požiūriu.

Pakeitimas 405
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato priemones, 
būtinas reguliariems didesnės kaip 12 kW 
vardinės atiduodamosios galios oro 
kondicionavimo sistemų tikrinimams 
numatyti. Tikrinimo metu įvertinamas oro 
kondicionavimo įrangos naudingumo 
koeficientas ir jos dydžio atitikimas pastato 
vėsinimo poreikiams.

1. Valstybės narės nustato priemones, 
būtinas reguliariems oro kondicionavimo 
sistemų tikrinimams numatyti. Tikrinimo 
metu įvertinamas oro kondicionavimo 
įrangos naudingumo koeficientas ir jos 
dydžio atitikimas pastato vėsinimo 
poreikiams.

Or. de
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Pagrindimas

Dėl veiksmingo energijos naudojimo ir higienos priežasčių naudinga atlikti reguliarius visos 
oro kondicionavimo sistemos tikrinimus.

Pakeitimas 406
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato priemones, 
būtinas reguliariems didesnės kaip 12 kW 
vardinės atiduodamosios galios oro 
kondicionavimo sistemų tikrinimams 
numatyti. Tikrinimo metu įvertinamas oro 
kondicionavimo įrangos naudingumo 
koeficientas ir jos dydžio atitikimas pastato 
vėsinimo poreikiams.

1. Valstybės narės nustato priemones, 
būtinas reguliariems didesnės kaip 12 kW 
vardinės atiduodamosios galios oro 
kondicionavimo sistemų tikrinimams 
numatyti. Tikrinimo metu įvertinamas oro 
kondicionavimo įrangos naudingumo 
koeficientas ir jos dydžio atitikimas pastato 
vėsinimo poreikiams. Valstybės narės gali 
nutraukti šiuos tikrinimus, jei įdiegiama 
elektroninė stebėsenos ir kontrolės 
sistema.

Or. en

Pagrindimas

Elektroninė stebėsenos ir kontrolės sistema padeda vertinti elektrą naudojančios įrangos ir 
įrenginių energinį naudingumą, taigi gali būti, kad nebereikia atlikti papildomų tikrinimų.

Pakeitimas 407
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato priemones, 
būtinas reguliariems didesnės kaip 12 kW 
vardinės atiduodamosios galios oro 
kondicionavimo sistemų tikrinimams 

1. Valstybės narės nustato priemones, 
būtinas reguliariems didesnės kaip 12 kW 
vardinės atiduodamosios galios oro 
kondicionavimo sistemų ir reversinių 
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numatyti. Tikrinimo metu įvertinamas oro 
kondicionavimo įrangos naudingumo 
koeficientas ir jos dydžio atitikimas pastato 
vėsinimo poreikiams.

šilumos siurblių, kurių vardinė 
atiduodamoji galia yra didesnė nei 5 kW,
tikrinimams numatyti. Tikrinimo metu 
įvertinamas oro kondicionavimo įrangos ir 
reversinių šilumos siurblių naudingumo 
koeficientas ir jų dydžio atitikimas pastato 
vėsinimo poreikiams.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia tikrinti ir šilumos siurblius, kurių vardinė atiduodamoji galia yra didesnė nei 5 kW 
(taigi, būtų tikrinama 99 proc. šilumos siurblių), nes šie siurbliai labai sparčiai tobulinami ir 
jiems reikia sudėtingų sudedamųjų dalių, kad būtų užtikrintas veiksmingas jų veikimas 
(kompresorių, daviklių, elektroninių kontrolės ir programavimo sistemų ir kitų). Šioje naujoje 
redakcijoje siūloma tikrinti mažiau įrangos, t. y. tik šildymo katilus ir oro kondicionavimo 
sistemas, taigi mažėja šių tikrinimų veiksmingumas energijos taupymo požiūriu.

Pakeitimas 408
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato priemones, 
būtinas reguliariems didesnės kaip 12 kW 
vardinės atiduodamosios galios oro 
kondicionavimo sistemų tikrinimams 
numatyti. Tikrinimo metu įvertinamas oro 
kondicionavimo įrangos naudingumo 
koeficientas ir jos dydžio atitikimas pastato 
vėsinimo poreikiams.

1. Valstybės narės nustato priemones, 
būtinas reguliariems didesnės kaip 12 kW 
vardinės atiduodamosios galios oro 
kondicionavimo sistemų ir ventiliacijos 
sistemų, tikrinimams numatyti. Tikrinimo 
metu įvertinamas oro kondicionavimo 
įrangos naudingumo koeficientas ir jos 
dydžio atitikimas pastato vėsinimo 
poreikiams.

Or. en

Pagrindimas

Mechaninės ventiliacijos sistemos dažniausiai yra pagrindiniai pastate sunaudotos energijos 
naudotojai.



AM\771248LT.doc 33/83 PE421.190v01-00

LT

Pakeitimas 409
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2.  Valstybės narės, atsižvelgdamos į oro 
kondicionavimo sistemos ar reversinių 
šilumos siurblių tipą ir vardinę 
atiduodamąją galią, gali nustatyti skirtingą 
tikrinimų dažnumą. Nustatydamos 
tikrinimų dažnumą valstybės narės 
atsižvelgia į oro kondicionavimo sistemos
ar reversinių šilumos siurblių tikrinimo 
sąnaudas ir apskaičiuotas energijos 
išlaidas, kurias būtų galima sutaupyti dėl 
tikrinimo.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia tikrinti ir šilumos siurblius, kurių vardinė atiduodamoji galia yra didesnė nei 5 kW 
(taigi, būtų tikrinama 99 proc. šilumos siurblių), nes šie siurbliai labai sparčiai tobulinami ir 
jiems reikia sudėtingų sudedamųjų dalių, kad būtų užtikrintas veiksmingas jų veikimas 
(kompresorių, daviklių, elektroninių kontrolės ir programavimo sistemų ir kitų). Šioje naujoje 
redakcijoje siūloma tikrinti mažiau įrangos, t. y. tik šildymo katilus ir oro kondicionavimo 
sistemas, taigi mažėja šių tikrinimų veiksmingumas energijos taupymo požiūriu.

Pakeitimas 410
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tikrinamos visos ventiliacijos 
sistemos, neatsižvelgiant į jų aušinimo 
galią, be to, tikrinimai apima oro srautų 
vertinimą.

Or. en
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Pagrindimas

Pagal dabartinius reikalavimus ventiliacijos sistema tikrinama tik tada, jei ji yra oro 
kondicionavimo sistemos dalis. Beveik visos gyvenamuosiuose namuose įrengtos ventiliacijos 
sistemos nėra susijusios su oro kondicionavimo sistema. Taigi, reikia patvirtinti atskiras 
specialiąsias su ventiliacijos sistemų tikrinimu susijusias nuostatas, kad dėl prastų 
ventiliacijos sistemų nebūtų netenkama energijos.

Pakeitimas 411
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nustatydamos 1 ir 2 dalyse nurodytas 
priemones, valstybės narės, kiek tai 
ekonomiškai ir techniškai įmanoma, 
užtikrina, kad tikrinimas būtų atliekamas 
pagal nuotėkio patikrinimo reikalavimus, 
kaip numatyta reglamente (EB) Nr. 
842/2006.

Or. en

Pagrindimas

Oro kondicionavimo sistemų nuotėkio patikrinimo reikalavimai jau nustatyti fluorintų dujų 
reglamente (EB) Nr. 842/2006. Tai reiškia, kad jau yra numatyti privalomi daugelio 
pastatuose įdiegtų oro kondicionavimo sistemų tikrinimai. Jau nustatytas tikrinimų ir (arba) 
kontrolės dažnumas atsižvelgiant į sistemoje esantį aušalo kiekį, kuris susijęs su energijos 
naudojimo efektyvumu taip pat ir su išmetamu fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekiu. Taigi reguliarūs tikrinimai, kurie numatyti pagal 1 ir 2 dalis, turi derėti su pagal 
galiojančią reglamentu (EB) Nr. 842/2006 nustatytą tvarką atliekamais patikrinimais ir 
(arba) vykdoma kontrole.
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Pakeitimas 412
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nustatydamos 1 ir 2 dalyse nurodytas 
priemones, valstybės narės, kiek tai 
ekonomiškai ir techniškai įmanoma, 
užtikrina, kad atliekami tikrinimai derėtų 
su šildymo sistemų ir su šios direktyvos 13 
straipsnyje nurodytų kitų techninių 
sistemų tikrinimais ir su nuotėkio 
patikrinimais atliekamais pagal 
reglamento (EB) Nr. 842/2006 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Oro kondicionavimo sistemų nuotėkio patikrinimo reikalavimai jau nustatyti fluorintų dujų 
reglamente (EB) Nr. 842/2006. Reguliarūs tikrinimai turi derėti.

Pakeitimas 413
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14 a straipsnis
Kitų energiją naudojančių techninių 

sistemų tikrinimai
Valstybės narės gali nustatyti skirtingą šių 
energiją naudojančių techninių sistemų, 
kurios nepriskiriamos šildymo ir oro 
kondicionavimo sistemoms, tikrinimų 
dažnumą:
a) mechaninių ventiliacijos sistemų;
b) šilumos atgavimo ventiliacijos sistemų;
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c) kitos šilumos atgavimo įrangos;
d) vandenį naudojančių sistemų, 
atsižvelgiant į sistemos tipą.
Nustatydamos tikrinimų dažnumą 
valstybės narės atsižvelgia į energiją 
naudojančių techninių sistemų tikrinimo 
sąnaudas ir apskaičiuotas energijos 
išlaidas, kurias būtų galima sutaupyti dėl 
tikrinimo.

Or. en

Pagrindimas

Reikia pasiūlyti naują straipsnį, pagal kurio nuostatas būtų galima tikrinti ne tik šildymo bei 
oro kondicionavimo sistemas, bet ir visas energiją naudojančias technines sistemas. Priėmus 
šį naują straipsnį būtų prisidedama prie Europos Sąjungos tikslo mažinti sunaudojamą 
energijos kiekį, taigi, didinti bendrą pastatų energinį naudingumą.

Pakeitimas 414
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rekomendacijos, nurodytos b punkte, 
skiriamos konkrečiai sistemai, ir jose 
nurodoma skaidri informacija apie jų 
ekonominį efektyvumą. Ekonominis 
efektyvumas įvertinamas remiantis 
standartinėmis sąlygomis, kaip antai 
sutaupytos energijos įvertinimu ir 
bazinėmis energijos kainomis, taip pat 
investicijų palūkanų normomis.

Rekomendacijos, nurodytos b punkte, 
skiriamos konkrečiai sistemai, ir jose 
nurodoma skaidri informacija apie jų 
ekonominį efektyvumą.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi labai palankiai vertinama tai, kad į patikros ataskaitą būtų įtrauktos 
rekomendacijos, abejotina, ar iš patikrą atliekančių ekspertų galima tikėtis, kad jie sugebės 
apskaičiuoti sutaupytos, dėl to, kad buvo įgyvendintos veiksmingo energijos naudojimo 
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priemonės, energijos kiekį ar būtinų investicijų palūkanų normas. Taigi, turėtų pakakti tik 
įtraukti nuorodą į papildomą informaciją apie rekomendacijų ekonominį efektyvumą.

Pakeitimas 415
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rekomendacijos, nurodytos b punkte, 
skiriamos konkrečiai sistemai, ir jose 
nurodoma skaidri informacija apie jų 
ekonominį efektyvumą. Ekonominis 
efektyvumas įvertinamas remiantis 
standartinėmis sąlygomis, kaip antai 
sutaupytos energijos įvertinimu ir 
bazinėmis energijos kainomis, taip pat 
investicijų palūkanų normomis.

Rekomendacijos, nurodytos b punkte, 
skiriamos konkrečiai sistemai, ir jose 
nurodoma skaidri informacija apie jų 
ekonominį efektyvumą.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos siūlomi ekonominio efektyvumo tikrinimai nėra patikros ataskaitos dalis ir jiems 
atlikti reikėtų didelių papildomų finansinių išteklių, kurie virstų privatiems asmenims 
mokesčių forma perkeliama našta. Ekonominio efektyvumo skaičiavimai turėtų likti patikimų 
patarimų energijos klausimais, kurių prašoma savanoriškai, dalimi.

Pakeitimas 416
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rekomendacijos, nurodytos b punkte, 
skiriamos konkrečiai sistemai, ir jose
nurodoma skaidri informacija apie jų 
ekonominį efektyvumą. Ekonominis 
efektyvumas įvertinamas remiantis 
standartinėmis sąlygomis, kaip antai 

Rekomendacijos, nurodytos b punkte, 
skiriamos konkrečiai sistemai, ir jose
nurodomi aiškūs rodikliai apie jų
ekonominį efektyvumą.
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sutaupytos energijos įvertinimu ir 
bazinėmis energijos kainomis, taip pat 
investicijų palūkanų normomis.

Or. de

Pagrindimas

Ir šiuo atveju laikomasi tos pačios nuomonės, kad patikros ataskaitos negali atstoti patarimų 
energijos klausimais, taip pat nesiekiama šiomis ataskaitomis jų pakeisti.

Pakeitimas 417
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Patikrinimo ataskaitą tikrintojas 
perduoda pastato savininkui arba 
nuomininkui.

3. Patikrinimo ataskaitą tikrintojas 
perduoda sistemos savininkui. Jei 
savininkas – bendrija, ataskaita 
perduodama visiems savininkams.

Or. de

Pagrindimas

Ataskaita susijusi su sistemomis, kurios nėra nuomininko nuosavybė. Todėl šios ataskaitos 
perduodamos tik savininkui arba visiems savininkams, jei jie susibūrę į bendriją.

Pakeitimas 418
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad pastatų 
energinio naudingumo  sertifikavimą ir 
šildymo sistemų  bei oro kondicionavimo 
sistemų tikrinimą nepriklausomai atliktų 

Valstybės narės užtikrina, kad pastatų 
energinio naudingumo  sertifikavimą ir 
šildymo sistemų  bei oro kondicionavimo 
sistemų tikrinimą nepriklausomai atliktų 
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kvalifikuoti ir akredituoti ekspertai, 
dirbantys savarankiškai arba viešose 
įstaigose  ar privačiose įmonėse.

kvalifikuoti ekspertai, dirbantys 
savarankiškai arba viešose įstaigose  ar 
privačiose įmonėse.

Ekspertai akredituojami atsižvelgiant į jų 
kompetenciją ir nepriklausomumą. 

Or. de

Pagrindimas

Papildomai patvirtinimo procedūrai, skirtai asmenims, kurie turėtų teisę išduoti energinio 
naudingumo sertifikatus, nustatyti reikėtų skirti daug pastangų ir nemažai lėšų, kurių tuomet 
neliktų tikrosioms klimato apsaugos priemonėms. Pakaktų, jei teisė išduoti energinio 
naudingumo sertifikatus būtų siejama su reikalavimu turėti tam tikro lygio kvalifikaciją, 
kurią, pvz., būtų galima įrodyti pateikus tam tikros specialybės diplomą.

Pakeitimas 419
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad pastatų 
energinio naudingumo  sertifikavimą ir 
šildymo sistemų  bei oro kondicionavimo 
sistemų tikrinimą nepriklausomai atliktų 
kvalifikuoti ir akredituoti ekspertai, 
dirbantys savarankiškai arba viešose 
įstaigose  ar privačiose įmonėse.

Valstybės narės užtikrina, kad pastatų 
energinio naudingumo  sertifikavimą ir 
šildymo sistemų  bei oro kondicionavimo 
sistemų tikrinimą nepriklausomai atliktų 
kvalifikuoti ir akredituoti ekspertai, 
dirbantys savarankiškai arba viešose 
įstaigose  ar privačiose įmonėse, įskaitant 
tas, kurios yra sertifikuotų pastatų 
savininkai ar valdytojai.

Ekspertai akredituojami atsižvelgiant į jų 
kompetenciją ir nepriklausomumą.

Ekspertai akredituojami atsižvelgiant į jų 
kompetenciją ir nepriklausomumą.
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Iki 2010 m. remiantis iš valstybių narių 
gauta informacija ir pasikonsultavus su 
atitinkamų sektorių atstovais nustatomos 
minimalios atskirų valstybių narių 
mokymo programų ir nepriklausomų 
ekspertų sertifikavimo sąlygos ir 
reikalavimai pagal 21 straipsnyje 
nustatytą procedūrą.
Iki 2011 m. remdamosi anksčiau 
nurodytais minimaliais reikalavimais 
valstybės narės nustato arba patvirtina 
savo ekspertų mokymo ir sertifikavimo 
sąlygas ir reikalavimus. Valstybės narės 
praneša Komisijai apie savo mokymo ir 
sertifikavimo programas.
Valstybės narės abipusiškai pripažįsta 
kitoje valstybėje narėje išduotus 
sertifikatus ir nevaržo laisvės teikti 
paslaugas ar kitos valstybės narės laisvės 
nustatyti savo sertifikavimo sąlygas.

Or. pl

Pagrindimas

Dabar neaišku, ar įstaigų, kurios yra sertifikuotų pastatų savininkai ar valdytojai, 
darbuotojai, kurie turi tinkamą kvalifikaciją, gali tikrinti pastatų, kurie yra šių įstaigų 
nuosavybė, energinį naudingumą. Tai duotų naudos ir būtų ekonomiškai veiksminga, 
pavyzdžiui, vietos valdžios institucijų, kurios valdo savo pastatų fondą, atveju. Jeigu valstybės 
narės sutartų laikytis abipusio sertifikatų pripažinimo principo būtų sudaromos palankesnės 
sąlygos laisvam šio sektoriaus darbuotojų judėjimui. Ši nuostata dera su 2006 m. gegužės 17 
d. reglamento (EB) Nr. 842/2006 nuostatomis.

Pakeitimas 420
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad pastatų 
energinio naudingumo  sertifikavimą ir 
šildymo sistemų  bei oro kondicionavimo 
sistemų tikrinimą nepriklausomai atliktų 
kvalifikuoti ir akredituoti ekspertai, 

Valstybės narės užtikrina, kad pastatų 
energinio naudingumo  sertifikavimą ir 
šildymo sistemų  bei oro kondicionavimo 
sistemų tikrinimą nepriklausomai atliktų 
kvalifikuoti ekspertai, dirbantys 
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dirbantys savarankiškai arba viešose 
įstaigose  ar privačiose įmonėse.

savarankiškai arba viešose įstaigose  ar 
privačiose įmonėse.

Ekspertai akredituojami atsižvelgiant į jų 
kompetenciją ir nepriklausomumą. 

Or. de

Pagrindimas

Komisija jau bandė, tačiau jai nepavyko, direktyvoje dėl energijos iš atsinaujinančiųjų 
šaltinių naudojimo skatinimo nustatyti naują montuotojų akreditavimo tvarką. Dabar ji iš 
naujo bando didinti valstybėse narėse biurokratizmą. Reikia atmesti šią nuostatą. 
Nacionalinės mokymo sistemos – pakankamas, kvalifikacijos požiūriu, pagrindas.

Pakeitimas 421
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad pastatų 
energinio naudingumo  sertifikavimą ir 
šildymo sistemų  bei oro kondicionavimo 
sistemų tikrinimą nepriklausomai atliktų 
kvalifikuoti ir akredituoti ekspertai, 
dirbantys savarankiškai arba viešose 
įstaigose  ar privačiose įmonėse.

Valstybės narės užtikrina, kad pastatų 
energinio naudingumo  sertifikavimą ir 
šildymo sistemų  bei oro kondicionavimo 
sistemų tikrinimą nepriklausomai atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai, 
dirbantys savarankiškai arba viešose 
įstaigose  ar privačiose įmonėse.

Or. en

Pagrindimas

Dėl papildomos privalomos akreditavimo sistemos būtų daugiau biurokratizmo ir didėtų 
sąnaudos, o naudos, atrodo, būtų gauta mažai. Atsižvelgiant į esamus valstybių narių 
nacionalines profesinės kvalifikacijos sistemos skirtumus, atrodo, kad valstybės narės pačios 
galėtų geriausiai nuspręsti, kokios kategorijos ekspertams turėtų būti leista sertifikuoti 
pastatų energinį naudingumą.
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Pakeitimas 422
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad pastatų 
energinio naudingumo  sertifikavimą ir 
šildymo sistemų  bei oro kondicionavimo 
sistemų tikrinimą nepriklausomai atliktų 
kvalifikuoti ir akredituoti ekspertai, 
dirbantys savarankiškai arba viešose 
įstaigose  ar privačiose įmonėse.

Valstybės narės užtikrina, kad pastatų 
energinio naudingumo  sertifikavimą ir 
šildymo sistemų  bei oro kondicionavimo 
sistemų tikrinimą nepriklausomai atliktų 
kvalifikuoti ekspertai, dirbantys 
savarankiškai arba viešose įstaigose  ar 
privačiose įmonėse.

Or. en

Pagrindimas

Įdiegus akreditavimo sistemą gali būti daromas neigiamas poveikis prieinamų ekspertų 
skaičiui ir dėl to galėtų susidaryti nemaža lėšų, kurias priešingu atveju būtų galima panaudoti 
investicijoms į tikrąsias klimato apsaugos priemones, suma. Turėtų pakakti, kad ekspertai 
būtų vertinami pagal diplomus ir įgytą išsilavinimą.

Pakeitimas 423
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekspertai akredituojami atsižvelgiant į jų 
kompetenciją ir nepriklausomumą. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Įdiegus akreditavimo sistemą gali būti daromas neigiamas poveikis prieinamų ekspertų 
skaičiui ir dėl to galėtų susidaryti nemaža lėšų, kurias priešingu atveju būtų galima panaudoti 
investicijoms į tikrąsias klimato apsaugos priemones, suma. Turėtų pakakti, kad ekspertai 
būtų vertinami pagal diplomus ir įgytą išsilavinimą.

Pakeitimas 424
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
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Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekspertai akredituojami atsižvelgiant į jų 
kompetenciją ir nepriklausomumą.

Ekspertai akredituojami atsižvelgiant į jų 
kompetenciją ir nepriklausomumą. 
Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinė kvalifikacija ir akreditacija 
būtų abipusiškai pripažįstamos.

Or. en

Pagrindimas

Abipusis kvalifikacijos ir sertifikatų pripažinimas, taip pat suderinti mokymo planai ir 
mokymo programos užtikrintų ekspertų rengimo kokybę, taip pat būtų sudarytos laisvo jų 
teikiamų paslaugų judėjimo ir visiško judumo sąlygos.

Pakeitimas 425
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės parengia ekspertų 
registrą ir užtikrina, kad kiekvienais 
metais šiems ekspertams būtų rengiami 
mokymų kursai.

Or. en

Pagrindimas

Parengus registrą būtų užtikrinama sertifikatus išduodančiųjų profesionalumas ir 
kompetencija, taip pat rezultatų patikimumas.
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Pakeitimas 426
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
ekspertams, kurie akredituoti atlikti 
sertifikavimo ir vykdyti kontrolę, 
neleidžiama užsiimti energijos prekyba ar 
energijos skirstymo veikla. 

Or. en

Pagrindimas

In some Member States there is no real free competition in the sector of certification of 
buildings and inspection of heating and air-conditioning systems. This is due to the fact that 
companies selling and distributing energy also operate in this sector, with a dominant 
position, alongside with independent craft businesses and SMEs. As a result, energy efficiency 
is not increased at the highest possible level, since companies selling and distributing energy 
are mainly interested in their profit. Moreover, this situation reduces the growth potential of 
SMEs in this sector. This amendment would guarantee the independence of the accredited 
experts. 

Pakeitimas 427
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnis Išbraukta.

Nepriklausomos kontrolės sistema
1. Valstybės narės užtikrina, kad 
vadovaujantis II priedu būtų nustatyta 
energinio naudingumo sertifikatų ir 
šildymo bei oro kondicionavimo sistemų 
patikrinimo ataskaitų nepriklausomos 
kontrolės sistema.
2. Atsakomybę už nepriklausomos 
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kontrolės sistemos įgyvendinimą valstybės 
narės gali perduoti kitoms įstaigoms. 
Kai valstybės narės nusprendžia perduoti 
minėtą atsakomybę, jos kontroliuoja, kad 
nepriklausomos kontrolės sistemos būtų 
įgyvendinamos laikantis II priedo.
3. Valstybės narės reikalauja, kad 1 dalyje 
paminėti energinio naudingumo 
sertifikatai ir patikrinimo ataskaitos 
paprašius būtų registruojami ar 
pateikiami kompetentingoms institucijoms 
arba įstaigoms, kurioms kompetentingos 
institucijos perdavė atsakomybę už 
nepriklausomos kontrolės sistemų 
įgyvendinimą.

Or. de

Pagrindimas

Ši kontrolės sistema valstybėms narėms kainuotų milijardus eurų ir tai būtų visiškai 
neproporcinga jos teikiamai naudai. Dėl to kyla didelių abejonių, ar tokia sistema reikalinga, 
be to, neaišku, ar tokią sistemą būtų galima diegti.

Pakeitimas 428
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnis Išbraukta.
Nepriklausomos kontrolės sistema

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
vadovaujantis II priedu būtų nustatyta 
energinio naudingumo sertifikatų ir
šildymo bei oro kondicionavimo sistemų 
patikrinimo ataskaitų nepriklausomos 
kontrolės sistema.
2. Atsakomybę už nepriklausomos 
kontrolės sistemos įgyvendinimą valstybės 
narės gali perduoti kitoms įstaigoms. 
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Kai valstybės narės nusprendžia perduoti 
minėtą atsakomybę, jos kontroliuoja, kad 
nepriklausomos kontrolės sistemos būtų 
įgyvendinamos laikantis II priedo.
3. Valstybės narės reikalauja, kad 1 dalyje 
paminėti energinio naudingumo 
sertifikatai ir patikrinimo ataskaitos 
paprašius būtų registruojami ar 
pateikiami kompetentingoms institucijoms 
arba įstaigoms, kurioms kompetentingos 
institucijos perdavė atsakomybę už 
nepriklausomos kontrolės sistemų 
įgyvendinimą.

Or. de

Pagrindimas

Be reikalavimo tikrinti ir išduoti energinio naudingumo sertifikatus numačius dar ir 
reikalavimą diegti nepriklausomą kontrolės sistemą būtų sudaroma papildomos biurokratinės 
naštos, kuri būtų neproporcinga. Tokiai kontrolės sistemai būtų naudojami ištekliai, kuriuos 
geriau būtų investuoti į iš tikrųjų energiją taupančias priemones, o ne švaistyti siekiant 
sukurti naujų administracinių procedūrų.

Pakeitimas 429
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
vadovaujantis II priedu būtų nustatyta 
energinio naudingumo sertifikatų ir 
šildymo bei oro kondicionavimo sistemų 
patikrinimo ataskaitų nepriklausomos 
kontrolės sistema.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
vadovaujantis II priedu būtų nustatyta 
energinio naudingumo sertifikatų ir 
šildymo bei oro kondicionavimo sistemų 
patikrinimo ataskaitų nepriklausomos 
kontrolės sistema. Valstybės narės nustato 
atskiras įgyvendinimo sistemas: vieną 
skirtą organizacijoms, kurios atsako už 
energinio naudingumo sertifikatų 
išdavimą, kitą – organizacijoms, kurios 
teikia šildymo ir oro kondicionavimo 
sistemų patikrinimo ataskaitas.
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Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu diegti atskiras (vieną skirtą organizacijoms, kurios atsako už energinio 
naudingumo sertifikatų išdavimą, kitą – organizacijoms, kurios teikia šildymo ir (arba) oro 
kondicionavimo sistemų patikrinimo ataskaitas) įgyvendinimo sistemas, kad direktyvos 
nuostatos būtų įgyvendinamos veiksmingai ir būtų išvengta kitaip neišvengiamų interesų 
konfliktų, kai organizacija gali būti priversta pati sau pranešti apie baudą. 

Pakeitimas 430
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) metodikos pastatų energiniam 
naudingumui įvertinti, remiantis 
suvartojamu pirminės energijos kiekiu ir 
išmetamu anglies dvideginio kiekiu;

(a) metodikos pastatų energiniam 
naudingumui įvertinti, remiantis 
suvartojamu pirminės energijos kiekiu, 
įskaitant išmetamo anglies dvideginio
kiekio skaitinį rodiklį atsižvelgiant į 
sunaudojamą pirminės energijos kiekį;

Or. fr

Pagrindimas

Nustatydamos energinius standartus valstybės narės atsižvelgia į sunaudojamą pirminės 
energijos kiekį, nes tai vienintelis būdas įvertinti tikrąjį jų pasirinktų energijos šaltinių 
poveikį aplinkai. Taip pat svarbu pateikti vartotojams rodiklių, kurie atspindėtų išmetamą 
anglies dvideginio kiekį, kai naudojami jų pasirinkti energijos šaltiniai ir kurie būtų 
grindžiami sunaudojamu pirminės energijos kiekiu, visu pirma apie pastatus, kuriuose 
pasirinkti energijos šaltiniai, daro ilgalaikį poveikį.
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Pakeitimas 431
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) metodikos pastatų energiniam 
naudingumui įvertinti, remiantis
suvartojamu pirminės energijos kiekiu ir 
išmetamu anglies dvideginio kiekiu;

(a) metodikos pastatų energiniam 
naudingumui įvertinti, remiantis galutiniu 
sunaudojamos energijos kiekiu;

Or. de

Pagrindimas

Vartotojui svarbus ne sunaudojamas pirminės energijos kiekis, o galutinis sunaudojamos 
energijos kiekis: tai vieninteliai duomenys, kuriuos jis mato skaitiklyje, todėl, šiuo požiūriu, 
nėra svarbu, ar, pavyzdžiui, elektra buvo pagaminta iš atsinaujinančių energijos šaltinių, ar 
iš branduolinės energijos. Ta pati nuostata taikytina ir kalbant apie gamtines dujas, kurios, 
be kita ko, gali būti gaminamos iš atliekų. Be to, šios direktyvos tema – pastatų energinis 
naudingumas, o ne išskiriamas anglies dvideginio kiekis, kuris taip pat priklauso nuo 
pasirinkto energijos šaltinių derinio.

Pakeitimas 432
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi  būtinų priemonių 
informuoti pastatų ar jų dalių  savininkus
arba nuomininkus  apie įvairius 
efektyvesnio energijos vartojimo metodus 
ir būdus.

Valstybės narės imasi  būtinų priemonių 
informuoti pastatų ar jų dalių  savininkus ir
nuomininkus  apie įvairius efektyvesnio 
energijos vartojimo metodus ir būdus.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi energinis naudingumas labai priklauso nuo to, kaip pastatas naudojamas, ir nuo 
nuomininkų pasirinktų energijos šaltinių, taigi ir savininkams, ir nuomininkams turi būti 
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sudarytos galimybės gauti informacijos apie energijos naudojimo efektyvumo didinimo būdus. 
Komercinių pastatų savininkai ir nuomininkai turėtų būti įpareigoti keistis informacija, 
susijusia su pastato ar jo dalies naudojimu, siekiant užtikrinti galimybę naudotis visais 
prieinamais duomenimis, reikalingais pagrįstiems sprendimams dėl būtinų patobulinimų 
priimti.

Pakeitimas 433
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi  būtinų priemonių 
informuoti pastatų ar jų dalių  savininkus
arba nuomininkus  apie įvairius 
efektyvesnio energijos vartojimo metodus 
ir būdus.

Valstybės narės imasi  būtinų priemonių 
informuoti pastatų ar jų dalių  savininkus ir
nuomininkus  apie įvairius efektyvesnio 
energijos vartojimo metodus ir būdus.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi energinis naudingumas labai priklauso nuo to, kaip pastatas naudojamas, ir nuo 
nuomininkų pasirinktų energijos šaltinių, taigi ir savininkams, ir nuomininkams turi būti 
sudarytos galimybės gauti informacijos apie energijos vartojimo efektyvumo didinimo būdus.  
Komercinių pastatų savininkai ir nuomininkai turėtų būti įpareigoti keistis informacija, 
susijusia su pastato ar jo dalies naudojimu, siekiant užtikrinti galimybę naudotis visais 
prieinamais duomenimis, reikalingais pagrįstiems sprendimams dėl būtinų patobulinimų 
priimti.

Pakeitimas 434
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės visų pirma teikia pastatų 
savininkams ar nuomininkams informaciją 
apie energinio naudingumo sertifikatus ir 
patikrinimo ataskaitas, jų paskirtį ir tikslus, 

Valstybės narės visų pirma teikia pastatų 
savininkams ir nuomininkams informaciją 
apie energinio naudingumo sertifikatus ir 
patikrinimo ataskaitas, jų paskirtį ir tikslus, 
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ekonomiškai efektyvius būdus pastato 
energiniam naudingumui didinti ir 
vidutinės trukmės bei ilgalaikes finansines 
pasekmes, jei nebus imtasi veiksmų pastato 
energiniam naudingumui didinti.

ekonomiškai efektyvius būdus pastato 
energiniam naudingumui didinti ir 
vidutinės trukmės bei ilgalaikes finansines 
pasekmes, jei nebus imtasi veiksmų pastato 
energiniam naudingumui didinti.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi energinis naudingumas labai priklauso nuo to, kaip pastatas naudojamas, ir nuo 
nuomininkų pasirinktų energijos šaltinių, taigi ir savininkams, ir nuomininkams turi būti 
sudarytos galimybės gauti informacijos apie energijos vartojimo efektyvumo didinimo būdus. 
Komercinių pastatų savininkai ir nuomininkai turėtų būti įpareigoti keistis informacija, 
susijusia su pastato ar jo dalies naudojimu, siekiant užtikrinti galimybę naudotis visais 
prieinamais duomenimis, reikalingais pagrįstiems sprendimams dėl būtinų patobulinimų 
priimti. 

Pakeitimas 435
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės visų pirma teikia pastatų 
savininkams ar nuomininkams informaciją 
apie energinio naudingumo sertifikatus ir 
patikrinimo ataskaitas, jų paskirtį ir tikslus, 
ekonomiškai efektyvius būdus pastato 
energiniam naudingumui didinti ir 
vidutinės trukmės bei ilgalaikes finansines 
pasekmes, jei nebus imtasi veiksmų pastato 
energiniam naudingumui didinti.

Valstybės narės visų pirma teikia pastatų 
savininkams ir nuomininkams informaciją 
apie energinio naudingumo sertifikatus ir 
patikrinimo ataskaitas, jų paskirtį ir tikslus, 
ekonomiškai efektyvius būdus pastato 
energiniam naudingumui didinti ir 
vidutinės trukmės bei ilgalaikes finansines 
pasekmes, jei nebus imtasi veiksmų pastato 
energiniam naudingumui didinti.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi energinis naudingumas labai priklauso nuo to, kaip pastatas naudojamas, ir nuo 
nuomininkų pasirinktų energijos šaltinių, taigi ir savininkams, ir nuomininkams turi būti 
sudarytos galimybės gauti informacijos apie energijos vartojimo efektyvumo didinimo būdus.  
Komercinių pastatų savininkai ir nuomininkai turėtų būti įpareigoti keistis informacija, 
susijusia su pastato ar jo dalies naudojimu, siekiant užtikrinti galimybę naudotis visais 
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prieinamais duomenimis, reikalingais pagrįstiems sprendimams dėl būtinų patobulinimų 
priimti.

Pakeitimas 436
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės visų pirma teikia pastatų 
savininkams ar nuomininkams informaciją 
apie energinio naudingumo sertifikatus ir 
patikrinimo ataskaitas, jų paskirtį ir tikslus, 
ekonomiškai efektyvius būdus pastato 
energiniam naudingumui didinti ir 
vidutinės trukmės bei ilgalaikes finansines 
pasekmes, jei nebus imtasi veiksmų pastato 
energiniam naudingumui didinti.

Valstybės narės visų pirma teikia pastatų 
savininkams ar nuomininkams informaciją 
apie energinio naudingumo sertifikatus ir 
patikrinimo ataskaitas, jų paskirtį ir tikslus, 
ekonomiškai efektyvius būdus pastato 
energiniam naudingumui didinti ir 
vidutinės trukmės bei ilgalaikes finansines 
pasekmes, jei nebus imtasi veiksmų pastato 
energiniam naudingumui didinti ir apie 
finansines priemones, kuriomis galima 
pasinaudoti. Informacijos kampanijomis 
siekiama skatinti savininkus arba 
nuomininkus patenkinti minimalius 
standartus ir juos viršyti.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos kampanijos turėtų atspindėti strateginius Europos Sąjungos tikslus, kurie susiję 
su energijos naudojimo veiksmingumu gerinimu, be to jose turėtų būti pateikiama priemonių, 
skirtų valdžios institucijoms, verslininkams ir namų ūkiams skatinti gerinti pastatų energijos 
naudojimo veiksmingumą.

Pakeitimas 437
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės visų pirma teikia pastatų Valstybės narės visų pirma teikia pastatų 
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savininkams ar nuomininkams informaciją 
apie energinio naudingumo sertifikatus ir 
patikrinimo ataskaitas, jų paskirtį ir tikslus, 
ekonomiškai efektyvius būdus pastato 
energiniam naudingumui didinti ir 
vidutinės trukmės bei ilgalaikes finansines 
pasekmes, jei nebus imtasi veiksmų pastato 
energiniam naudingumui didinti.

savininkams ar nuomininkams informaciją 
apie energinio naudingumo sertifikatus ir 
patikrinimo ataskaitas, jų paskirtį ir tikslus, 
ekonomiškai efektyvius būdus pastato 
energiniam naudingumui didinti ir 
vidutinės trukmės bei ilgalaikes finansines 
pasekmes, jei nebus imtasi veiksmų pastato 
energiniam naudingumui didinti. Valstybės 
narės užtikrina, kad vietos ir regionų 
valdžios institucijos dalyvauja rengiant 
informacijos, visuomenės sąmoningumo 
didinimo, gairių ir mokymo programas.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į vietos ir regionų valdžios institucijų kaip projektuotojų ir pastatų savininkų 
kompetenciją ir jų glaudžius ryšius su piliečiais valstybės narės rengdamos, informacijos, 
visuomenės sąmoningumo didinimo, gairių ir mokymo programas, turi su jomis konsultuotis.

Pakeitimas 438
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komercinių pastatų savininkai ir 
nuomininkai turėtų būti įpareigoti keistis 
informacija apie tikrąjį sunaudojamos 
energijos kiekį.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi energinis naudingumas labai priklauso nuo to, kaip pastatas naudojamas, ir nuo 
nuomininkų pasirinktų energijos šaltinių, taigi ir savininkams, ir nuomininkams turi būti 
sudarytos galimybės gauti informacijos apie energijos vartojimo efektyvumo didinimo būdus.  
Komercinių pastatų savininkai ir nuomininkai turėtų būti įpareigoti keistis informacija, 
susijusia su pastato ar jo dalies naudojimu, siekiant užtikrinti galimybę naudotis visais 
prieinamais duomenimis, reikalingais pagrįstiems sprendimams dėl būtinų patobulinimų 
priimti.
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Pakeitimas 439
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komercinių pastatų savininkai ir 
nuomininkai turėtų būti įpareigoti keistis 
informacija apie tikrąjį sunaudojamos 
naudojant pastatus energijos kiekį.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi energinis naudingumas labai priklauso nuo to, kaip pastatas naudojamas, ir nuo 
nuomininkų pasirinktų energijos šaltinių, taigi ir savininkams, ir nuomininkams turi būti 
sudarytos galimybės gauti informacijos apie energijos vartojimo efektyvumo didinimo būdus.  
Komercinių pastatų savininkai ir nuomininkai turėtų būti įpareigoti keistis informacija, 
susijusia su pastato ar jo dalies naudojimu, siekiant užtikrinti galimybę naudotis visais 
prieinamais duomenimis, reikalingais pagrįstiems sprendimams dėl būtinų patobulinimų 
priimti.

Pakeitimas 440
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės teikia savininkams ir 
nuomininkams informaciją apie 
finansines paskaitas, sirtas pastatų 
energinam naudingumui gerinti.
Valstybės narės teikia Komisijai 
informaciją apie:
(a) nacionalines, regionų ir vietos 
lygmens paramos sistemas, kuriomis 
siekiama skatinti energiją naudoti 
veiksmingai, taip pat skatinti pastatuose 
naudoti energiją iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių;
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(b) kokią dalį visos pastatuose 
nacionaliniu ir regionų lygmeniu 
sunaudotos energijos sudaro energija iš 
atsinaujinančių šaltinių, įskaitant tikslią 
informaciją apie tai, ar energija iš 
atsinaujinančių šaltinių gaminama vietos 
įrenginiuose, tiekiama centralizuoto 
šildymo ir aušinimo sistema, ar šilumos ir 
elektros energija gaminamos bendrai;
Ši informacija įtraukiama į 
Direktyvos 2006/32/EB 14 straipsnio 2 
dalyje nurodytus energijos efektyvumo
veiksmų planus.

Or. en

Pakeitimas 441
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jau pirmaisiais etapais valstybės narės, 
rengdamos informacijos ir visuomenės 
sąmoningumo didinimo programas į šį 
procesą įtraukia vietos valdžios 
institucijas ir su jomis konsultuojasi.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šios naujos redakcijos nuostatas vietos valdžios institucijomis daromas keleriopas 
poveikis atsižvelgiant į tai, kad jos atsako už planavimą, taip pat į jų kaip daug ir įvairaus 
nekilnojamojo turto, įskaitant socialinių butų fondo, turinčių savininkių ir jo valdytojų 
pareigas. Kadangi vietos valdžios institucijų ir piliečių ryšiai glaudūs joms skiriamas 
svarbiausias vaidmuo teikiant informaciją ir skatinant nuomininkus ir savininkus gerinti savo 
pastatų energinį naudingumą ir keisti savo energijos naudojimo įpročius.
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Pakeitimas 442
Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad vietos ir 
regionų valdžios institucijos dalyvauja 
rengiant informacijos, visuomenės 
sąmoningumo didinimo, gairių ir mokymo 
programas.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į vietos ir regionų valdžios institucijų kaip projektuotojų ir pastatų savininkų 
kompetenciją ir jų glaudžius ryšius su piliečiais valstybės narės rengdamos informacijos, 
visuomenės sąmoningumo didinimo, gairių ir mokymo programas, turi su jomis konsultuotis.

Pakeitimas 443
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima ir skelbia 
įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, 
įsigalioję ne vėliau kaip iki 2010 m.
gruodžio 31 d., įgyvendina šios direktyvos 
2–17, 19 ir 22 straipsnius ir I bei II 
priedus. Priimtų nuostatų tekstus ir minėtų 
nuostatų bei šios direktyvos atitikties 
lentelę jos nedelsdamos pateikia Komisijai.

1. Valstybės narės priima ir skelbia iki 
2012 m. gruodžio 31 d. įstatymus, 
reglamentus ir kitus teisės aktus, kurie
būtini šiai direktyvai įgyvendinti. Priimtų 
nuostatų tekstus ir minėtų nuostatų bei šios 
direktyvos atitikties lentelę jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai.

Kiek tai susiję su 2, 3, 9, 10–12, 16, 17, 19 
ir 22 straipsniais, jos taiko tas nuostatas 
ne vėliau kaip nuo 2010 m. gruodžio 31 d.
Kiek tai susiję su 4–8, 13–15 ir 17 
straipsniais, jos taiko tas nuostatas 
pastatams, kuriuos naudoja valdžios 
institucijos, ne vėliau kaip nuo 2010 m. 
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gruodžio 31 d., o kitiems pastatams – ne 
vėliau kaip nuo 2012 m. sausio 31 d.
Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, 
daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia 
nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Jos 
taip pat įtraukia teiginį, kad galiojančiuose 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose 
pateiktos nuorodos į direktyvą, 
panaikinamą šia direktyva, laikomos 
nuorodomis į šią direktyvą. Nuorodos 
darymo tvarką ir minėto teiginio redakciją 
nustato valstybės narės.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, 
daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia 
nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Jos 
taip pat įtraukia teiginį, kad galiojančiuose 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose 
pateiktos nuorodos į direktyvą, 
panaikinamą šia direktyva, laikomos 
nuorodomis į šią direktyvą. Nuorodos 
darymo tvarką ir minėto teiginio redakciją 
nustato valstybės narės.

Or. de

Pagrindimas

Pasirinkti šios naujos redakcijos direktyvos perkėlimo terminai labai ambicingi. Svarstoma 
nauja redakcija dar nespėjus visose valstybėse narėse įgyvendinti senosios direktyvos 
priemonių ir tikslų ir prieš turint galimybę įvertinti jų poveikį. Taigi reikia nustatyti ilgesnius 
perkėlimo terminus. Nustačius bendrą perkėlimo datą, naujos taisyklės būtų aiškesnės ir 
lengviau suprantamos.

Pakeitimas 444
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima ir skelbia 
įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, 
įsigalioję ne vėliau kaip iki 2010 m. 
gruodžio 31 d., įgyvendina šios direktyvos 
2–17, 19 ir 22 straipsnius ir I bei II priedus.
Priimtų nuostatų tekstus ir minėtų nuostatų 
bei šios direktyvos atitikties lentelę jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai.

1. Valstybės narės priima ir skelbia 
įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, 
įsigalioję ne vėliau kaip iki 2012 m. 
gruodžio 31 d., įgyvendina šios direktyvos 
2–17, 19 ir 22 straipsnius ir I bei II priedus.
Priimtų nuostatų tekstus ir minėtų nuostatų 
bei šios direktyvos atitikties lentelę jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai.

Or. en
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Pagrindimas

Vos tik suspėta perkelti dabar galiojančios direktyvos nuostatas į daugelio ES valstybių narių 
nacionalinius teisės aktus, be to vietos ir regionų valdžios institucijoms kyla sunkumų 
įgyvendinant šias nuostatas. Jeigu būtų suderinti perkėlimo terminai būtų daugiau laiko 
ieškoti nuoseklių sprendimų būdų ir būtų atidžiau atsižvelgiama į tikrąją vietos padėtį. 
Veiksmingas direktyvos tikslų siekimas turėtų būti svarbesnis tikslas negu greitas jos 
įgyvendinimas.

Pakeitimas 445
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiek tai susiję su 2, 3, 9, 10–12, 16, 17, 19 
ir 22 straipsniais, jos taiko tas nuostatas 
ne vėliau kaip nuo 2010 m. gruodžio 31 d.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vos tik suspėta perkelti dabar galiojančios direktyvos nuostatas į daugelio ES valstybių narių 
nacionalinius teisės aktus, be to vietos ir regionų valdžios institucijoms kyla sunkumų 
įgyvendinant šias nuostatas. Jeigu būtų suderinti perkėlimo terminai būtų daugiau laiko 
ieškoti nuoseklių sprendimų būdų ir būtų atidžiau atsižvelgiama į tikrąją vietos padėtį. 
Veiksmingas direktyvos tikslų siekimas turėtų būti svarbesnis tikslas negu greitas jos 
įgyvendinimas.

Pakeitimas 446
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiek tai susiję su 2, 3, 9, 10–12, 16, 17, 19 
ir 22 straipsniais, jos taiko tas nuostatas ne 
vėliau kaip nuo 2010 m. gruodžio 31 d.

Kiek tai susiję su 2, 3, 9, 16, 17, 19 ir 22 
straipsniais, jos taiko tas nuostatas ne 
vėliau kaip nuo 2010 m. gruodžio 31 d.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma nustatyti praktiškesnį direktyvos įgyvendinimo terminą, taigi būtų 
daugiau laiko tinkamai suplanuoti finansinius išteklius ir parengti tiek nepriklausomų 
akredituotų ekspertų energijos klausimais, kad jų pakaktų. Be to, kadangi tam tikrose 
valstybėse narėse trūksta akredituotų ekspertų energijos klausimais ir atsižvelgiant į 
ambicingą ir didesnę šios direktyvos apimtį, reikia numatyti apsaugos priemonių, kad būtų 
galima pratęsti įgyvendinimo terminą, jei esama įrodymų, kad to prašoma dėl nepriklausomų 
akredituotų ekspertų energijos klausimais trūkumo.

Pakeitimas 447
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiek tai susiję su 10–12 straipsniais, jos 
taiko šias nuostatas ne vėliau kaip nuo 
2012 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma nustatyti praktiškesnį direktyvos įgyvendinimo terminą, taigi būtų 
daugiau laiko tinkamai suplanuoti finansinius išteklius ir parengti tiek nepriklausomų 
akredituotų ekspertų energijos klausimais, kad jų pakaktų. Be to, kadangi tam tikrose 
valstybėse narėse trūksta akredituotų ekspertų energijos klausimais ir atsižvelgiant į 
ambicingą ir didesnę šios direktyvos apimtį, reikia numatyti apsaugos priemonių, kad būtų 
galima pratęsti įgyvendinimo terminą, jei esama įrodymų, kad to prašoma dėl nepriklausomų 
akredituotų ekspertų energijos klausimais trūkumo.
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Pakeitimas 448
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiek tai susiję su 4–8, 13–15 ir 17 
straipsniais, jos taiko tas nuostatas 
pastatams, kuriuos naudoja valdžios 
institucijos, ne vėliau kaip nuo 2010 m. 
gruodžio 31 d., o kitiems pastatams – ne 
vėliau kaip nuo 2012 m. sausio 31 d.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vos tik suspėta perkelti dabar galiojančios direktyvos nuostatas į daugelio ES valstybių narių 
nacionalinius teisės aktus, be to vietos ir regionų valdžios institucijoms kyla sunkumų 
įgyvendinant šias nuostatas. Jeigu būtų suderinti perkėlimo terminai būtų daugiau laiko 
ieškoti nuoseklių sprendimų būdų ir būtų atidžiau atsižvelgiama į tikrąją vietos padėtį. 
Veiksmingas direktyvos tikslų siekimas turėtų būti svarbesnis tikslas negu greitas jos 
įgyvendinimas.

Pakeitimas 449
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl kvalifikuotų arba akredituotų 
ekspertų trūkumo valstybėms narėms gali 
būti suteiktas papildomas dvejų metų 
laikotarpis pradėti visiškai taikyti 10–15 
straipsnių nuostatas. Jei taikoma ši 
nuostata, valstybės narės apie tai praneša 
Komisijai ir pateikia tinkamus 
pagrindimus, taip pat tolesnio šio 
direktyvos įgyvendinimo tvarkaraštį.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma nustatyti praktiškesnį direktyvos įgyvendinimo terminą, taigi būtų 
daugiau laiko tinkamai suplanuoti finansinius išteklius ir parengti tiek nepriklausomų 
akredituotų ekspertų energijos klausimais, kad jų pakaktų. Be to, kadangi tam tikrose 
valstybėse narėse trūksta akredituotų ekspertų energijos klausimais ir atsižvelgiant į 
ambicingą ir didesnę šios direktyvos apimtį, reikia numatyti apsaugos priemonių, kad būtų 
galima pratęsti įgyvendinimo terminą, jei esama įrodymų, kad to prašoma dėl nepriklausomų 
akredituotų ekspertų energijos klausimais trūkumo.

Pakeitimas 450
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pastato energinis naudingumas 
nustatomas remiantis apskaičiuotu arba 
faktiškai per metus suvartojamu energijos 
kiekiu, kurio reikia įvairiems poreikiams, 
susijusiems su įprastu pastato naudojimu, 
patenkinti, ir atspindi šildymo energijos ir 
vėsinimo energijos (energija, būtina 
siekiant išvengti perkaitimo) poreikius, kad 
pastate būtų užtikrintos numatytos 
temperatūros sąlygos.

1. Pastato energinis naudingumas 
nustatomas remiantis apskaičiuotu arba 
faktiškai per metus suvartojamu energijos 
kiekiu, kurio reikia įvairiems poreikiams, 
susijusiems su įprastu pastato naudojimu, 
patenkinti, ir atspindi šildymo energijos ir 
vėsinimo energijos (energija, būtina 
siekiant išvengti perkaitimo) poreikius, kad 
pastate būtų užtikrintos numatytos 
temperatūros sąlygos. Sunaudojamas 
kiekis, jei tinkama, koreguojamas 
atsižvelgiant į vietoje pagamintos 
energijos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių kiekį.

Or. en

Pagrindimas

Rengiant pastatų energinio naudingumo skaičiavimo metodiką, turi būti atsižvelgta į kitos 
kartos pastatus, visų pirma, į galimybes atsirandančias energijos požiūriu nepriklausomuose 
pastatuose, kuriuose energija ir gaminama, ir naudojama. Taigi bendrojoje skaičiavimų 
sistemoje turi būti atsižvelgiama ir į sunaudojamą kiekį, ir į vidaus gamybos apimtis.
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Pakeitimas 451
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pastato energinis naudingumas 
nustatomas remiantis apskaičiuotu arba 
faktiškai per metus suvartojamu energijos 
kiekiu, kurio reikia įvairiems poreikiams, 
susijusiems su įprastu pastato naudojimu, 
patenkinti, ir atspindi šildymo energijos ir 
vėsinimo energijos (energija, būtina 
siekiant išvengti perkaitimo) poreikius, kad 
pastate būtų užtikrintos numatytos 
temperatūros sąlygos.

1. Pastato energinis naudingumas 
nustatomas remiantis apskaičiuotu arba 
faktiškai per metus suvartojamu pirminės
energijos kiekiu, kurio reikia įvairiems 
poreikiams, susijusiems su įprastiniu
pastato naudojimu, patenkinti, ir atspindi 
šildymo energijos ir vėsinimo energijos
(energija, būtina siekiant išvengti 
perkaitimo) poreikius, kad pastate būtų 
užtikrintos numatytos temperatūros 
sąlygos.

Or. de

Pagrindimas

Šios direktyvos tikslas siekti, kad būtų kuo daugiau pastatų, kuriuose sunaudojamas mažas 
pirminės energijos kiekis. Šiame pakeitime atspindimas šis tikslas.

Pakeitimas 452
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pastato energinis naudingumas 
išreiškiamas skaidriai ir apima išmetamo 
anglies dvideginio ir suvartojamos 
pirminės energijos skaitinius rodiklius.

2. Pastato energinis naudingumas 
išreiškiamas skaidriai, remiantis 
sunaudotu pirminės energijos kiekiu, ir 
apima išmetamo anglies dvideginio kiekio, 
skaitinį rodiklį apskaičiuotą atsižvelgiant į
suvartojamos pirminės energijos.

Rengiant pastatų energinio naudingumo 
skaičiavimo metodiką reikėtų atsižvelgti į 

Rengiant pastatų energinio naudingumo 
skaičiavimo metodiką reikėtų atsižvelgti į 
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Europos standartus. Europos standartus.

Šis skaitinis išmetamo anglies dvideginio 
kiekio rodiklis turi būti skaičiuojamas 
atsižvelgiant į išmetamą anglies 
dvideginio kiekį arba į kiekį, kuris nebuvo 
išmestas, taip pat į tai, ar padidėjo, ar 
sumažėjo sunaudojamas pirminės 
energijos kiekis.

Or. fr

Pagrindimas

Nustatydamos energinius standartus valstybės narės atsiželgia į suvartojamą pirminės 
energijos kiekį, nes tai vienitelis būtas įvertinti tikrąjį jų pasirinktų energijos šaltinių poveikį 
aplinkai. Taip pat svarbu pateikti vartotojams rodiklių, kurie atspindėtų išmetamą anglies 
dvideginio kiekį, kai naudojami jų pasirinkti energijos šaltiniai ir kurie būtų grindžiami 
suvartojamu pirminės energijos kiekiu, visu pirma apie pastatus, kuriuose pasirinkti energijos 
šaltiniai, daro ilgalaikį poveikį. 

Pakeitimas 453
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pastato energinis naudingumas 
išreiškiamas skaidriai ir apima išmetamo 
anglies dvideginio ir suvartojamos 
pirminės energijos skaitinius rodiklius.

2. Pastato energinis naudingumas 
išreiškiamas skaidriai ir apima išmetamo
anglies dvideginio ir suvartojamos 
pirminės energijos skaitinius rodiklius, 
išreikštus kWh/m2 per metus.

Rengiant pastatų energinio naudingumo 
skaičiavimo metodiką reikėtų atsižvelgti į 
Europos standartus.

Rengiant pastatų energinio naudingumo 
skaičiavimo metodiką reikėtų atsižvelgti į 
Europos standartus ir į susijusius 
Bendrijos teisės aktus, įskaitant Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/(...)/EB dėl skatinimo naudoti 
energiją iš atsinaujinančių šaltinių.

Or. en

Pagrindimas

Jei naudojami bendri pastatų energinio naudingumo matavimo vienetai, išreikšti pirminės 
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energijos kiekiu, užtikrinamas skaidrumas ir palyginamumas. Vienintelis matavimo vienetas, 
kuris pateikia patikimą informaciją – kWh/m2 per metus. Be to, reikia atsižvelgti į skaičiavimų 
metodiką, kuri įtraukta į susijusius ES teisės aktus. Neseniai patvirtinta direktyva dėl 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių – aiškus pavyzdys, kaip, pavyzdžiui, apskaičiuojamas 
grynasis šiluminiais siurbliais perduodamos energijos iš atsinaujinančių šaltinių kiekis.

Pakeitimas 454
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pastato energinis naudingumas 
išreiškiamas skaidriai ir apima išmetamo 
anglies dvideginio ir suvartojamos 
pirminės energijos skaitinius rodiklius.

2. Pastato energinis naudingumas 
išreiškiamas skaidriai ir apima galutinį 
sunaudojamos energijos kiekį.

Rengiant pastatų energinio naudingumo 
skaičiavimo metodiką reikėtų atsižvelgti į
Europos standartus.

Rengiant pastatų energinio naudingumo 
skaičiavimo metodiką reikėtų naudotis
Europos standartais.

Or. de

Pagrindimas

Vartotojui svarbus ne suvartojamas pirminės energijos kiekis, o galutinis suvartojamos 
energijos kiekis: tai vieninteliai duomenys, kuriuos jis mato skaitiklyje, todėl, šiuo požiūriu, 
nėra svarbu, ar, pavyzdžiui, elektra buvo pagaminta iš atsinaujinančių energijos šaltinių, ar 
iš branduolinės energijos. Ta pati nuostata taikytina ir kalbant apie gamtines dujas, kurios, 
be kita ko, gali būti gaminamos iš atliekų. Be to, šios direktyvos tema – pastatų energinis 
naudingumas, o ne išskiriamas anglies dvideginio kiekis, kuris taip pat priklauso nuo 
pasirinkto energijos šaltinių derinio. Jeigu būtų atsižvelgiama į tikrąsias šilumines savybes 
reikėtų atlikti kruopščią, taigi neproporcingą, techninę pastatų patikrą.

Pakeitimas 455
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 2 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pastato energinis naudingumas 2. Pastato energinis naudingumas 
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išreiškiamas skaidriai ir apima išmetamo 
anglies dvideginio ir suvartojamos 
pirminės energijos skaitinius rodiklius. 

išreiškiamas skaidriai ir apima išmetamo 
anglies dvideginio ir suvartojamos 
pirminės energijos skaitinius rodiklius. 
Nustatomos sistemos ribos, kad būtų 
galima nurodyti apskaičiuoto galutinio 
sunaudotos energijos kiekio ir faktiškai 
sunaudoto galutinio energijos kiekio 
skirtumą.

Or. de

Pagrindimas

Reikia nustatyti sistemos ribas, kad būtų paaiškinami apskaičiuoto energijos kiekio ir 
skaitiklyje rodomo energijos kiekio skirtumai.

Pakeitimas 456
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 2 punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai vertinamas pastate sunaudotos 
elektros energijos energinis 
naudingumas, naudojant galutinio 
suvartojamos energijos kiekio 
perskaičiavimo į pirminės energijos kiekį 
koeficientą atsižvelgiama į atitinkamo 
elektros energijai gaminti naudojamo 
kuro šaltinių derinio metinį svorinį 
vidurkį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu siekiama išvengti rizikos, kad pastato energinis naudingumas nebūtų 
keičiamas paprasčiau pasirenkant kitą elektros energijos tiekėją. Iš tiesų, elektros energijos 
gamybos našumas skiriasi ir priklauso nuo naudojamo kuro rūšies ir technologijos.

Pakeitimas 457
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
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Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 2 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rengiant pastatų energinio naudingumo 
skaičiavimo metodiką reikėtų atsižvelgti į
Europos standartus.

Rengiant pastatų energinio naudingumo 
skaičiavimo metodika – bendra Europos
norma.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad Europos standartai veiksmingai išaiškinami ir 
taikomi.

Pakeitimas 458
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 2 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rengiant pastatų energinio naudingumo 
skaičiavimo metodiką reikėtų atsižvelgti į
Europos standartus.

Rengiant pastatų energinio naudingumo 
skaičiavimo metodiką reikėtų suderinti
Europos lygmeniu.

Or. it

Pagrindimas

Ta pati skaičiavimo metodika turi būti naudojama visoje Bendrijoje.
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Pakeitimas 459
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 2 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rengiant pastatų energinio naudingumo 
skaičiavimo metodiką reikėtų atsižvelgti į
Europos standartus.

Rengiant pastatų energinio naudingumo 
skaičiavimo metodiką reikėtų naudoti 
suderintus Europos standartus.

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 460
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 2 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rengiant pastatų energinio naudingumo 
skaičiavimo metodiką reikėtų atsižvelgti į
Europos standartus.

Rengiant pastatų energinio naudingumo 
skaičiavimo metodiką naudojami Europos
standartai.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu būtų parengta bendra ES pastatų energinio naudingumo skaičiavimo metodika, tai 
padėtų užtikrinti geresnę statybos sektoriaus darną. Pagal dabartines pasiūlymo nuostatas 
kiekvienai valstybei narei būtų leista parengti savo skaičiavimo metodiką ir ją naudoti. Reikia 
užtikrinti pastatų energinio naudingumo palyginamumą visos ES mastu. Jau parengti ir dabar 
galioja Europos standartai (CEN), susiję su energiniu naudingumu. Bendra visoms 
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valstybėms narėms privaloma skaičiavimo metodika turi būti grindžiama šiais standartais, 
nes tai sudarytų sąlygas siekti tikrojo Europos lygmens suderinamumo.

Pakeitimas 461
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) toliau išvardytos faktinės  šiluminės 
pastato, įskaitant jo  vidaus pertvaras, 
charakteristikos:

(a) toliau išvardytos bendrosios  šiluminės 
pastato , įskaitant jo  vidaus pertvaras, 
charakteristikos:

Or. de

Pagrindimas

Vartotojui svarbus ne suvartojamas pirminės energijos kiekis, o galutinis suvartojamos 
energijos kiekis: tai vieninteliai duomenys, kuriuos jis mato skaitiklyje, todėl, šiuo požiūriu, 
nėra svarbu, ar, pavyzdžiui, elektra buvo pagaminta iš atsinaujinančių energijos šaltinių, ar 
iš branduolinės energijos. Ta pati nuostata taikytina ir kalbant apie gamtines dujas, kurios, 
be kita ko, gali būti gaminamos iš atliekų. Be to, šios direktyvos tema – pastatų energinis 
naudingumas, o ne išskiriamas anglies dvideginio kiekis, kuris taip pat priklauso nuo 
pasirinkto energijos šaltinių derinio. Jeigu būtų atsižvelgiamaį tikrąsias šilumines savybes 
reikėtų atlikti kruopščią, taigi neproporcingą, techninę pastatų patikrą.

Pakeitimas 462
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 3 punkto a papunkčio ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) izoliacija; ii) izoliacijos sistemos;

Or. fr

Pagrindimas

Izoliacijos sistemos, kaip visuma, apibūdina tikrąsias pastato šilumines savybes. Jeigu 2 
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straipsnyje pateikiama izoliacijos sistemų apibrėžtis, reikia naudoti šią terminologiją, kuri 
apima ir šilumos tiltelius.

Pakeitimas 463
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 3 punkto a papunkčio ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) izoliacija; (ii) izoliacija; jei naudojamos prieinamos 
mažiausio šilumos laidumo medžiagos;

Or. en

Pagrindimas

Izoliacijos būdai labai svarbūs nustatant pastato energinį naudingumą. Valstybės narės 
atsižvelgia į rinkoje esančių geriausiai izoliuojančių izoliacinių putų izoliacijos varžą.

Pakeitimas 464
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 3 punkto a papunkčio v punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) šiluminiai tilteliai; Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Izoliacijos sistemos, kaip visuma, apibūdina tikrąsias pastato šilumines savybes. Jeigu 2 
straipsnyje pateikiama izoliacijos sistemų apibrėžtis, reikia naudoti šią terminologiją, kuri 
apima ir šilumos tiltelius.
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Pakeitimas 465
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) oro kondicionavimo įrenginiai ; (c) oro kondicionavimo įrenginiai, 
įskaitant aušinimo sistemas;

Or. en

Pagrindimas

Skaičiuojant pastatų energinį naudingumą svarbu atsižvelgti į šildymo, aušinimo ir 
ventiliacijos sistemų sąveiką. Pavyzdžiui, tam tikros sistemos, įskaitant šilumos atgavimo 
įrenginius, gali prisidėti prie veiksmingesnio energijos naudojimo. Pavyzdžiui, aušinant vieną 
kambarį aušinimo įrangos išskiriama šilumos energija naudojama kito kambario šildymui. 
Taip pat šilumos mainai gali vykti tarp šilumos atgavimo ventiliacijos įrangos įtraukiamo ir 
išpučiamo oro. Taip pat tinkama zonų kontrolė, t. y. šildymo ar aušinimo įrenginių išdėstymas 
erdvėje, gali padėti taupyti energiją.

Pakeitimas 466
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 3 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) įmontuota apšvietimo įranga
(daugiausia negyvenamųjų namų 
sektoriuje);

(e) įmontuota apšvietimo įranga;

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų išvengta savitų aiškinimų, reikia sutrumpinti šio priedo tekstą. 
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Pakeitimas 467
Ján Hudacký, Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 3 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) įmontuota apšvietimo įranga
(daugiausia negyvenamųjų namų 
sektoriuje);

(e) įmontuotos apšvietimo įranga sistemos, 
kurios nustatomos apšvietimo 
projektavimo etape atsižvelgiant į tai, ar 
apšvietimo lygis tinka kambaryje 
numatytiems darbams atlikti, ar esama 
žmonių, ar patenka pakankamai 
natūralios šviesos, ar lengva keisti 
apšvietimo lygį, atsižvelgiant į tai, kad 
skiriasi atliekami darbai, taip pat, ar 
įranga skirta negyvenamųjų ar 
gyvenamųjų pastatų sektoriui.

Or. en

Pakeitimas 468
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 3 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) įmontuota apšvietimo įranga 
(daugiausia negyvenamųjų namų 
sektoriuje);

(e) įmontuota apšvietimo įranga;

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų išvengta savitų aiškinimų, reikia sutrumpinti šio priedo tekstą. 
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Pakeitimas 469
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 3 punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) bet kokia b), c) ir d) punktuose 
nurodytų veiksnių, įskaitant šilumos 
atgavimą, sąveika;

Or. en

Pagrindimas

Skaičiuojant pastatų energinį naudingumą svarbu atsižvelgti į šildymo, aušinimo ir 
ventiliacijos sistemų sąveiką. Pavyzdžiui, tam tikros sistemos, įskaitant šilumos atgavimo 
įrenginius, gali prisidėti prie veiksmingesnio energijos naudojimo. Pavyzdžiui, aušinant vieną 
kambarį aušinimo įrangos išskiriama šilumos energija naudojama kito kambario šildymui. 
Taip pat šilumos mainai gali vykti tarp šilumos atgavimo ventiliacijos įrangos įtraukiamo ir 
išpučiamo oro. Taip pat tinkama zonų kontrolė, t. y. šildymo ar aušinimo įrenginių išdėstymas 
erdvėje, gali padėti taupyti energiją.

Pakeitimas 470
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 4 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) šilumos atgavimas;

Or. en

Pagrindimas

Skaičiuojant pastatų energinį naudingumą svarbu atsižvelgti į šildymo, aušinimo ir 
ventiliacijos sistemų sąveiką. Pavyzdžiui, tam tikros sistemos, įskaitant šilumos atgavimo 
įrenginius, gali prisidėti prie veiksmingesnio energijos naudojimo. Pavyzdžiui, aušinant vieną 
kambarį aušinimo įrangos išskiriama šilumos energija naudojama kito kambario šildymui. 
Taip pat šilumos mainai gali vykti tarp šilumos atgavimo ventiliacijos įrangos įtraukiamo ir 
išpučiamo oro. Taip pat tinkama zonų kontrolė, t. y. šildymo ar aušinimo įrenginių išdėstymas 
erdvėje, gali padėti taupyti energiją.
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Pakeitimas 471
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 4 punkto d b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) zonų kontrolė;

Or. en

Pagrindimas

Skaičiuojant pastatų energinį naudingumą svarbu atsižvelgti į šildymo, aušinimo ir 
ventiliacijos sistemų sąveiką. Pavyzdžiui, tam tikros sistemos, įskaitant šilumos atgavimo 
įrenginius, gali prisidėti prie veiksmingesnio energijos naudojimo. Pavyzdžiui, aušinant vieną 
kambarį aušinimo įrangos išskiriama šilumos energija naudojama kito kambario šildymui. 
Taip pat šilumos mainai gali vykti tarp šilumos atgavimo ventiliacijos įrangos įtraukiamo ir 
išpučiamo oro. Taip pat tinkama zonų kontrolė, t. y. šildymo ar aušinimo įrenginių išdėstymas 
erdvėje, gali padėti taupyti energiją.

Pakeitimas 472
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 5 punkto h papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) didmeninės ir mažmeninės prekybos 
paslaugų pastatai;

(h) prekybos centrai ir nekilnojamas 
turtas naudojamas mažmeninei prekybai;

Or. en

Pagrindimas

Kategorija „didmeninės ir mažmeninės prekybos paslaugų pastatai“ yra per plati, nes jai 
priskiriama logistikos centrai, savarankiškos parduotuvės, prekybos centrai ir komerciniai 
pastatai, kuriuose vykdoma įvairiarūšė veikla, be to, kiekviena šių pastatų grupė apibūdinama 
skirtingu energijos poreikiu.
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Pakeitimas 473
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 5 punkto h papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) didmeninės ir mažmeninės prekybos 
paslaugų pastatai;

(h) prekybos centrai ir nekilnojamas 
turtas naudojamas mažmeninei prekybai;

Or. en

Pagrindimas

Kategorija „didmeninės ir mažmeninės prekybos paslaugų pastatai“ yra per plati, nes jai 
priskiriama logistikos centrai, savarankiškos parduotuvės, prekybos centrai ir komerciniai 
pastatai, kuriuose vykdoma įvairiarūšė veikla, be to, kiekiena šių pastatų grupė apibūdinama 
skirtingu energijos poreikiu.

Pakeitimas 474
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 5 punkto h a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) didmeninei prekybai ar logistikos 
paslaugoms naudojami pastatai;

Or. en

Pagrindimas

Kategorija „didmeninės ir mažmeninės prekybos paslaugų pastatai“ yra per plati, nes jai 
priskiriama logistikos centrai, savarankiškos parduotuvės, prekybos centrai ir komerciniai 
pastatai, kuriuose vykdoma įvairiarūšė veikla, be to, kiekiena šių pastatų grupė apibūdinama 
skirtingu energijos poreikiu.
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Pakeitimas 475
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 5 punkto h a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) didmeninei prekybai ar logistikos 
paslaugoms naudojami pastatai;

Or. en

Pagrindimas

Kategorija „didmeninės ir mažmeninės prekybos paslaugų pastatai“ yra per plati, nes jai 
priskiriama logistikos centrai, savarankiškos parduotuvės, prekybos centrai ir komerciniai 
pastatai, kuriuose vykdoma įvairiarūšė veikla, be to, kiekiena šių pastatų grupė apibūdinama 
skirtingu energijos poreikiu.

Pakeitimas 476
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Ši kontrolės sistema valstybėms narėms kainuotų milijardus eurų ir tai būtų visiškai 
neproporcinga gaunamai naudai. Dėl to kyla didelių abejonių, ar tokia sistema reikalinga, 
taigi todėl neaišku, ar tikia sistemą būtų galima įdiegti.
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Pakeitimas 477
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Be reikalavimo tikrinti ir išduoti energinio naudingumo sertifikatus numačius dar ir 
reikalavimą diegti nepriklausomą kontrolės sistemą būtų sudaroma papildomos biurokratinės 
naštos, kuri būtų neproporcinga. Tokiai kontrolės sistemai būtų naudojami ištekliai, kuriuos 
geriau būtų investuoti į iš tikrųjų energiją taupančias priemones, o ne švaistyti siekiant 
sukurti naujų administracinių procedūrų. Žiūrėti 17 straipsnio pakeitimą.

Pakeitimas 478
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos arba 
įstaigos, kurioms kompetentingos 
institucijos perdavė atsakomybę už 
nepriklausomos kontrolės sistemos 
įgyvendinimą, atsitiktine tvarka atrenka 
bent 0,5 % visų per metus išduotų 
energinio naudingumo sertifikatų, kad jie 
būtų patikrinti. Tikrinimas atliekamas 
pasirinkus vieną iš trijų toliau nurodytų 
alternatyvių lygių, ir kiekvienu lygiu turi 
būti patikrinta bent statistiškai reikšminga 
atrinktų sertifikatų dalis:

1. Kompetentingos institucijos arba 
įstaigos, kurioms kompetentingos 
institucijos perdavė atsakomybę už 
nepriklausomos kontrolės sistemos 
įgyvendinimą, atsitiktine tvarka atrenka 
bent 0,5 % visų kiekvieno eksperto per 
metus išduotų energinio naudingumo 
sertifikatų, kad jie būtų patikrinti. Jeigu 
nepriklausomas ekspertas išduoda tik 
kelis sertifikatus, kompetentingos 
institucijos arba įstaigos atsitiktine tvarka 
atrenka bent vieną sertifikatą ir jį tikrina. 
Tikrinimas atliekamas pasirinkus vieną iš 
trijų toliau nurodytų alternatyvių lygių, ir 
kiekvienu lygiu turi būti patikrinta bent 
statistiškai reikšminga atrinktų patikrinimo 
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ataskaitų dalis:

Or. en

Pagrindimas

Turi būti griežtinama nepriklausoma kontrolės sistema, pagal kurią būtų tikrinama sertifikatų 
pagrįstumas ir kokybė, ir patikrinimo ataskaitos ir užtikrinama, kad kiekvieno eksperto 
darbas reguliariai kontroliuojamas. Jei nustatoma pažeidimų, atliekama antro lygmens 
kontrolė, o prasižengusiam ekspertui skiriama nuobauda, taigi atgrasoma nuo sertifikatų ir 
patikrinimo ataskaitų kokybės taisyklių pažeidimų.

Pakeitimas 479
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei patikrinus nustatoma pažeidimų, 
kompetentingos institucijos arba įstaigos 
atsitiktine tvarka atrenka dar penkis šio 
eksperto išduotus sertifikatus ir juos 
tikrina. Jei papildomai tikrinus nustatoma 
pažeidimų, kompetentingos institucijos 
arba įstaigos prasižengusiam ekspertui 
skiria nuobaudą; už pačius rimčiausius 
pažeidimus gali būti baudžiama eksperto 
akreditacijos panaikinimu.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti griežtinama nepriklausoma kontrolės sistema, pagal kurią būtų tikrinama sertifikatų 
pagrįstumas ir kokybė, ir patikrinimo ataskaitos ir užtikrinama, kad kiekvieno eksperto 
darbas reguliariai kontroliuojamas. Jei nustatoma pažeidimų, atliekama antro lygmens 
kontrolė, o prasižengusiam ekspertui skiriama nuobauda, taigi atgrasoma nuo sertifikatų ir 
patikrinimo ataskaitų kokybės taisyklių pažeidimų.
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Pakeitimas 480
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos arba 
įstaigos, kurioms kompetentingos 
institucijos perdavė atsakomybę už 
nepriklausomos kontrolės sistemos 
įgyvendinimą, atsitiktine tvarka atrenka 
bent 0,1 % visų per metus parengtų 
patikrinimo ataskaitų, kad jos būtų 
patikrintos. Tikrinimas atliekamas 
pasirinkus vieną iš trijų toliau nurodytų 
alternatyvių lygių, ir kiekvienu lygiu turi 
būti patikrinta bent statistiškai reikšminga 
atrinktų patikrinimo ataskaitų dalis:

2. Kompetentingos institucijos arba 
įstaigos, kurioms kompetentingos 
institucijos perdavė atsakomybę už 
nepriklausomos kontrolės sistemos 
įgyvendinimą, atsitiktine tvarka atrenka 
bent 0,1 % visų kiekvieno eksperto per 
metus parengtų patikrinimo ataskaitų, kad 
jos būtų patikrintos. Jeigu nepriklausomas 
ekspertas pateikia tik kelias patikrinimo 
ataskaitas, kompetentingos institucijos 
arba įstaigos atsitiktine tvarka atrenka 
bent vieną patikrinimo ataskaitą ir ją 
tikrina. Tikrinimas atliekamas pasirinkus 
vieną iš trijų toliau nurodytų alternatyvių 
lygių, ir kiekvienu lygiu turi būti patikrinta 
bent statistiškai reikšminga atrinktų 
patikrinimo ataskaitų dalis:

Or. en

Pagrindimas

Turi būti griežtinama nepriklausoma kontrolės sistema, pagal kurią būtų tikrinama sertifikatų 
pagrįstumas ir kokybė, ir patikrinimo ataskaitos ir užtikrinama, kad kiekvieno eksperto 
darbas reguliariai kontroliuojamas. Jei nustatoma pažeidimų, atliekama antro lygmens 
kontrolė, o prasižengusiam ekspertui skiriama nuobauda, taigi atgrasoma nuo sertifikatų ir 
patikrinimo ataskaitų kokybės taisyklių pažeidimų.

Pakeitimas 481
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei patikrinus nustatoma pažeidimų, 
kompetentingos institucijos arba įstaigos 
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atsitiktine tvarka atrenka dar penkias šio 
eksperto pateiktas patikrinimo ataskaitas 
ir jas tikrina. Jei papildomai tikrinus 
nustatoma pažeidimų, kompetentingos 
institucijos arba įstaigos prasižengusiam 
ekspertui skiria nuobaudą; už pačius 
rimčiausius pažeidimus gali būti 
baudžiama eksperto akreditacijos 
panaikinimu.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti griežtinama nepriklausoma kontrolės sistema, pagal kurią būtų tikrinama sertifikatų 
pagrįstumas ir kokybė, ir patikrinimo ataskaitos ir užtikrinama, kad kiekvieno eksperto 
darbas reguliariai kontroliuojamas. Jei nustatoma pažeidimų, atliekama antro lygmens 
kontrolė, o prasižengusiam ekspertui skiriama nuobauda, taigi atgrasoma nuo sertifikatų ir 
patikrinimo ataskaitų kokybės taisyklių pažeidimų.

Pakeitimas 482
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
III a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIIa priedas
Sąnaudų atžvilgiu optimalių minimalių 

energinio naudingumo reikalavimų 
nustatymas

Siekdamos atlikti šiuos skaičiavimus 
valstybės narės:
- apibrėžia standartinius pastatus, kurie 
būtų tipiniai tam tikros paskirties pastatai, 
esantys tam tikroje geografinėje vietovėje 
ir turintys visas šiems pastatams būdingas 
savybes, įskaitant vidaus ir išorės klimato 
sąlygas. Šie standartiniai pastatai apima 
naujus ir jau pastatytus gyvenamuosius ir 
negyvenamuosius pastatus;
- apibrėžia techninius vertintinų 
priemonių, kuriomis siekiama veiksmingo 
energijos naudojimo ir tiekimo, rinkinius 
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(pavyzdžiui, pastato apdangos ar jos dalių 
izoliacija arba veiksmingesnio energijos 
naudojimo techninės pastatų sistemos);
- apskaičiuoja standartiniams pastatams 
(įskaitant pritaikytus techninius 
priemonių rinkinius) tiekiamos energijos 
kiekį, sunaudotą pirminės energijos kiekį 
ir išmestą CO2 kiekį;
- apskaičiuoja atitinkamas su energiniais 
sprendimais susijusių investicijų 
sąnaudas, energines sąnaudas ir kitas 
standartiniams pastatams pritaikytų 
techninių priemonių rinkinių 
eksploatacijos sąnaudas.
Įvairių minimalių energinio naudingumo 
reikalavimų lygių ekonominis 
efektyvumas vertinamas apskaičiuojant 
per visą pastato eksploatacijos ciklą 
patiriamas sąnaudas, atsižvelgiant į 
standartiniams pastatams pritaikytus 
techninius priemonių rinkinius, ir 
lyginant jas su energiniu naudingumu ir 
(arba) išmetamu CO2 kiekiu.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinis požiūris – iki 2010 m. gruodžio 31 d. parengti atitinkamą metodiką – atrodo 
netinkamas, nes numatyta, kad šios direktyvos nuostatos įsigalios jau 2010 m. gruodžio 31 d. 
Ši metodika, pagal kurią nustatomi sąnaudų atžvilgiu optimalūs lygiai, turi būti parengta 
prieš patvirtinant šią direktyvą Tarybai ir Europos Parlamentui, be to, ši metodika turi būti 
įtraukta į pačią direktyvą (į jos priedą). Ši metodika turi būti grindžiama galiojančiais 
Europos standartais (CEN).

Pakeitimas 483
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
III a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIIa priedas
Sąnaudų atžvilgiu optimalių minimalių 
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energinio naudingumo reikalavimų 
nustatymas

Siekdamos atlikti šiuos skaičiavimus 
valstybės narės:
- apibrėžia standartinius pastatus, kurie 
būtų tipiniai tam tikros paskirties pastatai, 
esantys tam tikroje geografinėje vietovėje 
ir turintys visas šiems pastatams būdingas 
savybes, įskaitant vidaus ir išorės klimato 
sąlygas. Šie standartiniai pastatai apima 
naujus ir jau pastatytus gyvenamuosius ir 
negyvenamuosius pastatus;
- apibrėžia techninius vertintinų 
priemonių, kuriomis siekiama veiksmingo 
energijos naudojimo ir tiekimo, rinkinius 
(pavyzdžiui, pastato apdangos ar jos dalių 
izoliacija arba veiksmingesnio energijos 
naudojimo techninės pastatų sistemos);
- apskaičiuoja standartiniams pastatams 
(įskaitant pritaikytus techninius 
priemonių rinkinius) tiekiamos energijos 
kiekį, sunaudotą pirminės energijos kiekį 
ir išmestą CO2 kiekį;
- apskaičiuoja atitinkamas su energiniais 
sprendimais susijusių investicijų 
sąnaudas, energines sąnaudas ir kitas 
standartiniams pastatams pritaikytų 
techninių priemonių rinkinių 
eksploatacijos sąnaudas.
Įvairių minimalių energinio naudingumo 
reikalavimų lygių ekonominis 
efektyvumas vertinamas apskaičiuojant 
per visą pastato eksploatacijos ciklą 
patiriamas sąnaudas, atsižvelgiant į 
standartiniams pastatams pritaikytus 
techninius priemonių rinkinius, ir 
lyginant jas su energiniu naudingumu ir 
(arba) išmetamu CO2 kiekiu.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinis požiūris – iki 2010 m. gruodžio 31 d. parengti atitinkamą metodiką – atrodo 
netinkamas, nes numatyta, kad šios direktyvos nuostatos įsigalios jau 2010 m. gruodžio 31 d. 
Ši metodika, pagal kurią nustatomi sąnaudų atžvilgiu optimalūs lygiai, turi būti parengta 
prieš patvirtinant šią direktyvą Tarybai ir Europos Parlamentui, be to, ši metodika turi būti 
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įtraukta į pačią direktyvą (į jos priedą). Ši metodika turi būti grindžiama galiojančiais 
Europos standartais (CEN).

Pakeitimas 484
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IVa priedas
Finansinės priemonės pastatų energiniam 

naudingumui gerinti
Valstybės narės įgyvendina vieną arba 
daugiau iš šių priemonių:
(a) PVM tarifo sumažinimas energiją 
taupantiems, didelio energinio 
naudingumo ir energiją iš 
atsinaujinančių šaltinių naudojančioms 
prekėms ir paslaugoms, įskaitant 
centralizuotą šildymą ir aušinimą; 
(b) mažinami kiti mokesčiai, įskaitant 
pajamų arba nekilnojamojo turto 
mokesčių lengvatas, jei prekėms ir 
paslaugoms naudojama energija iš 
atsinaujinančiųjų šaltinių, arba už 
pastatus, kuriuose energija naudojama 
veiksmingai;
(c) tiesioginės subsidijos;

(d) subsidijuojamos paskolų programos 
arba teikiamos paskolos už mažas 
palūkanas;
(e) dotacijų programos; 

(f) paskolų garantijų programos;

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjos pasiūlymas dėl naujo priedo vertinamas palankiai, bet reikia išplėsti a) ir įtraukti 
centralizuotą šildymą ir aušinimą. Centralizuotas šildymas ir aušinimas atlieka svarbų 
vaidmenį tobulinant pastatus, kuriuose energija naudojama veiksmingai.
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Pakeitimas 485
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IVa priedas
Finansinės priemonės pastatų energiniam 

naudingumui gerinti
1. Siekdamos gerinti pastatų energinį 
naudingumą valstybės narės įgyvendina 
dvi ar daugiau iš šių finansinių 
priemonių:
a) mažinamas PVM tarifas, jei taupoma 
energija, už didelio energinio 
naudingumo pastatus ir jei prekėms ir 
paslaugoms naudojama energija iš 
atsinaujinančiųjų šaltinių;
(b) mažinami kiti mokesčiai, įskaitant 
pajamų arba nekilnojamojo turto 
mokesčių lengvatas, jei prekėms ir 
paslaugoms naudojama energija iš 
atsinaujinančiųjų šaltinių, arba už 
pastatus, kuriuose energija naudojama 
veiksmingai;
(c) tiesioginės subsidijos;
(d) subsidijuojamos paskolų programos 
arba teikiamos paskolos už mažas 
palūkanas;
(e) dotacijų programos;
(f) paskolų garantijų programos;
(g) energijos tiekėjams keliami 
reikalavimai, arba su jais sutariama, kad 
visų kategorijų vartotojams būtų teikiama 
finansinė parama, įskaitant energinio 
naudingumo sutartis;
(h) bet kokios kitos finansinės arba 
fiskalinės priemonės, kurios vienos arba 
taikomos su kitomis priemonėmis atitinka 
2 dalyje nustatytus atitikties reikalavimus.
2. 1 dalyje išvardytos finansinės arba 
fiskalinės paskatos, atsižvelgiant į šios 
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direktyvos tikslą, turi būti pakankamos, 
veiksmingos, skaidrios ir 
nediskriminacinės, jomis naudojantis turi 
būti lengviau įgyvendinti energiniame 
sertifikate nurodytas rekomendacijas, ir 
jomis visų pirma turi būti siekiama 
skatinti labai pagerinti pastato energinį 
naudingumą, ypač tais atvejais, kai nesant 
šių priemonių jo gerinti ekonomiškai 
neapsimokėtų.
3. Valstybės narės praneša apie finansines 
priemones ir kitas 1 dalyje nurodytas 
priemones, įskaitant preliminarų 
vertinimą, kaip laikomasi 2 dalyje 
nurodytų kokybės kriterijų, savo 
nacionaliniuose veiksmų planuose, 
skirtuose veiksmingesniam energijos 
naudojimui skatinti.

Or. en

Pagrindimas

Reikės teikti daug finansinės paramos, kad būtų išnaudotos šios naujos redakcijos direktyvos 
teikiamos galimybės. Tik vienos priemonės iš pranešėjos siūlomų priemonių sąrašo nepakaks, 
jei norima siekti tikrosios visų sričių pažangos. Be to, valstybėms narėms turi būti leidžiama, 
Komisijai kruopščiai prižiūrint, plėtoti tas finansines sistemas ir priemones, kurios joms tinka 
labiausiai.
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