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Pakeitimas 206
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad minimalūs pastatų energinio 
naudingumo reikalavimai būtų nustatomi 
siekiant įgyvendinti sąnaudų atžvilgiu 
optimalius lygius ir būtų apskaičiuojami
pagal 3 straipsnyje nurodytą metodiką.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad minimalūs esamų pastatų, jų 
sudedamųjų dalių, techninių pastato 
sistemų ir jų dalių energinio naudingumo 
reikalavimai būtų nustatomi tam, kad būtų 
įgyvendinami bent sąnaudų atžvilgiu 
optimalūs lygiai ir jie būtų apskaičiuojami
pagal 3 straipsnyje nurodytą metodiką.

Or. en

Pagrindimas

Be visam pastatui taikomų standartų reikėtų nustatyti minimalius sudedamųjų dalių, techninių 
pastato sistemų ir jų dalių energinio naudingumo reikalavimus.

Pakeitimas 207
Paul Rübig, Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad minimalūs pastatų energinio 
naudingumo reikalavimai būtų nustatomi 
siekiant įgyvendinti sąnaudų atžvilgiu 
optimalius lygius ir būtų apskaičiuojami
pagal 3 straipsnyje nurodytą metodiką.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad minimalūs pastatų energinio 
naudingumo reikalavimai būtų nustatomi 
siekiant įgyvendinti sąnaudų atžvilgiu 
optimalius lygius ir būtų apskaičiuojami
pagal 3 straipsnyje nurodytą suderintą 
metodiką. 

Or. en
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Pakeitimas 208
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad minimalūs pastatų energinio 
naudingumo reikalavimai būtų nustatomi 
siekiant įgyvendinti sąnaudų atžvilgiu 
optimalius lygius ir būtų apskaičiuojami
pagal 3 straipsnyje nurodytą metodiką.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad minimalūs pastatų energinio 
naudingumo reikalavimai būtų nustatomi ir 
apskaičiuojami pagal 3 straipsnyje 
nurodytą metodiką.

Or. de

Pagrindimas

Pastatų, kuriuos eksploatuojant išskiriamas anglies dioksido kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis būtų mažas arba lygus nuliui, ir taip būtų vykdoma daug daugiau nei 
numatyta pagal minimalius standartus, kuriuos turi nustatyti valstybės narės, statyba gali 
vykti tik savanoriškai. Dėl šios priežasties valstybės narės pačios negali įsipareigoti, kad 
minėtieji pastatai iki 2020 m. sudarys tam tikrą visų pastatų dalį. 9 straipsnio 5 dalyje 
siūloma priemonė reikštų, kad žengiamas pirmasis žingsnis nustatant konkrečius ES 
reikalavimus, susijusius su pastatais, kuriuose suvartojamos energijos kiekis būtų mažas arba 
lygus nuliui (subsidiarumas).

Pakeitimas 209
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad minimalūs pastatų energinio 
naudingumo reikalavimai būtų nustatomi 
siekiant įgyvendinti sąnaudų atžvilgiu 
optimalius lygius ir būtų apskaičiuojami
pagal 3 straipsnyje nurodytą metodiką.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad minimalūs pastatų energinio 
naudingumo reikalavimai būtų iš anksto 
nustatomi bent 10 metų laikotarpiui 
įrašant nuostatą, kad šie reikalavimai bus 
griežtinami kas dvejus metus ir jie 
nustatomi tam, kad būtų įgyvendinami 
minimalūs sąnaudų atžvilgiu optimalūs 
lygiai ir būtų apskaičiuojami  pagal 3 
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straipsnyje nurodytą metodiką.

Or. en

Pagrindimas

Naudingumo reikalavimus ir aiškią nuostatą juos griežtinti visada priimant bent 
artimiausiems 10 metų, valstybėms narėms būtų suteikiamos patikimos paskatos diegti 
naujoves. Statybų sektorius žinos, kokie reikalavimai galios ateityje, ir galės plėtoti kitos 
kartos didelio energinio naudingumo pastatus. Sąnaudų atžvilgiu optimalūs lygiai turėtų būti 
traktuojami kaip minimalūs lygiai, o ne kaip kažkas neaiškaus.

Pakeitimas 210
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad minimalūs pastatų energinio 
naudingumo reikalavimai būtų nustatomi 
siekiant įgyvendinti sąnaudų atžvilgiu 
optimalius lygius ir būtų apskaičiuojami
pagal 3 straipsnyje nurodytą metodiką.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad minimalūs pastatų energinio 
naudingumo reikalavimai būtų nustatomi 
tam, kad būtų įgyvendinami bent sąnaudų 
atžvilgiu optimalūs lygiai ir jie būtų 
apskaičiuojami  pagal 3 straipsnyje 
nurodytą metodiką.

Or. en

Pakeitimas 211
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti skirtingus 
reikalavimus naujiems ir esamiems 
pastatams, taip pat  įvairių kategorijų 
pastatams.

Valstybės narės gali nustatyti skirtingus 
reikalavimus įvairių kategorijų pastatams.
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Or. en

Pakeitimas 212
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti skirtingus 
reikalavimus naujiems ir esamiems 
pastatams, taip pat  įvairių kategorijų 
pastatams.

Valstybės narės gali nustatyti skirtingus 
reikalavimus naujiems ir esamiems 
pastatams, taip pat  įvairių kategorijų 
pastatams. Valstybės narės užtikrina 
suderinamumą su esamais Bendrijos 
teisės aktais.

Or. pl

Pagrindimas

Pagal kitus Bendrijos teisės aktus, pvz., Statybos produktų direktyvą, kuriuose pateikiami 
sprendimai, susiję su ekologiniu dizainu, atsinaujinančiais energijos šaltiniais, dujų 
prietaisais ir t. t., nustatomi pastatuose naudojamų techninių sistemų reikalavimai, įskaitant 
energinio naudingumo reikalavimus. Pagal šį pakeitimą užtikrinamas teisės aktų 
suderinamumas ir veiksmingas bendros rinkos integravimas.

Pakeitimas 213
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti skirtingus 
reikalavimus naujiems ir esamiems 
pastatams, taip pat  įvairių kategorijų 
pastatams.

Valstybės narės gali nustatyti skirtingus 
reikalavimus naujiems ir esamiems 
pastatams, taip pat  įvairių kategorijų 
pastatams. Jos užtikrina, kad šie 
reikalavimai atitiktų kitus taikytinus 
Bendrijos teisės aktus.

Or. en



AM\772875LT.doc 7/108 PE421.132v02-00

LT

Pagrindimas

Pagal kitus Bendrijos teisės aktus, pvz., Statybos produktų direktyvą, nuostatų dėl ekologinio 
dizaino, atsinaujinančių energijos šaltinių skatinimo, dujų prietaisų įgyvendinimo priemonėse 
nustatomi pastatų techninių sistemų reikalavimai, įskaitant energinio naudingumo 
reikalavimus. Pagal šį pakeitimą užtikrinamas teisės aktų suderinamumas ir tinkamas 
bendros rinkos integravimas.

Pakeitimas 214
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti skirtingus 
reikalavimus naujiems ir esamiems 
pastatams, taip pat  įvairių kategorijų 
pastatams.

Valstybės narės, vadovaudamosi 
galiojančiais Bendrijos teisės aktais, gali 
nustatyti skirtingus reikalavimus naujiems 
ir esamiems pastatams, taip pat  įvairių 
kategorijų pastatams.

Or. it

Pakeitimas 215
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti skirtingus 
reikalavimus naujiems ir esamiems 
pastatams, taip pat  įvairių kategorijų 
pastatams.

Valstybės narės konsultuojasi su valdžios 
institucijomis ir kitais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais ir gali 
nustatyti skirtingus reikalavimus naujiems 
ir esamiems pastatams, taip pat  įvairių 
kategorijų pastatams.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 216
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti skirtingus 
reikalavimus naujiems ir esamiems 
pastatams, taip pat  įvairių kategorijų 
pastatams.

Valstybės narės konsultuojasi su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir gali nustatyti skirtingus reikalavimus 
naujiems ir esamiems pastatams, taip pat
įvairių kategorijų pastatams.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 217
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti skirtingus 
reikalavimus naujiems ir esamiems 
pastatams, taip pat  įvairių kategorijų 
pastatams.

Valstybės narės nustato skirtingus 
reikalavimus naujiems ir esamiems 
pastatams, taip pat  įvairių kategorijų 
pastatams.

Or. en
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Pagrindimas

Būtina, kad valstybės narės nustatytų skirtingus standartus įvairių rūšių pastatams. Pastatų 
paskirtis gali būti labai įvairi ir jų energijos poreikiai gali labai skirtis, taigi vienodas 
metodas negali būti taikomas.

Pakeitimas 218
Jan Březina

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad pastatų 
savininkai, valdytojai ir projektuotojai 
galėtų laisvai pasirinkti sąnaudų atžvilgiu 
optimalų būdą laikytis šių reikalavimų. 

Or. en

Pagrindimas

Laikantis reikalavimų svarbu didžiausią dėmesį skirti visam pastato energiniam naudingumui, 
o ne atskiriems sprendimams. Valstybės narės gali skatinti naudoti tam tikras technologijas, 
bet jos neturėtų jų primesti, nes tai pažeistų vartotojo pasirinkimo teisę. Jei pagal 
reikalavimus pernelyg skatinama naudoti technologijas, jie gali turėti neigiamą poveikį 
vartotojams, kurie gali atidėti investicijas.

Pakeitimas 219
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuose reikalavimuose atsižvelgiama į 
bendras patalpų mikroklimato sąlygas 
siekiant išvengti galimų negatyvių 
reiškinių, tokių kaip netinkamas vėdinimas, 
taip pat į vietos sąlygas ir numatytą paskirtį 
bei pastato amžių.

Šiuose reikalavimuose atsižvelgiama į 
bendras patalpų mikroklimato sąlygas 
siekiant išvengti galimų negatyvių 
reiškinių, tokių kaip netinkamas vėdinimas, 
nepakankamas natūralus apšvietimas, 
taip pat į vietos sąlygas ir numatytą paskirtį 
bei pastato amžių. 
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Or. en

Pakeitimas 220
Paul Rübig, Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuose reikalavimuose atsižvelgiama į 
bendras patalpų mikroklimato sąlygas 
siekiant išvengti galimų negatyvių 
reiškinių, tokių kaip netinkamas vėdinimas, 
taip pat į vietos sąlygas ir numatytą paskirtį 
bei pastato amžių.

Šiuose reikalavimuose atsižvelgiama į 
bendras patalpų mikroklimato 
(temperatūra, drėgnumas, oro kokybė) ir 
vidaus ir išorės apšvietimo sąlygas siekiant 
išvengti galimų negatyvių reiškinių, tokių 
kaip netinkamas vėdinimas, 
nepakankamas natūralus apšvietimas, 
taip pat į vietos sąlygas ir numatytą paskirtį 
bei pastato amžių.

Or. en

Pakeitimas 221
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie reikalavimai reguliariai, ne rečiau kaip 
kas penkeri metai, peržiūrimi ir, esant 
reikalui, atnaujinami, kad juose 
atsispindėtų technikos pažanga pastatų 
sektoriuje.

Šie reikalavimai reguliariai, ne rečiau kaip 
kas penkeri metai, peržiūrimi ir 
atnaujinami, kad juose atsispindėtų 
technikos pažanga pastatų sektoriuje.

Or. en

Pagrindimas

Pastato energinio naudingumo reikalavimai turi būti atnaujinami, kad būtų naudojamos 
geriausios technologijos ir sistemos.
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Pakeitimas 222
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pastatai, oficialiai  saugomi kaip tam 
tikros aplinkos dalys arba dėl savo 
ypatingos architektūrinės ar istorinės 
vertės, jeigu laikantis minimalių energinio 
naudingumo reikalavimų nepageidautinai 
pakistų charakteringos jų savybės ar 
išvaizda;

a) pastatai, įskaitant pastatus kaimo 
vietovėse, oficialiai  saugomi dėl istorinės 
ar etnografinės reikšmės kaip tam tikros 
aplinkos dalys arba dėl savo ypatingos 
architektūrinės, istorinės ar estetinės 
vertės, jeigu laikantis minimalių energinio 
naudingumo reikalavimų nepageidautinai 
pakistų charakteringos jų savybės ar 
išvaizda; 

Or. en

Pakeitimas 223
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pastatai, oficialiai  saugomi kaip tam 
tikros aplinkos dalys arba dėl savo 
ypatingos architektūrinės ar istorinės 
vertės, jeigu laikantis minimalių energinio 
naudingumo reikalavimų nepageidautinai 
pakistų charakteringos jų savybės ar 
išvaizda;

a) pastatai, oficialiai  saugomi kaip tam 
tikros aplinkos dalys arba dėl savo 
ypatingos architektūrinės ar istorinės 
vertės, jeigu laikantis konkretaus 
minimalaus energinio naudingumo 
reikalavimo nepageidautinai pakistų 
charakteringos jų savybės ar išvaizda;

Or. en

Pagrindimas

Tam tikrų su energijos vartojimo efektyvumu susijusių patobulinimų galima atlikti 
istoriniuose pastatuose nepakenkiant pastato pobūdžiui.
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Pakeitimas 224
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pastatai, naudojami kaip garbinimo ar 
maldos namai ar religinei veiklai vykdyti;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 225
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pastatai, naudojami kaip garbinimo ar 
maldos namai ar religinei veiklai vykdyti;

Išbraukta.

Or. fi

Pagrindimas

Nepateisinama valstybėms narėms leisti netaikyti 1 dalyje nurodytų reikalavimų visiems 
pastatams, naudojamiems kaip garbinimo ar maldos namai ar religinei veiklai vykdyti, nes tai 
gali būti ir pastatai, kuriuose būtų techniškai įmanoma taikyti šiuos reikalavimus. Kaip 
garbinimo ar maldos namai ar religinei veiklai vykdyti naudojami istorinės vertės pastatai 
jau įtraukti į a punktą.

Pakeitimas 226
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pastatai, naudojami kaip garbinimo ar b) religinių apeigų vietos;
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maldos namai ar religinei veiklai vykdyti;

Or. pl

Pagrindimas

Dėl pernelyg neaiškios formuluotės sudaromos itin plačios aiškinimo galimybės. Maldos 
namai, piligrimų centrai, vieno tikėjimo švietimo įstaigų studentų bendrabučiai ir kambariai, 
klebonijos ir net mokyklos, kuriose teikiamos religinio ugdymo pamokos, yra įstaigos, kurios, 
be kitų dalykų, naudojamos religinei veiklai. Daugelis tokių įstaigų religinėms 
bendruomenėms ir bažnyčioms yra priemonė užsidibti pinigų nakčiai ar ilgesniam 
laikotarpiui nuomojant patalpas ir dėl šios priežasties išimtis nėra pateisinama.

Pakeitimas 227
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) laikini pastatai, kuriuos naudoti 
planuojama ne ilgiau kaip dvejus metus, 
pramoniniai statiniai, dirbtuvės ir
negyvenamieji žemės ūkio pastatai, 
kuriuose suvartojama nedaug energijos, 
bei negyvenamieji žemės ūkio pastatai, 
kuriuos naudoja sektorius, kuriam 
taikomas nacionalinis sektorinis 
susitarimas dėl energinio naudingumo;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 228
Fiona Hall, Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) laikini pastatai, kuriuos naudoti 
planuojama ne ilgiau kaip dvejus metus, 
pramoniniai statiniai, dirbtuvės ir 

c) laikini pastatai, kuriuos naudoti 
planuojama ne ilgiau kaip vienus metus, 
pramoniniai statiniai, dirbtuvės ir 
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negyvenamieji žemės ūkio pastatai, 
kuriuose suvartojama nedaug energijos, bei 
negyvenamieji žemės ūkio pastatai, kuriuos 
naudoja sektorius, kuriam taikomas 
nacionalinis sektorinis susitarimas dėl 
energinio naudingumo;

negyvenamieji žemės ūkio pastatai, 
kuriuose suvartojama nedaug energijos, bei 
negyvenamieji žemės ūkio pastatai, kuriuos 
naudoja sektorius, kuriam taikomas 
nacionalinis sektorinis susitarimas dėl 
energinio naudingumo;

Or. en

Pagrindimas

Tik griežtai laikiniems pastatams neturėtų būti taikomi energijos vartojimo efektyvumo 
standartai.

Pakeitimas 229
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) laikini pastatai, kuriuos naudoti 
planuojama ne ilgiau kaip dvejus metus, 
pramoniniai statiniai, dirbtuvės ir 
negyvenamieji žemės ūkio pastatai, 
kuriuose suvartojama nedaug energijos, bei 
negyvenamieji žemės ūkio pastatai, kuriuos 
naudoja sektorius, kuriam taikomas 
nacionalinis sektorinis susitarimas dėl 
energinio naudingumo;

c) laikini pastatai, kuriuos naudoti 
planuojama trumpiau kaip vienus metus, 
pramoniniai statiniai, dirbtuvės ir 
negyvenamieji žemės ūkio pastatai, 
kuriuose suvartojama nedaug energijos, bei 
negyvenamieji žemės ūkio pastatai, kuriuos 
naudoja sektorius, kuriam taikomas 
nacionalinis sektorinis susitarimas dėl 
energinio naudingumo;

Or. en

Pagrindimas

 Tik laikiniems pastatams, kurių naudojimo laikas aiškus ir trumpas, neturėtų būti taikomi 
energinio naudingumo kriterijai.
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Pakeitimas 230
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) gyvenamieji pastatai, skirti naudoti 
trumpiau nei keturis mėnesius per metus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 231
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) gyvenamieji pastatai, skirti naudoti 
trumpiau nei keturis mėnesius per metus;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi neįmanoma aiškiai nustayti, kad šie keturi mėnesiai įeina į pagrindinio šildymo ar 
vėsinimo sezoną, ši nuostata yra visiškai nenaudinga.

Pakeitimas 232
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) gyvenamieji pastatai, skirti naudoti 
trumpiau nei keturis mėnesius per metus;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Šioje gyvenamųjų pastatų kategorijoje daugeliu atvejų suvartojama itin daug energijos.

Pakeitimas 233
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) iki 1980 m. pastatyti gyvenamieji 
pastatai, kol jie bus kapitališkai renovuoti.

Or. pl

Pagrindimas

Itin didelė dalis (kai kuriais atvejais dauguma) savivaldybių butų Lenkijoje buvo pastatyta iki 
1980 m.  Būtinybė šiems pastatams išduoti energinio naudingumo sertifikatus, neatsižvelgiant 
į renovacijos planus, lemia dideles savivaldybių išlaidas ir apsunkina gyventojų kaitą tokių 
pastatų butuose. Dėl šios priežasties vietos valdžios institucijoms gali kilti sunkumų laikyti 
teisinio įsipareigojimo patenkinti savivaldybių būsto poreikį.

Pakeitimas 234
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šiuose reikalavimuose atsižvelgiama į 
bendras patalpų mikroklimato sąlygas 
siekiant išvengti galimų negatyvių 
reiškinių, tokių kaip netinkamas 
vėdinimas, taip pat į vietos sąlygas ir 
numatytą paskirtį bei pastato amžių.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas, kad valstybės narės vėliausiai iki 2017 m. turėtų savo minimalius 
reikalavimus dėl bendro pastatų energinio naudingumo suderinti su sąnaudų atžvilgiu 
optimaliais minimalių energinio naudingumo reikalavimų lygiais, apskaičiuotais naudojant 
privalomą bendrą metodiką, neatitinka subsidiarumo principo.

Nėra jokios priežasties manyti, kad valstybės narės negali pačios tinkamai pasiekti naujos 
redakcijos pastatų direktyvos tikslo (gerinti pastatų energinį naudingumą). 

Pakeitimas 235
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šiuose reikalavimuose atsižvelgiama į 
bendras patalpų mikroklimato sąlygas 
siekiant išvengti galimų negatyvių 
reiškinių, tokių kaip netinkamas 
vėdinimas, taip pat į vietos sąlygas ir 
numatytą paskirtį bei pastato amžių.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Jei įsigaliotų šis Komisijos pasiūlymas, būtų nustatyta, kad nuo 2014 m. vidurio finansavimas 
nebūtų teikiamas būtieniems pakeitimams atlikti, pavyzdžiui, įrengti neįgaliesiems skirtą 
įėjimą į pastatą. Ypač atsižvelgiant į mūsų senėjančius gyventojus, toks reikalavimas yra 
tvarus ir proporcingas. 

Pakeitimas 236
Fiona Hall, Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuo 2014 m. birželio 30 d. valstybės
narės neteikia paskatų statyti ar renovuoti 

3. Valstybės narės neteikia paskatų statyti 
ar renovuoti pastatus ar jų dalis, 
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pastatus ar jų dalis, neatitinkančius 
minimalių energinio naudingumo 
reikalavimų, kuriuos taikant gaunami 5 
straipsnio 2 dalyje nurodyto skaičiavimo 
rezultatai.

neatitinkančius minimalių energinio 
naudingumo reikalavimų, kuriuos taikant 
gaunami 5 straipsnio 2 dalyje nurodyto 
skaičiavimo rezultatai.

Or. en

Pakeitimas 237
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuo 2014 m. birželio 30 d. valstybės 
narės neteikia paskatų statyti ar renovuoti 
pastatus ar jų dalis, neatitinkančius 
minimalių energinio naudingumo 
reikalavimų, kuriuos taikant gaunami 5 
straipsnio 2 dalyje nurodyto skaičiavimo 
rezultatai.

3. Nuo 2011 m. birželio 30 d. valstybės 
narės teikia paskatas statyti ar renovuoti 
pastatus ar jų dalis, atitinkančias bent
minimalius 5 ar 9 straipsniuose nustatytus
energinio naudingumo reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 238
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuo 2014 m. birželio 30 d. valstybės 
narės neteikia paskatų statyti ar renovuoti 
pastatus ar jų dalis, neatitinkančius 
minimalių energinio naudingumo 
reikalavimų, kuriuos taikant gaunami 5 
straipsnio 2 dalyje nurodyto skaičiavimo 
rezultatai.

3. Nuo 2011 m. birželio 30 d. valstybės 
narės neteikia paskatų statyti ar renovuoti 
pastatus ar jų dalis, neatitinkančius 
minimalių energinio naudingumo 
reikalavimų, kuriuos taikant gaunami 5 
straipsnio 2 dalyje nurodyto skaičiavimo 
rezultatai.

Or. en
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Pakeitimas 239
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuo 2014 m. birželio 30 d. valstybės 
narės neteikia paskatų statyti ar renovuoti 
pastatus ar jų dalis, neatitinkančius 
minimalių energinio naudingumo 
reikalavimų, kuriuos taikant gaunami 5 
straipsnio 2 dalyje nurodyto skaičiavimo 
rezultatai.

3. Nuo 2014 m. birželio 30 d. valstybės 
narės neteikia paskatų statyti ar dėl 
energinių priežasčių renovuoti pastatus ar 
jų dalis, neatitinkančius minimalių 
energinio naudingumo reikalavimų, 
kuriuos taikant gaunami 5 straipsnio 2 
dalyje nurodyto skaičiavimo rezultatai.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paramą teikti būtų įmanoma tik toms renovacijos priemonėms, 
kurių imamasi siekiant atitikti energijos vartojimo efektyvumo standartus. Tai itin pakenktų 
pastangoms siekti kitų teisėtų tikslų, pvz., esamus pastatus pritaikyti senėjančių gyventojų 
poreikiams. Viešieji ar privatūs savininkai, norintys renovuoti pastatus, nepajėgs šio naujo 
reikalavimo ir dėl to gali neatlikti reikiamų renovacijos darbų.

Pakeitimas 240
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuo 2014 m. birželio 30 d. valstybės 
narės neteikia paskatų statyti ar renovuoti
pastatus ar jų dalis, neatitinkančius 
minimalių energinio naudingumo 
reikalavimų, kuriuos taikant gaunami 5 
straipsnio 2 dalyje nurodyto skaičiavimo 
rezultatai.

3. Nuo 2014 m. birželio 30 d. valstybės 
narės neteikia paskatų statyti naujus
pastatus ar jų dalis, neatitinkančius 
minimalių energinio naudingumo 
reikalavimų, kuriuos taikant gaunami 5 
straipsnio 2 dalyje nurodyto skaičiavimo 
rezultatai.

Or. en
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Pagrindimas

Turėtų būti teikiamos paskatos pastatams renovuoti, nes tai sritis, turinti didžiausią 
potencialą gerinti efektyvumą.

Pakeitimas 241
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nuo 2017 m. birželio 30 d. valstybės 
narės, peržiūrėdamos savo minimalius 
energinio naudingumo reikalavimus, 
nustatytus pagal šio straipsnio 1 dalį, 
užtikrina, kad taikant šiuos reikalavimus 
būtų gaunami 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodyto skaičiavimo rezultatai.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas, kad valstybės narės vėliausiai iki 2017 m. turėtų savo minimalius 
reikalavimus dėl bendro pastatų energinio naudingumo suderinti su sąnaudų atžvilgiu 
optimaliais minimalių energinio naudingumo reikalavimų lygiais, apskaičiuotais naudojant 
privalomą bendrą metodiką, neatitinka subsidiarumo principo.

Nėra jokios priežasties manyti, kad valstybės narės negali pačios tinkamai pasiekti naujos 
redakcijos pastatų direktyvos tikslo (gerinti pastatų energinį naudingumą).

Pakeitimas 242
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nuo 2017 m. birželio 30 d. valstybės
narės, peržiūrėdamos savo minimalius
energinio naudingumo reikalavimus, 

4. Valstybės narės užtikrina, kad
minimalūs energinio naudingumo 
reikalavimai, nustatyti pagal šio straipsnio 
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nustatytus pagal šio straipsnio 1 dalį, 
užtikrina, kad taikant šiuos reikalavimus 
būtų gaunami 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodyto skaičiavimo rezultatai.

1 dalį, būtų apskaičiuojami sąnaudų 
atžvilgiu optimaliu lygiu laikantis 5 
straipsnyje nustatytų reikalavimų.

Or. de

Pagrindimas

Kai kurios valstybės narės jau turi metodus sąnaudų atžvilgiu optimaliems minimaliems 
reikalavimams apskaičiuoti. Pradėjus taikyti bendrą lyginamąją metodiką, joms rastųsi 
didelių administracinių išlaidų, jei būtų reikalaujama jų galiojančius skaičiavimo metodus 
suderinti su vėliau Komisijos nustatyta lyginamąja metodika. Todėl atsižvelgiant į šį aspektą, 
pridėtinė suderintos koncepcijos, skirtos energijos vartojimo efektyvumui gerinti, vertė būtų 
abejotina.

Pakeitimas 243
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nuo 2017 m. birželio 30 d. valstybės 
narės, peržiūrėdamos savo minimalius 
energinio naudingumo reikalavimus, 
nustatytus pagal šio straipsnio 1 dalį, 
užtikrina, kad taikant šiuos reikalavimus 
būtų gaunami 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodyto skaičiavimo rezultatai.

4. Iki 2013 m. birželio 30 d. valstybės 
narės nustato savo minimalius energinio 
naudingumo reikalavimus, nustatytus pagal 
šio straipsnio 1 dalį ir pagal 5 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 244
Fiona Hall, Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nuo 2017 m. birželio 30 d. valstybės 
narės, peržiūrėdamos savo minimalius 

4. Ne vėliau kaip 2014 m. birželio 30 d. 
valstybės narės peržiūri savo minimalius 
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energinio naudingumo reikalavimus, 
nustatytus pagal šio straipsnio 1 dalį, 
užtikrina, kad taikant šiuos reikalavimus 
būtų gaunami 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodyto skaičiavimo rezultatai.

energinio naudingumo reikalavimus, 
nustatytus pagal šio straipsnio 1 dalį, ir 
užtikrina, kad taikant šiuos reikalavimus 
būtų gaunami 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodyto skaičiavimo rezultatai.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka 9 straipsnį ir visą sąnaudų atžvilgiu optimalių minimalių 
reikalavimamų nustatymo procedūrą.

Pakeitimas 245
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nuo 2017 m. birželio 30 d. valstybės 
narės, peržiūrėdamos savo minimalius 
energinio naudingumo reikalavimus, 
nustatytus pagal šio straipsnio 1 dalį, 
užtikrina, kad taikant šiuos reikalavimus 
būtų gaunami 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodyto skaičiavimo rezultatai.

4. Nuo 2014 m. birželio 30 d. valstybės 
narės peržiūri savo minimalius energinio 
naudingumo reikalavimus, nustatytus pagal 
šio straipsnio 1 dalį, ir užtikrina, kad 
taikant šiuos reikalavimus būtų gaunami 5 
straipsnio 2 dalyje nurodyto skaičiavimo 
rezultatai.

Or. en

Pakeitimas 246
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės teikia subsidijas ir 
technines konsultacijas, kad siekiant, jog 
pastatai ir istoriniai centrai atitiktų 
energijos vartojimo efektyvumo 
reikalavimus, jie būtų įtraukti į specialias 
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programas. 

Or. en

Pakeitimas 247
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Turi būti atliekamas vizualusis 
istoriniuose centruose esančių energijos 
gamybos sistemų ir izoliacijos priemonių 
poveikio vertinimas. 

Or. en

Pakeitimas 248
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
nustato lyginamąją metodiką sąnaudų 
atžvilgiu optimaliems minimalių energinio 
naudingumo reikalavimų, taikomų 
pastatams ar jų dalims, lygiams 
apskaičiuoti. Taikant lyginamąją metodiką 
atskiriami nauji ir esami pastatai, taip pat
skirtingų kategorijų pastatai.

1. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
nustato lyginamąją metodiką sąnaudų 
atžvilgiu optimaliems energinio 
naudingumo reikalavimų, taikomų 
pastatams ar jų dalims, lygiams 
apskaičiuoti. Taikant lyginamąją metodiką 
atskiriami nauji ir esami pastatai, taip pat 
skirtingų kategorijų pastatai.

Tos priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
19 straipsnio 2 dalyje numatytos 
procedūros.

Tos priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
19 straipsnio 2 dalyje numatytos 
procedūros.

2. Sąnaudų atžvilgiu optimalius minimalių
energinio naudingumo reikalavimų lygius 
valstybės narės apskaičiuoja naudodamos 

2. Sąnaudų atžvilgiu optimalius energinio 
naudingumo reikalavimų lygius valstybės 
narės apskaičiuoja naudodamos lyginamąją 
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lyginamąją metodiką, nustatytą pagal 1 
dalį, ir svarbius parametrus, kaip antai 
klimato sąlygos, ir šio skaičiavimo 
rezultatus palygina su savo nustatytais 
minimaliais energinio naudingumo 
reikalavimais.

metodiką, nustatytą pagal 1 dalį, ir svarbius 
parametrus, kaip antai klimato sąlygos, ir 
šio skaičiavimo rezultatus palygina su savo 
nustatytais minimaliais energinio 
naudingumo reikalavimais.

Jos pateikia Komisijai visus skaičiuojant 
naudotus įvesties duomenis bei prielaidas ir 
visus skaičiavimo rezultatus. Šią ataskaitą 
galima įtraukti į Direktyvos 2006/32/EB 21 
straipsnio 2 dalyje nurodytus energijos 
efektyvumo veiksmų planus. Tokias 
ataskaitas valstybės narės teikia Komisijai 
kas trejus metus. Pirma ataskaita 
pateikiama ne vėliau kaip 2011 m. birželio 
30 d.

Jos pateikia Komisijai visus skaičiuojant 
naudotus įvesties duomenis bei prielaidas ir 
visus skaičiavimo rezultatus. Šią ataskaitą 
galima įtraukti į Direktyvos 2006/32/EB 21 
straipsnio 2 dalyje nurodytus energijos 
efektyvumo veiksmų planus. Tokias 
ataskaitas valstybės narės teikia Komisijai 
kas trejus metus. Pirma ataskaita 
pateikiama ne vėliau kaip 2011 m. birželio 
30 d.

3. Komisija paskelbia ataskaitą, kurioje 
nurodo valstybių narių pažangą siekiant 
atitikti sąnaudų atžvilgiu optimalius 
minimalių energinio naudingumo 
reikalavimų lygius.

3. Komisija paskelbia ataskaitą, kurioje 
nurodo valstybių narių pažangą siekiant 
atitikti sąnaudų atžvilgiu optimalius 
energinio naudingumo reikalavimų lygius.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas, kad valstybės narės vėliausiai iki 2017 m. turėtų savo minimalius 
reikalavimus dėl bendro pastatų energinio naudingumo suderinti su sąnaudų atžvilgiu 
optimaliais minimalių energinio naudingumo reikalavimų lygiais, apskaičiuotais naudojant 
privalomą bendrą metodiką, neatitinka subsidiarumo principo.

Nėra jokios priežasties manyti, kad valstybės narės negali pačios tinkamai pasiekti naujos 
redakcijos pastatų direktyvos tikslo (gerinti pastatų energinį naudingumą).

Pakeitimas 249
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
nustato lyginamąją metodiką sąnaudų 

1. Pagal IIIa priede nustatytą bendrąją 
sistemą valstybės narės taiko lyginamąją 
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atžvilgiu optimaliems minimalių energinio 
naudingumo reikalavimų, taikomų 
pastatams ar jų dalims, lygiams 
apskaičiuoti. Taikant lyginamąją metodiką 
atskiriami nauji ir esami pastatai, taip pat 
skirtingų kategorijų pastatai.

metodiką sąnaudų atžvilgiu optimaliems 
minimalių energinio naudingumo 
reikalavimų, taikomų pastatams ar jų 
dalims, lygiams apskaičiuoti. Metodika 
sąnaudų atžvilgiu optimaliems minimalių 
energinio naudingumo reikalavimų, 
taikomų pastatams ar jų dalims, lygiams 
apskaičiuoti apima susijusius Europos 
standartus.

Tos priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
19 straipsnio 2 dalyje numatytos 
procedūros.

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, turėtų būti parengta 
prieš patvirtinant šią direktyvą Tarybai ir Europos Parlamentui. Ši metodika turi būti 
grindžiama galiojančiais Europos standartais (CEN).

Pakeitimas 250
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
nustato lyginamąją metodiką sąnaudų 
atžvilgiu optimaliems minimalių energinio 
naudingumo reikalavimų, taikomų 
pastatams ar jų dalims, lygiams 
apskaičiuoti. Taikant lyginamąją metodiką 
atskiriami nauji ir esami pastatai, taip pat 
skirtingų kategorijų pastatai.

1. Pagal IIIa priede nustatytą bendrąją 
sistemą valstybės narės taiko suderintą
metodiką sąnaudų atžvilgiu optimaliems 
minimalių energinio naudingumo 
reikalavimų, taikomų pastatams ar jų 
dalims, lygiams apskaičiuoti. Metodika 
sąnaudų atžvilgiu optimaliems minimalių 
energinio naudingumo reikalavimų, 
taikomų pastatams ar jų dalims, lygiams 
apskaičiuoti apima susijusius Europos 
standartus.

Tos priemonės, skirtos šios direktyvos 
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neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
19 straipsnio 2 dalyje numatytos 
procedūros.

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, turėtų būti parengta 
prieš patvirtinant šią direktyvą Tarybai ir Europos Parlamentui. Ši metodika turi būti 
grindžiama galiojančiais Europos standartais (CEN).

Pakeitimas 251
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
nustato lyginamąją metodiką sąnaudų 
atžvilgiu optimaliems minimalių energinio 
naudingumo reikalavimų, taikomų 
pastatams ar jų dalims, lygiams 
apskaičiuoti. Taikant lyginamąją metodiką
atskiriami nauji ir esami pastatai, taip pat 
skirtingų kategorijų pastatai.

1. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
nustato gaires sąnaudų atžvilgiu 
optimaliems minimalių energinio 
naudingumo reikalavimų, taikomų 
pastatams ar jų dalims, lygiams 
apskaičiuoti. Taikant gaires atskiriami 
nauji ir esami pastatai, taip pat skirtingų 
kategorijų pastatai.

Tos priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
19 straipsnio 2 dalyje numatytos 
procedūros.

Or. de

Pagrindimas

Kai kurios valstybės narės jau turi metodus sąnaudų atžvilgiu optimaliems minimaliems 
reikalavimams apskaičiuoti. Pradėjus taikyti bendrą lyginamąją metodiką, joms rastųsi 
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didelių administracinių išlaidų, jei būtų reikalaujama jų galiojančius skaičiavimo metodus 
suderinti su vėliau Komisijos nustatyta lyginamąja metodika. Todėl atsižvelgiant į šį aspektą, 
pridėtinė suderintos koncepcijos, skirtos energijos vartojimo efektyvumui gerinti, vertė būtų 
abejotina.

Pakeitimas 252
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
nustato lyginamąją metodiką sąnaudų 
atžvilgiu optimaliems minimalių energinio 
naudingumo reikalavimų, taikomų 
pastatams ar jų dalims, lygiams 
apskaičiuoti. Taikant lyginamąją metodiką 
atskiriami nauji ir esami pastatai, taip pat 
skirtingų kategorijų pastatai.

1. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. valstybės 
narės nustato lyginamąją metodiką 
sąnaudų atžvilgiu optimaliems minimalių 
energinio naudingumo reikalavimų, 
taikomų pastatams ar jų dalims, lygiams 
apskaičiuoti. Taikant lyginamąją metodiką 
atskiriami nauji ir esami pastatai, taip pat 
skirtingų kategorijų pastatai ir savininko 
naudojami ir nuomojami pastatai.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų laikytis subsidiarumo principo. Be to, reikėtų tinkamai atsižvelgti į nuomojamas 
patalpas, nes reikalavimas tokiems pastatams taikyti vienodas nuostatas galėtų net trukdyti 
įgyvendinti energijos taupymo priemones, o tai neatitiktų direktyvos tikslų.

Pakeitimas 253
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
nustato lyginamąją metodiką sąnaudų 
atžvilgiu optimaliems minimalių energinio 
naudingumo reikalavimų, taikomų 
pastatams ar jų dalims, lygiams 

1. Iki 2009 m. gruodžio 31 d. Komisija 
nustato bendrą metodiką sąnaudų atžvilgiu 
optimaliems minimalių energinio 
naudingumo reikalavimų, taikomų 
pastatams ar jų dalims, lygiams 
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apskaičiuoti. Taikant lyginamąją metodiką 
atskiriami nauji ir esami pastatai, taip pat 
skirtingų kategorijų pastatai.

apskaičiuoti. Taikant metodiką atskiriami 
nauji ir esami pastatai, taip pat skirtingų 
kategorijų pastatai ir klimato juostos.

Or. en

Pakeitimas 254
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
nustato lyginamąją metodiką sąnaudų 
atžvilgiu optimaliems minimalių energinio 
naudingumo reikalavimų, taikomų 
pastatams ar jų dalims, lygiams 
apskaičiuoti. Taikant lyginamąją metodiką 
atskiriami nauji ir esami pastatai, taip pat 
skirtingų kategorijų pastatai.

1. Iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija 
nustato bendrą metodiką sąnaudų atžvilgiu 
optimaliems minimalių energinio 
naudingumo reikalavimų, taikomų 
pastatams ar jų dalims, lygiams 
apskaičiuoti. Taikant šią metodiką 
atskiriami nauji ir esami pastatai, taip pat 
skirtingų kategorijų pastatai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad būtų galima pasinaudoti šiuolaikinėmis technologijomis, išsaugoti šią rinkos 
dalį arba užtikrinti technologijų masto ekonomiją, PEND būtina numatyti dvigubą teisinį 
pagrindą. Pagal dabartinę PEND Europoje gali egzistuoti atskiros rinkos, kuriose taikomi 
įvairūs skaičiavimo metodai ir kontrolės reikalavimai, ir dėl jų gamintojams užkertamas 
kelias pardavinėti reikalavimus atitinkančius produktus visoje ES. Todėl remiantis bendros 
rinkos koncepcija (95 straipsnis), Europos lygmeniu būtina pradėti taikyti bendrą skaičiavimo 
metodiką, kai naudojami objektyvūs kintamieji, siekiant atsižvelgti į regionų klimato 
skirtumus.
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Pakeitimas 255
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
19 straipsnio 2 dalyje numatytos 
procedūros.

Tos priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
21 straipsnio 2 dalyje numatytos 
procedūros. Prieš priimant papildomas 
priemones konsultuojamasi su viešojo 
sektoriaus įstaigomis ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 256
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
19 straipsnio 2 dalyje numatytos 
procedūros.

Tos priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
21 straipsnio 2 dalyje numatytos 
procedūros. Prieš priimant papildomas 
priemones konsultuojamasi su viešojo 
sektoriaus įstaigomis ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais.

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 257
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatydama šias priemones Komisija 
konsultuojasi su suinteresuotaisiais 
subjektais.

Or. en

Pagrindimas

Itin svarbu, kad nustatydama šią metodiką Komisija konsultuotųsi su suinteresuotaisiais 
subjektais ir dirbtų skaidriai.

Pakeitimas 258
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąnaudų atžvilgiu optimalius minimalių 
energinio naudingumo reikalavimų lygius 
valstybės narės apskaičiuoja naudodamos 
lyginamąją metodiką, nustatytą pagal 1 
dalį, ir svarbius parametrus, kaip antai 
klimato sąlygos, ir šio skaičiavimo 
rezultatus palygina su savo nustatytais 
minimaliais energinio naudingumo 
reikalavimais.

2. Sąnaudų atžvilgiu optimalius minimalių 
energinio naudingumo reikalavimų lygius 
valstybės narės apskaičiuoja 
atsižvelgdamos į gaires, nurodytas 1 
dalyje, ir svarbius parametrus, kaip antai 
klimato sąlygos, ir šio skaičiavimo 
rezultatus palygina su savo nustatytais 
minimaliais energinio naudingumo 
reikalavimais.
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Jos pateikia Komisijai visus skaičiuojant 
naudotus įvesties duomenis bei prielaidas 
ir visus skaičiavimo rezultatus. Šią 
ataskaitą galima įtraukti į 
Direktyvos 2006/32/EB 21 straipsnio 2 
dalyje nurodytus energijos efektyvumo 
veiksmų planus. Tokias ataskaitas 
valstybės narės teikia Komisijai kas trejus 
metus. Pirma ataskaita pateikiama ne 
vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d.

Jos pateikia Komisijai taikytą skaičiavimo 
metodiką, rezultatus ir visus naudotus 
įvesties duomenis bei prielaidas. Šią 
ataskaitą galima įtraukti į 
Direktyvos 2006/32/EB 21 straipsnio 2 
dalyje nurodytus energijos efektyvumo 
veiksmų planus. Tokias ataskaitas 
valstybės narės teikia Komisijai kas trejus 
metus. Pirma ataskaita pateikiama ne 
vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d.

Or. de

Pagrindimas

Kai kurios valstybės narės jau turi metodus sąnaudų atžvilgiu optimaliems minimaliems 
reikalavimams apskaičiuoti. Pradėjus taikyti bendrą lyginamąją metodiką, joms rastųsi 
didelių administracinių išlaidų, jei būtų reikalaujama jų galiojančius skaičiavimo metodus 
suderinti su vėliau Komisijos nustatyta lyginamąja metodika. Todėl atsižvelgiant į šį aspektą, 
pridėtinė suderintos koncepcijos, skirtos energijos vartojimo efektyvumui gerinti, vertė būtų 
abejotina.

Pakeitimas 259
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąnaudų atžvilgiu optimalius 
minimalių energinio naudingumo 
reikalavimų lygius valstybės narės 
apskaičiuoja naudodamos lyginamąją 
metodiką, nustatytą pagal 1 dalį, ir 
svarbius parametrus, kaip antai klimato 
sąlygos, ir šio skaičiavimo rezultatus 
palygina su savo nustatytais minimaliais 
energinio naudingumo reikalavimais.

2. Iki 2011 m. birželio 30 d. valstybės 
narės priima ir naudoja metodiką, 
nustatytą pagal 1 dalį.

Or. en
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Pakeitimas 260
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąnaudų atžvilgiu optimalius minimalių 
energinio naudingumo reikalavimų lygius 
valstybės narės apskaičiuoja naudodamos 
lyginamąją metodiką, nustatytą pagal 1 
dalį, ir svarbius parametrus, kaip antai 
klimato sąlygos, ir šio skaičiavimo 
rezultatus palygina su savo nustatytais 
minimaliais energinio naudingumo 
reikalavimais.

2. Sąnaudų atžvilgiu optimalius minimalių 
energinio naudingumo reikalavimų lygius 
valstybės narės apskaičiuoja naudodamos 
lyginamąją metodiką, nustatytą pagal 1 
dalį, ir svarbius nacionalinius ar 
regioninius parametrus, dėl kurių bendrai 
susitarė dvi ar daugiau valstybių narių, 
kaip antai klimato sąlygos, ir šio 
skaičiavimo rezultatus palygina su savo 
nustatytais minimaliais energinio 
naudingumo reikalavimais.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų taikyti subsidiarumo principą. Be to, neriekėtų panaikinti galimybės dviem ar daugiau 
valstybių narių susitarti dėl bendrų parametrų.

Pakeitimas 261
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąnaudų atžvilgiu optimalius minimalių 
energinio naudingumo reikalavimų lygius 
valstybės narės apskaičiuoja naudodamos 
lyginamąją metodiką, nustatytą pagal 1 
dalį, ir svarbius parametrus, kaip antai 
klimato sąlygos, ir šio skaičiavimo 
rezultatus palygina su savo nustatytais 
minimaliais energinio naudingumo 
reikalavimais.

2. Sąnaudų atžvilgiu optimalius minimalių 
energinio naudingumo reikalavimų lygius 
valstybės narės apskaičiuoja naudodamos 
bendrą metodiką, nustatytą pagal 1 dalį, ir 
svarbius parametrus, kaip antai klimato 
sąlygos, ir šio skaičiavimo rezultatus 
palygina su savo nustatytais minimaliais 
energinio naudingumo reikalavimais.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad būtų galima pasinaudoti šiuolaikinėmis technologijomis, išsaugoti šią rinkos 
dalį arba užtikrinti technologijų masto ekonomiją, PEND būtina numatyti dvigubą teisinį 
pagrindą. Pagal dabartinę PEND Europoje gali egzistuoti atskiros rinkos, kuriose taikomi 
įvairūs skaičiavimo metodai ir kontrolės reikalavimai, ir dėl jų gamintojams užkertamas 
kelias pardavinėti reikalavimus atitinkančius produktus visoje ES. Todėl remiantis bendros 
rinkos koncepcija (95 straipsnis), Europos lygmeniu būtina pradėti taikyti bendrą skaičiavimo 
metodiką, kai naudojami objektyvūs kintamieji, siekiant atsižvelgti į regionų klimato 
skirtumus.

Pakeitimas 262
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąnaudų atžvilgiu optimalius minimalių 
energinio naudingumo reikalavimų lygius 
valstybės narės apskaičiuoja naudodamos 
lyginamąją metodiką, nustatytą pagal 1 
dalį, ir svarbius parametrus, kaip antai 
klimato sąlygos, ir šio skaičiavimo 
rezultatus palygina su savo nustatytais 
minimaliais energinio naudingumo 
reikalavimais.

2. Sąnaudų atžvilgiu optimalius minimalių 
energinio naudingumo reikalavimų lygius 
valstybės narės apskaičiuoja naudodamos 
bendrą metodiką, nustatytą pagal 1 dalį. 
Jais atsižvelgiama į apšvietimo 
reikalavimus, nustatytus Europos CEN 
standartuose EN 12464-1 ir EN 15193.

Or. en

Pakeitimas 263
Fiona Hall, Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jos pateikia Komisijai visus skaičiuojant 
naudotus įvesties duomenis bei prielaidas ir 
visus skaičiavimo rezultatus. Šią ataskaitą 

Jos pateikia Komisijai visus skaičiuojant 
naudotus įvesties duomenis bei prielaidas ir 
visus skaičiavimo rezultatus. Ši ataskaita 
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galima įtraukti į Direktyvos 2006/32/EB 
14 straipsnio 2 dalyje nurodytus energijos 
efektyvumo veiksmų planus. Tokias 
ataskaitas valstybės narės teikia Komisijai 
kas trejus metus. Pirma ataskaita 
pateikiama ne vėliau kaip 2011 m. birželio 
30 d.

įtraukiama į Direktyvos 2006/32/EB 14 
straipsnio 2 dalyje nurodytus energijos 
efektyvumo veiksmų planus. Tokias 
ataskaitas valstybės narės teikia Komisijai 
kas trejus metus. Pirma ataskaita 
pateikiama ne vėliau kaip 2011 m. birželio 
30 d.

Or. en

Pakeitimas 264
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija paskelbia ataskaitą, kurioje 
nurodo valstybių narių pažangą siekiant 
atitikti sąnaudų atžvilgiu optimalius 
minimalių energinio naudingumo 
reikalavimų lygius.

3. Komisija paskelbia ataskaitą, kurioje 
nurodo valstybių narių pažangą taikant šį 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 265
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija paskelbia ataskaitą, kurioje 
nurodo valstybių narių pažangą siekiant 
atitikti sąnaudų atžvilgiu optimalius 
minimalių energinio naudingumo 
reikalavimų lygius.

3. Komisija paskelbia ataskaitą, kurioje 
nurodo valstybių narių pažangą siekiant 
atitikti sąnaudų atžvilgiu optimalius 
minimalių energinio naudingumo 
reikalavimų lygius, įskaitant visus 
valstybių narių pateiktus įvesties 
duomenis ir prielaidas.

Or. en
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Pakeitimas 266
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad nauji pastatai atitiktų pagal
4 straipsnį nustatytus minimalius 
energinio naudingumo reikalavimus.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad nauji pastatai atitiktų pagal
4 ir 9 straipsnius nustatytus energinio 
naudingumo reikalavimus.

Naujų pastatų atveju valstybės narės 
užtikrina, kad prieš pradedant statybą 
būtų apsvarstytas toliau išvardytų
alternatyvių sistemų techninis, 
aplinkosauginis ir ekonominis 
pagrindimas ir į jį būtų atsižvelgta:
a) decentralizuotų aprūpinimo energija 
sistemų, paremtų atsinaujinančia 
energija;
b) bendros šilumos ir elektros energijos 
gamybos;
c) centralizuoto ar grupinio šildymo ar 
vėsinimo sistemų, jei tokių yra;
d) šilumos siurblių.
2. Valstybės narės užtikrina, kad prašant 
išduoti statybos leidimą arba norint gauti 
galutinį pastato statybos darbų 
patvirtinimą 1 dalyje nurodytų 
alternatyvių sistemų analizė būtų 
skaidriai įforminta dokumentais.

Or. en

Pagrindimas

Šis reikalavimas valstybėms narėms nustatyti papildomų administracinių reikalavimų nėra 
naudingas ir dėl jo bus vėluojama statyti naujus pastatus, kuriuose energija būtų vartojama 
efektyviai.
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Pakeitimas 267
Fiona Hall, Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad nauji pastatai atitiktų pagal
4 straipsnį nustatytus  minimalius energinio 
naudingumo reikalavimus.

1. Valstybės narės teikia pirmenybę 
energijos vartojimo efektyvumui ir imasi 
būtinų priemonių užtikrinti, kad nauji 
pastatai atitiktų pagal  4 straipsnį 
nustatytus  minimalius energinio 
naudingumo reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 268
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad nauji pastatai atitiktų pagal
4 straipsnį nustatytus  minimalius energinio 
naudingumo reikalavimus.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad nauji pastatai atitiktų pagal
4 straipsnį nustatytus  minimalius energinio 
naudingumo reikalavimus ir kad 
palaipsniui visi nauji pastatai būtų 
statomi laikantis 9 straipsnyje nustatytų 
reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Jei nauji pastatai bus statomi taip, kad juos eksploatuojant išmetamas anglies dvideginio 
kiekis ir suvartojamas pirminės energijos kiekis bus mažas arba lygus nuliui, tai padės 
greičiau užtikrinti geresnį pastatų energinį naudingumą.
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Pakeitimas 269
Fiona Hall, Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų pastatų atveju valstybės narės 
užtikrina, kad prieš pradedant statybą būtų 
apsvarstytas toliau išvardytų  alternatyvių 
sistemų techninis, aplinkosauginis ir 
ekonominis pagrindimas ir į jį būtų 
atsižvelgta:

Valstybės narės taip pat užtikrina, kad būtų 
apsvarstytos toliau išvardytos
alternatyvios sistemos ir į jas būtų 
atsižvelgta prieš pradedant naujų pastatų 
statybą:

Or. en

Pakeitimas 270
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų pastatų atveju valstybės narės 
užtikrina, kad prieš pradedant statybą būtų 
apsvarstytas toliau išvardytų  alternatyvių 
sistemų techninis, aplinkosauginis ir 
ekonominis pagrindimas ir į jį būtų 
atsižvelgta:

Naujų pastatų, neatsižvelgiant į jų dydį,
atveju valstybės narės užtikrina, kad prieš 
pradedant statybą būtų apsvarstytas toliau 
išvardytų  alternatyvių sistemų techninis, 
aplinkosauginis ir ekonominis pagrindimas 
ir į jį būtų atsižvelgta:

Or. en

Pakeitimas 271
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų pastatų atveju valstybės narės 
užtikrina, kad prieš pradedant statybą būtų 
apsvarstytas toliau išvardytų alternatyvių 

Naujų pastatų atveju valstybės narės 
užtikrina, kad prieš pradedant statybą būtų 
apsvarstytas alternatyvių sistemų techninis, 
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sistemų techninis, aplinkosauginis ir 
ekonominis pagrindimas ir į jį būtų 
atsižvelgta:

aplinkosauginis ir ekonominis pagrindimas 
ir į jį būtų atsižvelgta, įskaitant šias (ir ne 
tik) sistemas:

Or. en

Pakeitimas 272
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų pastatų atveju valstybės narės 
užtikrina, kad prieš pradedant statybą būtų 
apsvarstytas toliau išvardytų alternatyvių 
sistemų techninis, aplinkosauginis ir 
ekonominis pagrindimas ir į jį būtų 
atsižvelgta:

Naujų pastatų, kurių bendras naudingasis 
vidaus patalpų plotas yra didesnis kaip 
250 kvadratinių metrų, atveju valstybės 
narės užtikrina, kad prieš pradedant statybą 
būtų apsvarstytas toliau išvardytų 
alternatyvių sistemų techninis, 
aplinkosauginis ir ekonominis pagrindimas 
ir į jį būtų atsižvelgta:

Or. en

Pagrindimas

Visiškai išbraukus nukrypti leidžiančią nuostatą dėl mažų pastatų vietos valdžios 
institucijoms, atsižvelgiant į dabartinius jų finansinius it techninius pajėgumus, bus beveik 
neįmanoma atitikti reikalavimų. Dėl šios priežasties siūlomas kompromisas.

Pakeitimas 273
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų pastatų atveju valstybės narės 
užtikrina, kad prieš pradedant statybą būtų 
apsvarstytas toliau išvardytų alternatyvių 
sistemų techninis, aplinkosauginis ir 

Naujų pastatų atveju valstybės narės 
užtikrina, kad prieš pradedant statybą būtų 
apsvarstytas labai efektyvių alternatyvių 
sistemų techninis, aplinkosauginis ir 
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ekonominis pagrindimas ir į jį būtų 
atsižvelgta:

ekonominis pagrindimas ir į jį būtų 
atsižvelgta vadovaujantis principu, kad 
pirmiausia užtikrinama, jog su šildymu ir 
vėsinimu susiję energijos poreikiai būtų 
sumažinami iki minimalaus lygio. Šios 
alternatyvios sistemos gali būti (ir ne tik):

Or. en

Pagrindimas

Svarbu išnaudoti pastatų alternatyvias aprūpinimo energija sistemų potencialą, nes nauji 
pastatai bus naudojami daug metų.  Tačiau taip vis dar bus blogai paskirstomi ištekliai, jei  
visų pirma nebus užtikrinama, kad:

(1) pasitelkiant tuos pačius sąnaudų atžvilgiu optimalius kriterijus kiek įmanoma bus 
sumažintas energijos poreikis. Pastaba. Prieš nustatant energijos tiekimo poreikius šis 
principas visada turėtų būti taikomas ir

(2) kaip nurodyta neseniai priimtoje direktyvoje dėl atsinaujinančiosios energijos, bus 
nustatyti didelio efektyvumo reikalavimai.

Pakeitimas 274
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų pastatų atveju valstybės narės 
užtikrina, kad prieš pradedant statybą būtų 
apsvarstytas toliau išvardytų alternatyvių 
sistemų techninis, aplinkosauginis ir 
ekonominis pagrindimas ir į jį būtų 
atsižvelgta:

Naujų pastatų atveju valstybės narės 
reikalauja naudoti minimalų vietoje iš 
atsinaujinančių išteklių pagaminamos 
energijos kiekį ir užtikrina, kad prieš 
pradedant statybą būtų apsvarstytas toliau 
išvardytų alternatyvių sistemų techninis, 
aplinkosauginis ir ekonominis pagrindimas 
ir į jį būtų atsižvelgta:

Or. en

Pagrindimas

Šis pasiūlymas atitinka naują direktyvą dėl atsinaujinančiosios energijos.
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Pakeitimas 275
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų pastatų atveju valstybės narės 
užtikrina, kad prieš pradedant statybą būtų 
apsvarstytas toliau išvardytų alternatyvių 
sistemų techninis, aplinkosauginis ir 
ekonominis pagrindimas ir į jį būtų 
atsižvelgta:

Naujų pastatų atveju valstybės narės 
užtikrina, kad prieš pradedant statybą būtų 
apsvarstytas toliau išvardytų alternatyvių 
statybos metodų techninis, aplinkosauginis 
ir ekonominis pagrindimas ir paskirtis ir į 
juos būtų atsižvelgta:

Or. it

Pagrindimas

Šios direktyvos tikslas – užtikrinti, kad nenustatant techninių apribojimų būtų teikiamos 
paskatos pastatų srities energijos vartojimo efektyvumui gerinti.

Pakeitimas 276
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) decentralizuotų aprūpinimo energija 
sistemų, paremtų atsinaujinančia energija;

a) decentralizuotų aprūpinimo energija 
sistemų, paremtų energija iš 
atsinaujinančių šaltinių;

Or. en
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Pakeitimas 277
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) decentralizuotų aprūpinimo energija
sistemų, paremtų atsinaujinančia energija;

a) techninių sistemų, paremtų 
atsinaujinančia energija;

Or. it

Pagrindimas

Šios direktyvos tikslas – užtikrinti, kad nenustatant techninių apribojimų būtų teikiamos 
paskatos pastatų srities energijos vartojimo efektyvumui gerinti.

Pakeitimas 278
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendros šilumos ir elektros energijos 
gamybos;

b) bendros šilumos ir elektros energijos 
gamybos ir mažos galios bendros šilumos 
ir elektros energijos gamybos;

Or. it

Pagrindimas

Komisija siūlo naujuose pastatuose naudoti bendros šilumos ir elektros energijos gamybos 
sistemas, bet nemini tokių sistemų naudojimo esamuose pastatuose. Vis dėlto mažos galios 
bendra šilumos ir elektros energijos gamyba galėtų būti veiksminga priemonė norint gerinti 
atskirų pastatų energinį naudingumą ir siekiant išmetamo anglies dioksido kiekio ir iš tinklo 
suvartojamos elektros energijos kiekio mažinimo tikslų.
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Pakeitimas 279
Fiona Hall, Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) centralizuoto ar grupinio šildymo ar 
vėsinimo sistemų, jei tokių yra;

c) centralizuoto ar grupinio šildymo ar 
vėsinimo sistemų, jei tokių yra, ypač tų 
sistemų, kurios visiškai ar iš dalies 
paremtos atsinaujinančia energija;

Or. en

Pakeitimas 280
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) saulės skydų, kuriuos įrengus 
įmanoma sumažinti vėsinimo sistemų 
poreikį;

Or. fi

Pakeitimas 281
Fiona Hall, Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) šilumos siurblių. d) šilumos siurblių kaip nustatyta 
Direktyvoje 2009/.../EB dėl skatinimo 
naudoti energiją iš atsinaujinančių 
šaltinių.

Or. en
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Pakeitimas 282
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) šilumos siurblių. d) šilumos siurblių, atitinkančių sezoninio 
veikimo veiksnius ir Direktyvoje 
2009/.../EB dėl skatinimo naudoti energiją 
iš atsinaujinančių šaltinių nustatytus 
kriterijus.

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas teikiamas siekiant užtikrinti suderinamumą su direktyva dėl skatinimo naudoti 
energiją iš atsinaujinančių šaltinių.

Pakeitimas 283
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) izoliacijos sistemų.

Or. fr

Pagrindimas

Izoliacijos sistemos padeda padidinti pastatų energinį naudingumą. Jas įrengus galima 
sutaupyti itin daug suvartojamos pirminės energijos ir pastebimai sumažinti išmetamo anglies 
dioksido kiekį. Pramonė kuria naujus, vis efektyvesnius produktus, kurei turėtų būti tiriami 
siekiant statyti naujus aukščiausius šilumos izoliacijos standartus atitinkančius pastatus. 
Naudojantis visomis techninėmis sistemomis jau pradedant projektuoti pastatus reikėtų 
atsižvelgti ir į pastate naudotinas izoliacijos sistemas siekiant optimalaus naudingumo ir 
būsimo naudojimo.  
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Pakeitimas 284
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) atsinaujinančių energijos šaltinių, 
tiekiančių energiją atskiriems namų 
ūkiams;

Or. fi

Pakeitimas 285
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) IRT įrangos stebėsenos ir kontrolės 
tikslais.

Or. en

Pagrindimas

IRT stebėsenos įranga gali labai padėti tiksliai įvertinti elektros energiją vartojančių 
prietaisų ir įrangos energinį naudingumą.

Pakeitimas 286
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) šilumos rekuperavimo ventiliacijos.
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Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų atsižvelgti į veiksmingas technologijas, kurių labai trumpas 
atsipirkimo laikotarpis. „Šilumos rekuperavimo ventiliacija“ – centralizuota ar 
decentralizuota nuolatinė oro srauto sistema, kurioje energijai perduoti iš išpučiamo oro į 
įtraukiamą orą naudojami šilumokaičiai. Naudojant šilumos rekuperavimo ventiliaciją 
Danijos klimato sąlygomis 150 kvadratinių metrų ploto per metus iš viso sutaupoma 
apytikriai 5 500 kWh pirminės energijos. Tai atitinka apytikriai 43 procentus vidutiniškai 
suvartojamos energijos.

Pakeitimas 287
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikydamos d punktą, valstybės narės 
siekia palengvinti šilumos siurblių 
platinimą ir naudojimą supaprastindamos 
leidimų gręžinių gręžimui išdavimo 
procedūrą ir nustatydamos vandens 
sluoksnio ir vandens srovių tinklo, į kurį 
galima vykdyti išleidimą, lygį ir vandenį 
naudojančių šilumos siurblių oro 
kondicionavimo sistemose įmontavimo 
potencialą. 
Be to, valstybės narės teikia subsidijas 
gręžiniams gręžti arba įtraukti tokioms 
operacijoms į miesto plėtros planus.

Or. it

Pagrindimas

Komisija siūlo naujuose pastatuose naudoti bendros šilumos ir elektros energijos gamybos 
sistemas, bet nemini tokių sistemų naudojimo esamuose pastatuose. Vis dėlto mažos galios 
bendra šilumos ir elektros energijos gamyba galėtų būti veiksminga priemonė norint gerinti 
atskirų pastatų energinį naudingumą ir siekiant išmetamo anglies dioksido kiekio ir iš tinklo 
suvartojamos elektros energijos kiekio mažinimo tikslų.
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Pakeitimas 288
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad kapitališkai renovuojamų 
pastatų energinis naudingumas būtų 
pagerintas taip, kad atitiktų minimalius 
energinio naudingumo reikalavimus, kiek 
tai techniškai, funkcionaliai ir 
ekonomiškai įmanoma. Valstybės narės 
nustato šiuos minimalius energinio 
naudingumo reikalavimus pagal 4 
straipsnį. Reikalavimai gali būti nustatomi 
visam renovuotam pastatui arba 
renovuotai sistemai ar sudėtinėms dalims, 
kai jos yra renovacijos, kurią reikia atlikti 
per apibrėžtą laiką siekiant tikslo 
pagerinti bendrą energinį pastato ar jo 
dalių  naudingumą, dalis.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad kapitališkai renovuojamų 
pastatų energinis naudingumas būtų 
pagerintas taip, kad atitiktų bent
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus pagal 4 ir 9 straipsnius. 
Reikalavimai nustatomi renovuotoms 
sistemoms ar sudėtinėms dalims, kai jos 
turi būti atnaujintos arba pakeistos ir  
visam renovuotam pastatui jį kapitališkai 
renovuojant. 

Or. en

Pakeitimas 289
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad kapitališkai renovuojamų 
pastatų energinis naudingumas būtų 
pagerintas taip, kad atitiktų minimalius 
energinio naudingumo  reikalavimus, kiek 
tai techniškai, funkcionaliai ir ekonomiškai 
įmanoma. Valstybės narės nustato šiuos 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus pagal 4 straipsnį. 
Reikalavimai gali būti nustatomi visam 
renovuotam pastatui arba renovuotai 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad kapitališkai renovuojamų 
pastatų, kurių bendras naudingasis vidaus 
patalpų plotas yra didesnis kaip 250 
kvadratinių metrų, energinis naudingumas 
būtų pagerintas taip, kad atitiktų 
minimalius energinio naudingumo
reikalavimus, kiek tai techniškai, 
funkcionaliai ir ekonomiškai įmanoma. 
Valstybės narės nustato šiuos minimalius 
energinio naudingumo reikalavimus pagal 
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sistemai ar sudėtinėms dalims, kai jos yra 
renovacijos, kurią reikia atlikti per 
apibrėžtą laiką siekiant tikslo pagerinti 
bendrą energinį pastato ar jo dalių
naudingumą, dalis.

4 straipsnį. Reikalavimai gali būti 
nustatomi visam renovuotam pastatui arba 
renovuotai sistemai ar sudėtinėms dalims, 
kai jos yra renovacijos, kurią reikia atlikti 
per apibrėžtą laiką siekiant tikslo pagerinti 
bendrą energinį pastato ar jo dalių
naudingumą, dalis.

Or. en

Pagrindimas

Visiškai išbraukus nukrypti leidžiančią nuostatą dėl mažų pastatų vietos valdžios 
institucijoms, atsižvelgiant į dabartinius jų finansinius it techninius pajėgumus, bus beveik 
neįmanoma atitikti reikalavimų. Dėl šios priežasties siūlomas kompromisas.

Pakeitimas 290
Fiona Hall, Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad kapitališkai renovuojamų 
pastatų energinis naudingumas būtų 
pagerintas taip, kad atitiktų minimalius 
energinio naudingumo reikalavimus, kiek 
tai techniškai, funkcionaliai ir 
ekonomiškai įmanoma. Valstybės narės 
nustato šiuos minimalius energinio 
naudingumo reikalavimus pagal 4 straipsnį. 
Reikalavimai gali būti nustatomi visam 
renovuotam pastatui arba renovuotai 
sistemai ar sudėtinėms dalims, kai jos yra 
renovacijos, kurią reikia atlikti per 
apibrėžtą laiką siekiant tikslo pagerinti 
bendrą energinį pastato ar jo dalių
naudingumą, dalis.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad kapitališkai renovuojamų 
pastatų ar pastato sudedamųjų dalių, 
įskaitant apvalkalo sudedamąsias dalis, 
bei techninių pastato sistemų ar jų dalių, 
kai jos turi būti atnaujintos arba 
pakeistos, energinis naudingumas būtų 
pagerintas taip, kad atitiktų minimalius 
energinio naudingumo reikalavimus. 
Valstybės narės nustato šiuos minimalius 
energinio naudingumo reikalavimus pagal 
4 straipsnį. Reikalavimai nustatomi 
renovuotai sistemai ir sudėtinėms dalims, 
kai jos turi būti atnaujintos arba pakeistos 
ir visam renovuotam pastatui jį 
kapitališkai renovuojant. 
Kaip nustatyta 6 straipsnyje, valstybės 
narės užtikrina, kad kapitališkai 
renovuojant pastatus būtų aptariamos šios 
alternatyvios sistemos ir į jas būtų 
atsižvelgiama:
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a) decentralizuotos aprūpinimo energija 
sistemos, paremtos atsinaujinančia 
energija;
b) bendra šilumos ir elektros energijos 
gamyba;
c) centralizuoto ar grupinio šildymo ar 
vėsinimo sistemos, jei tokios yra, ypač tos 
sistemos, kurios visiškai ar iš dalies 
paremtos atsinaujinančia energija;
d) šilumos siurbliai kaip nustatyta 
Direktyvoje 2009/.../EB dėl skatinimo 
naudoti energiją iš atsinaujinančių 
šaltinių.

Or. en

Pagrindimas

It is equally important to ensure that the energy performance of individual building envelope 
components and technical building systems, replaced or renovated independently of a major 
renovation also meet minimum performance requirements. This is the only way to ensure the 
improvement of energy performance of the building in the event of partial renovations or 
replacement of individual components during as well as outside of a major renovation. And it 
will also encourage deep renovations, as it makes clear that when major renovation, then the 
whole building has to be brought up to at least cost optimal levels.

Pakeitimas 291
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad kapitališkai renovuojamų 
pastatų energinis naudingumas būtų 
pagerintas taip, kad atitiktų minimalius 
energinio naudingumo reikalavimus, kiek 
tai techniškai, funkcionaliai ir ekonomiškai 
įmanoma. Valstybės narės nustato šiuos 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus pagal 4 straipsnį. 
Reikalavimai gali būti nustatomi visam 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad kapitališkai renovuojamų 
pastatų darbų vykdytojai naudotų 
minimalų vietoje iš atsinaujinančių 
išteklių pagaminamos energijos kiekį ir
šių pastatų energinis naudingumas būtų 
pagerintas taip, kad atitiktų minimalius 
energinio naudingumo reikalavimus, kiek 
tai techniškai, funkcionaliai ir ekonomiškai 
įmanoma. Valstybės narės nustato šiuos 
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renovuotam pastatui arba renovuotai 
sistemai ar sudėtinėms dalims, kai jos yra 
renovacijos, kurią reikia atlikti per 
apibrėžtą laiką siekiant tikslo pagerinti 
bendrą energinį pastato ar jo dalių
naudingumą, dalis.

minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus pagal 4 straipsnį. 
Reikalavimai gali būti nustatomi visam 
renovuotam pastatui arba renovuotai 
sistemai ar sudėtinėms dalims, kai jos yra 
renovacijos, kurią reikia atlikti per 
apibrėžtą laiką siekiant tikslo pagerinti 
bendrą energinį pastato ar jo dalių
naudingumą, dalis.

Or. en

Pakeitimas 292
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad kapitališkai renovuojamų 
pastatų energinis naudingumas būtų 
pagerintas taip, kad atitiktų minimalius 
energinio naudingumo reikalavimus, kiek 
tai techniškai, funkcionaliai ir ekonomiškai 
įmanoma. Valstybės narės nustato šiuos 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus pagal 4 straipsnį. 
Reikalavimai gali būti nustatomi visam 
renovuotam pastatui arba renovuotai
sistemai ar sudėtinėms dalims, kai jos yra 
renovacijos, kurią reikia atlikti per 
apibrėžtą laiką siekiant tikslo pagerinti 
bendrą energinį pastato ar jo dalių
naudingumą, dalis.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad renovuojamų pastatų 
energinis naudingumas būtų pagerintas 
taip, kad atitiktų minimalius energinio 
naudingumo reikalavimus, kiek tai 
techniškai, funkcionaliai ir ekonomiškai 
įmanoma. Valstybės narės nustato šiuos 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus pagal 4 straipsnį. 
Reikalavimai nustatomi visam renovuotam 
pastatui ir pastato techninei sistemai ir 
renovuotoms pastato apvalkalo
sudėtinėms dalims, kai jos yra renovacijos, 
kurią reikia atlikti per ne ilgesnį kaip 
penkerių metų laikotarpį siekiant tikslo 
pagerinti bendrą energinį pastato ar jo 
dalių  naudingumą, dalis.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti kuo veiksmingesnį energinį naudingumą svarbu atsižvelgti į atskiras 
pastato sudedamąsias dalis. Tai vienintelis būdas užtikrinti bendrą pastato energinį 
naudingumą, kai jis iš dalies renovuojamas arba kapitališkai renovuojant keičiamos atskiros 
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jo sudedamosios dalys. Blogai izoliuotame pastate įrengtos labai efektyvios techninės 
sistemos neduotų jokios ekonominės ar aplinkosauginės naudos. 

Pakeitimas 293
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad kapitališkai renovuojamų 
pastatų energinis naudingumas būtų 
pagerintas taip, kad atitiktų minimalius 
energinio naudingumo reikalavimus, kiek 
tai techniškai, funkcionaliai ir ekonomiškai 
įmanoma. Valstybės narės nustato šiuos 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus pagal 4 straipsnį. 
Reikalavimai gali būti nustatomi visam 
renovuotam pastatui arba renovuotai 
sistemai ar sudėtinėms dalims, kai jos yra 
renovacijos, kurią reikia atlikti per 
apibrėžtą laiką siekiant tikslo pagerinti 
bendrą energinį pastato ar jo dalių
naudingumą, dalis.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad kapitališkai renovuojamų 
pastatų energinis naudingumas būtų 
pagerintas taip, kad atitiktų minimalius 
energinio naudingumo reikalavimus, kiek 
tai techniškai, funkcionaliai ir ekonomiškai 
įmanoma. Valstybės narės nustato šiuos 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus pagal 4 straipsnį. 
Reikalavimai nustatomi visam renovuotam 
pastatui ir renovuotai techninei sistemai ir 
pastato apvalkalo sudėtinėms dalims, kai 
jos yra renovacijos, kurią reikia atlikti per 
apibrėžtą laiką siekiant tikslo pagerinti 
bendrą energinį pastato ar jo dalių
naudingumą, dalis.

Or. en

Pagrindimas

Taip pat svarbu užtikrinti, kad atskirų pastato apvalkalo sudedamųjų dalių energinis 
naudingumas atitiktų minimalius naudingumo reikalavimus. Blogai izoliuotame pastate 
įrengtos labai efektyvios techninės sistemos neduotų jokios ekonominės ar aplinkosauginės 
naudos. Viso pastato ir jo dalių viso energinio naudingumo reikalavimai jau nustatyti 1, 3 ir 4 
straipsniuose bei I priede. Apvalkalo sudedamųjų dalių reikalavimai apibūdinti terminu „jo 
dalys“, tačiau jas reikia paminėti aiškiau ir išsamiau.
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Pakeitimas 294
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad kapitališkai renovuojamų 
pastatų energinis naudingumas būtų 
pagerintas taip, kad atitiktų minimalius 
energinio naudingumo reikalavimus, kiek 
tai techniškai, funkcionaliai ir ekonomiškai 
įmanoma. Valstybės narės nustato šiuos 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus pagal 4 straipsnį. 
Reikalavimai gali būti nustatomi visam 
renovuotam pastatui arba renovuotai 
sistemai ar sudėtinėms dalims, kai jos yra 
renovacijos, kurią reikia atlikti per 
apibrėžtą laiką siekiant tikslo pagerinti 
bendrą energinį pastato ar jo dalių
naudingumą, dalis. 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad kapitališkai renovuojamų 
pastatų (neatsižvelgiant į jų dydį) energinis 
naudingumas būtų pagerintas taip, kad 
atitiktų minimalius energinio 
naudingumo reikalavimus, kiek tai 
techniškai, funkcionaliai ir ekonomiškai 
įmanoma. Valstybės narės nustato šiuos 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus pagal 4 straipsnį. 
Reikalavimai gali būti nustatomi visam 
renovuotam pastatui arba renovuotai 
sistemai ar sudėtinėms dalims, kai jos yra 
renovacijos, kurią reikia atlikti per 
apibrėžtą laiką siekiant tikslo pagerinti 
bendrą energinį pastato ar jo dalių
naudingumą, dalis.

Or. en

Pakeitimas 295
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad kapitališkai renovuojamų 
pastatų energinis naudingumas būtų 
pagerintas taip, kad atitiktų minimalius 
energinio naudingumo reikalavimus, kiek 
tai techniškai, funkcionaliai ir ekonomiškai 
įmanoma. Valstybės narės nustato šiuos 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus pagal 4 straipsn . 
Reikalavimai gali būti nustatomi visam 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad kapitališkai renovuojamų 
pastatų energinis naudingumas būtų 
pagerintas taip, kad atitiktų minimalius 
energinio naudingumo reikalavimus, kiek 
tai techniškai, funkcionaliai ir ekonomiškai 
įmanoma. Valstybės narės nustato šiuos 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus pagal 4 straipsnį. 
Reikalavimai gali būti nustatomi visam 
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renovuotam pastatui arba renovuotai 
sistemai ar sudėtinėms dalims, kai jos yra 
renovacijos, kurią reikia atlikti per 
apibrėžtą laiką siekiant tikslo pagerinti 
bendrą energinį pastato ar jo dalių
naudingumą, dalis.

renovuotam pastatui ir renovuotai sistemai 
ir pastatų apvalkalo sudėtinėms dalims, 
kai jos yra renovacijos, kurią reikia atlikti 
per apibrėžtą laiką siekiant tikslo pagerinti 
bendrą energinį pastato ar jo dalių
naudingumą, dalis.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės taip pat turi nustatyti minimalius pastato apvalkalo sudedamųjų dalių ir 
techninių sistemų energijos naudingumo reikalavimus siekiant užtikrinti, kad bet koks 
atnaujinimas būtų galimybė pagerinti pastato energinį naudingumą.

Pakeitimas 296
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad kapitališkai renovuojamų 
pastatų energinis naudingumas būtų 
pagerintas taip, kad atitiktų minimalius 
energinio naudingumo reikalavimus, kiek 
tai techniškai, funkcionaliai ir ekonomiškai 
įmanoma. Valstybės narės nustato šiuos 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus pagal 4 straipsnį. 
Reikalavimai gali būti nustatomi visam 
renovuotam pastatui arba renovuotai 
sistemai ar sudėtinėms dalims, kai jos yra 
renovacijos, kurią reikia atlikti per 
apibrėžtą laiką siekiant tikslo pagerinti 
bendrą energinį pastato ar jo dalių
naudingumą, dalis.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad kapitališkai renovuojamų 
pastatų energinis naudingumas būtų 
pagerintas taip, kad atitiktų minimalius 
energinio naudingumo reikalavimus, kiek 
tai techniškai, funkcionaliai ir ekonomiškai 
įmanoma. Valstybės narės nustato šiuos 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus pagal 4 straipsnį. 
Reikalavimai gali būti nustatomi visam 
renovuotam pastatui arba renovuotai 
sistemai ar sudėtinėms dalims, kai jos yra 
renovacijos, kurią reikia atlikti per 
apibrėžtą laiką siekiant tikslo pagerinti 
bendrą energinį pastato ar jo dalių
naudingumą, dalis. Valstybės narės ir 
Komisija skatina izoliacijos medžiagų, 
langų ir durų mokslinius tyrimus siekiant 
užtikrinti, kad jie atitiktų pastatų 
poreikius ir derėtų su jų estetiniu paveldu.

Or. en
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Pakeitimas 297
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad kapitališkai renovuojamų 
pastatų energinis naudingumas būtų 
pagerintas taip, kad atitiktų minimalius 
energinio naudingumo reikalavimus, kiek 
tai techniškai, funkcionaliai ir ekonomiškai 
įmanoma. Valstybės narės nustato šiuos 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus pagal 4 straipsnį.
Reikalavimai gali būti nustatomi visam 
renovuotam pastatui arba renovuotai 
sistemai ar sudėtinėms dalims, kai jos yra 
renovacijos, kurią reikia atlikti per 
apibrėžtą laiką siekiant tikslo pagerinti 
bendrą energinį pastato ar jo dalių
naudingumą, dalis.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad kapitališkai renovuojamų 
pastatų energinis naudingumas būtų 
pagerintas taip, kad atitiktų minimalius 
energinio naudingumo reikalavimus, kiek 
tai techniškai, funkcionaliai ir ekonomiškai 
įmanoma. Valstybės narės nustato šiuos 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus pagal 4 straipsnį.
Reikalavimai gali būti nustatomi visam 
renovuotam pastatui arba renovuotai 
sistemai ar sudėtinėms dalims, kai jos yra 
renovacijos, kurią reikia atlikti per 
apibrėžtą laiką siekiant tikslo pagerinti 
bendrą energinį pastato naudingumą, dalis.

Or. en

Pagrindimas

Šio sakinio taikymas dabartinėje PEND jau kelia sunkumų. Tikslas yra visos eksploatuojant 
pastatą suvartojamos energijos optimizavimas, o tai galima apsiekti tik taikant visapusišką 
koncepciją. Taigi kapitališkai renovuojami nauji ir esami pastatai nesiskiria.

Pakeitimas 298
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad nuo 
2015 m. sausio 1 d. planuojant 
kapitališkai renovuoti pastatus būtų 
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aptariamas šių alternatyvių sistemų 
techninis, aplinkosauginis ir ekonominis 
pagrindimas ir į jį būtų atsižvelgiama:
a) decentralizuotų aprūpinimo energija 
sistemų, paremtų atsinaujinančia 
energija;
b) bendros šilumos ir elektros energijos 
gamybos;
c) centralizuoto ar grupinio šildymo ar 
vėsinimo sistemų, jei tokių yra;
d) šilumos siurblių;
e) šilumos rekuperavimo ventiliacijos.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų nustatyti reikalavimą, kad valstybės narės atsižvelgtų į veiksmingas technologijas, 
kurių labai trumpas atsipirkimo laikotarpis. Naudojant šilumos rekuperavimo ventiliaciją 
Danijos klimato sąlygomis 150 kvadratinių metrų ploto per metus iš viso sutaupoma 5 500 
kWh pirminės energijos. Tai atitinka apytikriai 43 procentus vidutiniškai suvartojamos 
energijos.

Pakeitimas 299
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės esamiems pastatams, 
kuriuose gyvena asmenys, patiriantys
gyvenamųjų pastatų energijos nepriteklių, 
visų pirma teikia būtinas priemones 
siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi 4 
straipsnyje nustatytų minimalių energinio 
naudingumo reikalavimų.

Or. en
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Pagrindimas

In its Opinion on “Towards a European Charter on the Rights of Energy Consumers” of May 
7th, 2008, ITRE called for action against “fuel poverty”. In the proposal for definition the 
term “residential energy poverty” is suggested instead of fuel poverty. Residential energy 
poverty is impacting citizens caused by the following factors:
– Low energy performance of the home, e.g., caused by poor heating and/or cooling systems 
or lack of insulation.
– Low income.
– High energy prices.
Residential energy poverty is targeted towards citizens living in existing buildings. A 
particular effort should therefore be made help citizens subject to residential energy poverty 
to upgrade their buildings.

Pakeitimas 300
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turi būti naudojamas atitinkamas 
šildymas ir vėsinimas iš atsinaujinančių 
išteklių siekiant patobulinti pastatą, kad 
jis atitiktų minimalius energinio 
naudingumo reikalavimus, jei minimalių 
reikalavimų neįmanoma laikytis 
techniškai, funkcionaliai ir ekonomiškai 
pagrįstu būdu taikant kitas 1 dalyje 
nustatytas priemones.

Or. en

Pagrindimas

Jei minimalių energinio naudingumo reikalavimų neįmanoma laikytis techniškai, 
funkcionaliai ir ekonomiškai pagrįstu būdu taikant kitas 1 dalyje nustatytas priemones, 
pastate turėtų būti naudojamos atitinkamas šildymas ir vėsinimas iš atsinaujinančių išteklių, 
kaip nustatyta direktyvoje dėl atsinaujinančių energijos šaltinių, kurią Europos Parlamentas 
priėmė per plenarinę sesiją 2008 m. gruodžio 17 d. 

Danijoje pastatuose, kurių energijos vartojimo efektyvumas nedidelis, gali būti naudojamos 
atitinkamos atsinaujinančios technologijos, pvz., šilumos siurbliai ir centralizuotas šildymas, 
siekiant, kad šie pastatai atitiktų minimalius energinio naudingumo reikalavimus.
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Pakeitimas 301
Fiona Hall, Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techninės pastato sistemos Techninės pastato sistemos ir pastato dalys
1. Valstybės narės nustato pastatuose 
įrengtų techninių pastato sistemų 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus. Reikalavimai nustatomi 
techninėms pastato sistemoms ir jų dalims, 
kurios yra naujos, pakeistos ir 
modernizuotos.

1. Valstybės narės nustato pastatuose 
įrengtų techninių pastato sistemų ir pastato 
dalių sąnaudų požiūriu optimalius
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus. Reikalavimai nustatomi 
techninėms pastato sistemoms, statybos 
elementams ir jų dalims, kurios yra naujos, 
pakeistos ir modernizuotos.

Reikalavimai visų pirma taikomi šioms 
sudėtinėms dalims:

Reikalavimai visų pirma (bet ne išimtinai)
taikomi šioms sudėtinėms dalims:

(a) katilams ar kitiems šildymo sistemos 
šilumos generatoriams;

a) katilams ar kitiems šildymo sistemos 
šilumos generatoriams, įskaitant 
centralizuotą ar grupinį šildymą ir 
vėsinimą;

(b) karšto vandens sistemų vandens 
šildytuvams;

b) karšto vandens sistemų vandens 
šildytuvams;

(c) oro kondicionavimo sistemų 
centralizuoto oro kondicionavimo 
įrenginiui arba šalto oro generatoriui.

c) oro kondicionavimo sistemų 
centralizuoto oro kondicionavimo 
įrenginiui arba šalto oro generatoriui;

ca) dirbtinis apšvietimas
cb) statybinės dalys, kaip apibrėžta 2 
straipsnio 5 dalyje

2. Pagal 1 dalį nustatyti minimalūs 
energinio naudingumo reikalavimai turi 
būti suderinami su sistemą sudarantiems 
gaminiams taikomais teisės aktais ir 
grindžiami teisingu gaminių instaliavimu ir 
tinkamu techninės pastato sistemos 
sureguliavimu bei kontrole. Visų pirma tais 
reikalavimais užtikrinama, kad būtų 
pasiekta tinkama vandenį naudojančių 
šildymo sistemų hidraulinė pusiausvyra ir 
kad įrenginiuose būtų naudojami tinkamo 
dydžio ir tipo gaminiai, atsižvelgiant į 
numatytą techninės pastato sistemos 

2. Pagal 1 dalį nustatyti minimalūs 
energinio naudingumo reikalavimai turi 
būti suderinami su sistemą sudarantiems 
gaminiams taikomais visais teisės aktais ir 
grindžiami teisingu gaminių instaliavimu ir 
tinkamu techninės pastato sistemos ir 
pastato dalių sureguliavimu bei kontrole.
Techninių pastato sistemų atveju visų 
pirma tais reikalavimais užtikrinama, kad 
būtų pasiekta tinkama vandenį naudojančių 
šildymo sistemų hidraulinė pusiausvyra ir 
kad įrenginiuose būtų naudojami tinkamo 
dydžio ir tipo gaminiai, atsižvelgiant į 
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paskirtį. numatytą techninės pastato sistemos 
paskirtį.

Or. en

Pakeitimas 302
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato pastatuose 
įrengtų techninių pastato sistemų 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus. Reikalavimai nustatomi 
techninėms pastato sistemoms ir jų
dalims, kurios yra naujos, pakeistos ir 
modernizuotos.

1. Valstybės narės nustato pastatuose 
įrengtų techninių pastato sistemų 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus. Jie derinami su taikomais 
Bendrijos teisės aktais ir visų pirma 
taikomi šioms sudėtinėms dalims:

Reikalavimai visų pirma taikomi šioms 
sudėtinėms dalims:

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje 2002/91/EB neturėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų konkrečius 
produktų veiksmingumo reikalavimus, kadangi jie jau yra nurodyti atitinkamuose teisės 
aktuose (ženklinimas etiketėmis, direktyva dėl katilų efektyvumo, ekologinis profilis, ...).  
Tačiau visi sutinka, kad PEND turėtų skatinti valstybes nares svarstyti, ar verta nustatyti 
griežtesnius reikalavimus instaliavimo stadijoje, jei jų prašymas svarstomas individualiai 
atsižvelgiant į techninį, funkcinį ir ekonominį pagrindimą.
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Pakeitimas 303
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato pastatuose 
įrengtų techninių pastato sistemų 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus. Reikalavimai nustatomi 
techninėms pastato sistemoms ir jų dalims, 
kurios yra naujos, pakeistos ir 
modernizuotos.

1. Valstybės narės nustato pastatuose 
įrengtų ir įjungtų techninių pastato sistemų 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus. Jie nustatomi techninėms 
pastato sistemoms ir jų dalims, kurios yra 
naujos, pakeistos ir modernizuotos.

Or. de

Pagrindimas

Minimalūs energijos naudingumo reikalavimai turėtų būti nurodyti pradinėje techninių 
pastato sistemų diegimo stadijoje, kad būtų užtikrinta, jog jos tinkamai sureguliuotos ir 
maksimaliai saugo energiją.

Pakeitimas 304
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato pastatuose 
įrengtų techninių pastato sistemų 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus. Reikalavimai nustatomi 
techninėms pastato sistemoms ir jų dalims, 
kurios yra naujos, pakeistos ir 
modernizuotos.

1. Valstybės narės nustato pastatuose 
įrengtų ir įjungtų techninių pastato sistemų 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus. Jie nustatomi įrangai,
techninėms pastato sistemoms ir jų dalims, 
kurios yra naujos, pakeistos ir 
modernizuotos.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad įrengimai būtų tinkamai sureguliuoti prieš pradedant 
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juos naudoti. Be to, vamzdžių izoliacija yra pigus energijos taupymo būdas. 

Pakeitimas 305
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) katilams ar kitiems šildymo sistemos 
šilumos generatoriams;

(a) katilams, kitiems šildymo sistemos 
šilumos generatoriams ar šilumokaičiams;

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti, kokioms techninėms sistemoms taikoma ši direktyva.

Pakeitimas 306
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) katilams ar kitiems šildymo sistemos 
šilumos generatoriams;

a) katilams ar kitiems šildymo sistemos 
šilumos generatoriams, įskaitant 
centralizuotą ar grupinį šildymą ir 
vėsinimą;

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje 2002/91/EB neturėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų konkrečius 
produktų veiksmingumo reikalavimus, kadangi jie jau yra nurodyti atitinkamuose teisės 
aktuose (ženklinimas etiketėmis, direktyva dėl katilų efektyvumo, ekologinis profilis, ...).  
Tačiau visi sutinka, kad PEND turėtų skatinti valstybes nares svarstyti, ar verta nustatyti 
griežtesnius reikalavimus instaliavimo stadijoje, jei jų prašymas svarstomas individualiai 
atsižvelgiant į techninį, funkcinį ir ekonominį pagrindimą.
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Pakeitimas 307
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) vamzdžiams;

Or. de

Pakeitimas 308
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) apšvietimui;

Or. en

Pakeitimas 309
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) ventiliacijos sistemoms kartu su 
šilumos atgavimo įrenginiais ir šilumos 
siurbliais;

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti, kokioms techninėms sistemoms taikoma ši direktyva.
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Pakeitimas 310
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) vamzdžiams;

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad įrengimai būtų tinkamai sureguliuoti prieš pradedant 
juos naudoti. Be to, vamzdžių izoliacija yra pigus energijos taupymo būdas. 

Pakeitimas 311
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) apšvietimo sistemoms;

Or. fi

Pakeitimas 312
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalavimai nustatomi techninėms 
pastato sistemoms ir jų dalims, kurios yra 
naujos, pakeistos ir modernizuotos, ir 
turėtų būti taikomi tiek, kiek įmanoma 



PE421.132v02-00 62/108 AM\772875LT.doc

LT

techniškai, funkcionaliai ir ekonomiškai. 
Šiuo tikslu turėtų būti atsižvelgiama bent į 
šiuos veiksnius:
– technines kliūtis (pvz., dideli su 
montavimu susiję sunkumai arba 
neigiamas poveikis, susijęs su skirtingų 
technologijų taikymu)
– ekonominius veiksnius (pvz., itin 
aukštos montavimo kainos arba 
ekonomiškai neprieinami energijos 
šaltiniai) 
– politinius veiksnius (pvz., konkrečios 
energijos rūšies propagavimas).

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje 2002/91/EB neturėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų konkrečius 
produktų veiksmingumo reikalavimus, kadangi jie jau yra nurodyti atitinkamuose teisės 
aktuose (ženklinimas etiketėmis, direktyva dėl katilų efektyvumo, ekologinis profilis, ...).  
Tačiau visi sutinka, kad PEND turėtų skatinti valstybes nares svarstyti, ar verta nustatyti 
griežtesnius reikalavimus instaliavimo stadijoje, jei jų prašymas svarstomas individualiai 
atsižvelgiant į techninį, funkcinį ir ekonominį pagrindimą.

Pakeitimas 313
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalavimai gali būti nustatomi 
techninėms pastato sistemoms ir jų 
dalims, kurios naujos, pakeistos ir 
modernizuotos, ir taikomi tiek, kiek 
įmanoma techniškai, funkcionaliai ir 
ekonomiškai. Šiuo tikslu turėtų būti 
atsižvelgiama bent į šiuos aspektus:
- technines kliūtis (pvz., dideli su 
montavimu susiję sunkumai arba 
neigiamas poveikis, susijęs su skirtingų 
technologijų taikymu);
- ekonominius veiksnius (pvz., itin aukštos 
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montavimo kainos, ekonomiškai 
neprieinami energijos šaltiniai);
- politinius veiksnius (pvz., konkrečios 
energijos rūšies propagavimas).

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimai gali būti nustatomi techninėms pastato sistemoms ir jų dalims, kurios yra 
naujos, pakeistos ir modernizuotos, ir taikomi, kiek tai techniškai, funkcionaliai ir 
ekonomiškai įmanoma.

Pakeitimas 314
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalį nustatyti minimalūs 
energinio naudingumo reikalavimai turi 
būti suderinami su sistemą sudarantiems 
gaminiams taikomais teisės aktais ir 
grindžiami teisingu gaminių instaliavimu ir 
tinkamu techninės pastato sistemos 
sureguliavimu bei kontrole. Visų pirma tais 
reikalavimais užtikrinama, kad būtų 
pasiekta tinkama vandenį naudojančių 
šildymo sistemų hidraulinė pusiausvyra ir 
kad įrenginiuose būtų naudojami tinkamo 
dydžio ir tipo gaminiai, atsižvelgiant į 
numatytą techninės pastato sistemos 
paskirtį.

2. Pagal 1 dalį nustatyti minimalūs 
energinio naudingumo reikalavimai turi 
būti suderinami su sistemą sudarantiems 
gaminiams taikomais teisės aktais ir 
grindžiami teisingu gaminių instaliavimu ir 
tinkamu techninės pastato sistemos 
sureguliavimu bei kontrole. Visų pirma tais 
reikalavimais užtikrinama, kad techniniai 
įrenginiai tinkamai sureguliuoti prieš 
pradedant juos naudoti, kad būtų pasiekta 
tinkama vandenį naudojančių šildymo 
sistemų hidraulinė pusiausvyra ir kad 
įrenginiuose būtų naudojami tinkamo 
dydžio ir tipo gaminiai, atsižvelgiant į 
numatytą techninės pastato sistemos 
paskirtį.

Or. de

Pagrindimas

Iki šiol vertinant bendrąjį pastatų energinį naudingumą nebuvo kreipiama pakankamai 
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dėmesio į technines pastato sistemas. Todėl minimalūs energijos naudingumo reikalavimai 
turėtų būti nurodyti pradinėje techninių pastato sistemų diegimo stadijoje, kad būtų 
užtikrinta, jog jos tinkamai sureguliuotos ir todėl maksimaliai saugo energiją.

Pakeitimas 315
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalį nustatyti minimalūs 
energinio naudingumo reikalavimai turi 
būti suderinami su sistemą sudarantiems 
gaminiams taikomais teisės aktais ir 
grindžiami teisingu gaminių instaliavimu ir 
tinkamu techninės pastato sistemos 
sureguliavimu bei kontrole. Visų pirma tais 
reikalavimais užtikrinama, kad būtų 
pasiekta tinkama vandenį naudojančių 
šildymo sistemų hidraulinė pusiausvyra ir 
kad įrenginiuose būtų naudojami tinkamo 
dydžio ir tipo gaminiai, atsižvelgiant į 
numatytą techninės pastato sistemos 
paskirtį.

2. Pagal 1 dalį nustatyti minimalūs 
energinio naudingumo reikalavimai turi 
būti suderinami su sistemą sudarantiems 
gaminiams taikomais teisės aktais, ypač su 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2009/.../EB [taikant ekologinio 
projektavimo reikalavimų gaminiams, 
kuriuose naudojama energija, nustatymo 
sistemą] nurodytomis nuostatomis ir 
grindžiami teisingu gaminių instaliavimu ir 
tinkamu techninės pastato sistemos 
sureguliavimu bei kontrole. Visų pirma tais 
reikalavimais užtikrinama, kad techniniai 
įrenginiai tinkamai sureguliuoti prieš 
pradedant juos naudoti, kad būtų pasiekta 
tinkama vandenį naudojančių šildymo 
sistemų hidraulinė pusiausvyra ir kad 
įrenginiuose būtų naudojami tinkamo 
dydžio ir tipo gaminiai, atsižvelgiant į 
numatytą techninės pastato sistemos 
paskirtį.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad įrengimai būtų tinkamai sureguliuoti prieš pradedant 
juos naudoti. Be to, šioje direktyvoje neturi būti pateikiami nauji standartai, vadinasi, svarbu 
paminėti ekologinio projektavimo direktyvą.
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Pakeitimas 316
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalį nustatyti minimalūs 
energinio naudingumo reikalavimai turi 
būti suderinami su sistemą sudarantiems 
gaminiams taikomais teisės aktais ir 
grindžiami teisingu gaminių instaliavimu ir 
tinkamu techninės pastato sistemos 
sureguliavimu bei kontrole. Visų pirma tais 
reikalavimais užtikrinama, kad būtų 
pasiekta tinkama vandenį naudojančių 
šildymo sistemų hidraulinė pusiausvyra ir 
kad įrenginiuose būtų naudojami tinkamo 
dydžio ir tipo gaminiai, atsižvelgiant į 
numatytą techninės pastato sistemos 
paskirtį.

2. Pagal 1 dalį nustatyti minimalūs 
energinio naudingumo reikalavimai turi 
būti suderinami su sistemą sudarantiems 
gaminiams taikomais teisės aktais ir 
grindžiami teisingu gaminių instaliavimu ir 
tinkamu techninės pastato sistemos 
sureguliavimu bei kontrole. Visų pirma tais 
reikalavimais užtikrinama, kad būtų 
pasiekta tinkama galimybė reguliuoti 
temperatūrą kiekvienoje patalpoje ir 
vandenį naudojančių šildymo sistemų 
hidraulinė pusiausvyra ir kad įrenginiuose 
būtų naudojami tinkamo dydžio ir tipo 
gaminiai, atsižvelgiant į numatytą 
techninės pastato sistemos paskirtį.

Or. en

Pagrindimas

Daugelyje naujų valstybių narių šildymo sistemas galima tik įjungti arba išjungti. Todėl 
šildymas reguliuojamas atidarant langus, tai yra brangu ir taip švaistoma energija.   Turėtų 
būti naudojamas techninių sistemų, kaip antai šildymo, vėsinimo, vėdinimo ir apšvietimo 
reguliavimas kiekviename kambaryje, kad energija būtų taupoma patiriant kuo mažesnes 
sąnaudas.

Pakeitimas 317
Fiona Hall, Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad visuose 
naujuose ir renovuotuose pastatuose ir 
tais atvejais, kai keičiami skaitikliai, būtų 
instaliuojami pažangieji skaitikliai, ir  
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skatina instaliuoti aktyvios kontrolės 
sistemas, pvz., jei reikia, automatizavimo, 
kontrolės ir stebėsenos sistemas, siekiant 
sudaryti sąlygas vartotojams gauti 
tinkamą informaciją apie tai, kiek jie 
sunaudoja energijos; leisti rankiniu būdu 
ir (arba) naudojantis pastato 
automatizavimo sistemomis labai 
veiksmingai kontroliuoti veikimo laiką ir 
teikti duomenis siekiant įgyvendinti 3, 4, 5 
ir 10 straipsnių bei I priedo nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 318
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Pastato apdangos izoliavimo sistemos

1. Valstybės narės nustato minimalius 
pastato apdangos izoliavimo sistemų 
energinio naudingumo reikalavimus, 
kurie turėtų būti ypač taikomi šioms 
sudėtinėms dalims:
a) stogui,
b) pastato apdangos dvigubinimui iš 
vidaus, įskaitant grindis ir lubas,
c) pastato apdangos išoriniam 
dvigubinimui,
d) langams, palangėms ir žaliuzių dėžėms,
e) išilginiam šiluminių tiltelių 
apdorojimui, ypač palangių ir balkonų 
sujungimo vietose, karnizų ir fasado bei 
išsikišančių dalių sujungimams.
2. Minimalūs reikalavimai, nurodyti 1 
dalyje, turi būti suderinti su teisės aktais, 
taikomais sistemos dalims naudojamiems 
produktams, ir yra grindžiami teisingu 
produktų montavimu. Šie reikalavimai 
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ypač užtikrina, kad šilumos nutekėjimas 
pro pastato apdangą yra mažas arba lygus 
nuliui.

Or. fr

Pagrindimas

Les Etats membres doivent fixer des exigences minimales en matière de performance 
énergétiques pour l'installation de nouveaux systèmes d'isolation de l'enveloppe du bâtiment, 
le remplacement de systèmes existants ou leur modernisation de grande ampleur. Ces 
exigences doivent être compatibles avec la législation applicable aux produits faisant partie 
du système et doivent être fondées sur une installation correcte des produits. L'objectif est 
d'améliorer l'efficacité de systèmes complets. De plus, leur efficacité est primordiale pour 
assurer l'efficacité optimale des systèmes techniques dans les bâtiments.

Pakeitimas 319
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.

Pastatai, kuriuos eksploatuojant 
išmetamas anglies dvideginio kiekis ir 
suvartojamas pirminės energijos kiekis 

yra mažas arba lygus nuliui

1. Valstybės narės parengia 
nacionalinius planus, kuriais siekiama, 
kad būtų kuo daugiau pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis būtų mažas arba lygus 
nuliui. Jos nustato tikslus, kokią 
minimalią bendro pastatų skaičiaus ir 
bendro naudingojo vidaus patalpų ploto 
procentinę dalį turi sudaryti tokie pastatai 
2020 m.

Atskiri tikslai nustatomi:

(a) naujiems ir atnaujintiems 
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gyvenamiesiems pastatams;

(b) naujiems ir atnaujintiems 
negyvenamiesiems pastatams;

(c) valdžios institucijų naudojamiems 
pastatams.

Tikslus, nurodytus c punkte, valstybės 
narės nustato atsižvelgdamos į tai, kad 
valdžios institucijos turėtų rodyti pavyzdį 
pastatų energinio naudingumo srityje.

2. 1 dalyje nurodytame nacionaliniame 
plane turi būti, inter alia, šie elementai:

(a) valstybės narės nustatyta pastatų, 
kuriuos eksploatuojant išskiriamas 
anglies dvideginio kiekis ir suvartojamas 
pirminės energijos kiekis mažas arba 
lygus nuliui, apibrėžtis;

(b) tarpiniai tikslai, kokią bendro pastatų 
skaičiaus ir bendro naudingojo vidaus 
patalpų ploto procentinę dalį turi sudaryti 
tokie pastatai 2015 m.; c)

(c) informacija apie priemones, kurių 
imtasi tokiems pastatams skatinti.

3. Ne vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d. 
valstybės narės pateikia Komisijai 1 dalyje 
nurodytus nacionalinius planus ir kas 
trejus metus teikia jai savo nacionalinių 
planų įgyvendinimo pažangos ataskaitas.
Nacionalinius planus ir pažangos 
ataskaitas galima įtraukti į Direktyvos 
2006/32/EB 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus energijos efektyvumo veiksmų 
planus.

4. Komisija nustato pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis mažas arba lygus nuliui, 
bendrus apibrėžimo principus.

Tos priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
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ją papildant, priimamos laikantis 
21 straipsnio 2 dalyje numatytos 
procedūros.

5. Komisija paskelbia ataskaitą, kurioje 
nurodo valstybių narių pažangą didinant 
pastatų, kuriuos eksploatuojant 
išskiriamas anglies dvideginio kiekis ir 
suvartojamas pirminės energijos kiekis 
yra mažas arba lygus nuliui, skaičių. 
Remdamasi šia ataskaita, Komisija 
parengia strategiją ir prireikus siūlo 
priemones tokių pastatų skaičiui didinti.

Or. de

Pagrindimas

Pastatų, kuriuos eksploatuojant išskiriamas anglies dioksido kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis būtų mažas arba lygus nuliui, ir taip būtų vykdoma daug daugiau nei 
numatyta pagal minimalius standartus, kuriuos turi nustatyti valstybės narės, statyba gali 
vykti tik savanoriškai. Dėl šios priežasties valstybės narės pačios negali įsipareigoti, kad 
minėtieji pastatai iki 2020 m. sudarys tam tikrą visų pastatų dalį. 9 straipsnio 5 dalyje 
siūloma priemonė reikštų, kad žengiamas pirmasis žingsnis nustatant konkrečius ES 
reikalavimus, susijusius su pastatais, kuriuose suvartojamos energijos kiekis būtų mažas arba 
lygus nuliui (subsidiarumas).

Pakeitimas 320
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pastatai, kuriuos eksploatuojant išmetamas 
anglies dvideginio kiekis ir suvartojamas 
pirminės energijos kiekis yra mažas arba

lygus nuliui

Pastatai, kuriuos eksploatuojant galutinis 
suvartojamos energijos kiekis lygus nuliui

1. Valstybės narės parengia nacionalinius 
planus, kuriais siekiama, kad būtų kuo 
daugiau pastatų, kuriuos eksploatuojant
išskiriamas anglies dvideginio kiekis ir 
suvartojamas pirminės energijos kiekis
būtų mažas arba lygus nuliui. Jos nustato 

1. Valstybės narės parengia nacionalinius 
planus, kuriais siekiama, kad būtų kuo 
daugiau pastatų, kuriuos eksploatuojant
galutinis suvartojamos energijos kiekis 
lygus nuliui;
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tikslus, kokią minimalią bendro pastatų 
skaičiaus ir bendro naudingojo vidaus 
patalpų ploto procentinę dalį turi sudaryti 
tokie pastatai 2020 m.

1a. Iki 2012 m. valstybės narės užtikrina, 
kad valstybės institucijos naudojasi 
pastatais, kuriuos eksploatuojant galutinis 
suvartojamos energijos kiekis lygus 
nuliui; iki 2016 m. tokie yra visi nauji 
pastatai. 

Atskiri tikslai nustatomi: 1b. Valstybės narės nustato tikslus, kokią 
minimalią bendro pastatų skaičiaus ir 
bendro naudingojo vidaus patalpų ploto 
procentinę dalį 2015 m. turi sudaryti 
pastatai, kuriuos eksploatuojant galutinis 
sunaudojamos energijos kiekis lygus 
nuliui, ir kokią – 2020 m. Valstybės narės 
nustato atskirus tikslus:

(a) naujiems ir atnaujintiems
gyvenamiesiems pastatams;

a) gyvenamiesiems pastatams;

(b) naujiems ir atnaujintiems
negyvenamiesiems pastatams;

b) negyvenamiesiems pastatams;

(c) valdžios institucijų naudojamiems 
pastatams.

c) valdžios institucijų naudojamiems 
pastatams.

Tikslus, nurodytus c punkte, valstybės 
narės nustato atsižvelgdamos į tai, kad 
valdžios institucijos turėtų rodyti pavyzdį 
pastatų energinio naudingumo srityje.

2. 1 dalyje nurodytame nacionaliniame 
plane turi būti, inter alia, šie elementai:

2. 1 dalyje nurodytame nacionaliniame 
plane turi būti, inter alia, šie elementai:

(a) valstybės narės nustatyta pastatų, 
kuriuos eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės
energijos kiekis mažas arba lygus nuliui, 
apibrėžtis;

a) valstybės narės nustatyta pastatų, 
kuriuos eksploatuojant galutinis 
suvartojamos energijos kiekis lygus nuliui, 
apibrėžtis;

(b) tarpiniai tikslai, kokią bendro pastatų 
skaičiaus ir bendro naudingojo vidaus 
patalpų ploto procentinę dalį turi sudaryti 
tokie pastatai 2015 m.;

ba) išsami informacija apie valstybių 



AM\772875LT.doc 71/108 PE421.132v02-00

LT

narių nustatytus reikalavimus dėl 
minimalaus naujuose arba esamuose 
pastatuose, kurie kapitališkai 
renovuojami, suvartojamo energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių kiekio, kaip 
reikalaujama Direktyvoje 2008/xx/EB dėl 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
vartojimo skatinimo ir šios direktyvos 6 ir 
7 straipsniuose;

(c) informacija apie priemones, kurių 
imtasi tokiems pastatams skatinti.

c) informacijos kampanijos apie tai, kokių 
priemonių imtasi, kad būtų propaguojami 
tokie pastatai;

ca) nacionalinės, regioninės arba vietinės 
programos, skirtos energinio naudingumo 
priemonėms paremti, pvz., fiskalinės 
paskatos, finansinės priemonės, arba 
sumažintas PVM.

3. Ne vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d. 
valstybės narės pateikia Komisijai 1 dalyje 
nurodytus nacionalinius planus ir kas trejus 
metus teikia jai savo nacionalinių planų 
įgyvendinimo pažangos ataskaitas. 
Nacionalinius planus ir pažangos ataskaitas
galima įtraukti į Direktyvos 2006/32/EB 
14 straipsnio 2 dalyje nurodytus energijos 
efektyvumo veiksmų planus.

3. Ne vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d. 
valstybės narės pateikia Komisijai 1 dalyje 
nurodytus nacionalinius planus ir kas trejus 
metus teikia jai savo nacionalinių planų 
įgyvendinimo pažangos ataskaitas. 
Nacionalinius planus ir pažangos ataskaitas
privaloma įtraukti į Direktyvos 
2006/32/EB 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus energijos efektyvumo veiksmų 
planus.

3a. Per du mėnesius nuo tada, kai 
valstybė narė praneša apie nacionalinį 
planą pagal 3 dalies nuostatas, Komisija, 
visokeriopai atsižvelgdama į subsidiarumo 
principą, gali atmesti minėtąjį planą arba 
bet kurį jo aspektą dėl to, kad nesilaikoma 
visų šio straipsnio reikalavimų. Tokiu 
atveju valstybė narė pasiūlo pakeitimus. 
Per vieną mėnesį nuo šių pakeitimų 
gavimo Komisija nurodo, kad ji sutinka, 
arba paprašo papildomų konkrečių 
pakeitimų. Komisija ir atitinkama valstybė 
narė imasi visų tinkamų veiksmų 
siekdamos dėl nacionalinio plano sutarti 
per penkis mėnesius nuo pradinio 
pranešimo datos.  

4. Komisija nustato pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
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energijos kiekis mažas arba lygus nuliui, 
bendrus apibrėžimo principus.

Tos priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
21 straipsnio 2 dalyje numatytos 
procedūros.

5. Komisija paskelbia ataskaitą, kurioje 
nurodo valstybių narių pažangą didinant 
pastatų, kuriuos eksploatuojant išskiriamas 
anglies dvideginio kiekis ir suvartojamas 
pirminės energijos kiekis yra mažas arba
lygus nuliui, skaičių. Remdamasi šia 
ataskaita, Komisija parengia strategiją ir 
prireikus siūlo priemones tokių pastatų 
skaičiui didinti.

5. Iki 2016 m. Komisija paskelbia 
ataskaitą, kurioje nurodo valstybių narių 
pažangą didinant pastatų, kuriuos 
eksploatuojant galutinis suvartojamos
energijos kiekis lygus nuliui, skaičių. 
Remdamasi šia ataskaita, Komisija 
parengia strategiją ir prireikus siūlo 
priemones tokių pastatų skaičiui didinti.

Or. en

Pagrindimas

Kiekvienais metais nauji pastatai sudaro apie 1 proc. visų pastatų. Šiame nedideliame kiekyje 
pastatų reikėtų naudoti naujausias efektyvaus energijos vartojimo ir atsinaujinančios 
energijos technologijas siekiant užtikrinti, kad naudojant naujus pastatus būtų prisidedama 
prie ES klimato kaitos tikslų ir jos siekio tapti mažiau priklausoma nuo importuojamos, 
brangios energijos ir nuo to, kad jos ištekliai riboti. Pigiau pradėti taikyti šias technologijas 
pradedant statyti pastatą.

Pakeitimas 321
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pastatai, kuriuos eksploatuojant išmetamas 
anglies dvideginio kiekis ir suvartojamas 
pirminės energijos kiekis yra mažas arba

lygus nuliui

Pastatai, kuriuos eksploatuojant 
suvartojamas pirminės energijos kiekis 
lygus nuliui arba pagaminama perteklinė 
energija

1. Valstybės narės parengia nacionalinius 
planus, kuriais siekiama, kad būtų kuo 
daugiau pastatų, kuriuos eksploatuojant

1. Valstybės narės parengia nacionalinius 
planus, kuriais siekiama, kad būtų kuo 
daugiau pastatų, kurie atitinka standartus, 
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išskiriamas anglies dvideginio kiekis ir
suvartojamas pirminės energijos kiekis
būtų mažas arba lygus nuliui. Jos nustato 
tikslus, kokią minimalią bendro pastatų 
skaičiaus ir bendro naudingojo vidaus 
patalpų ploto procentinę dalį turi sudaryti 
tokie pastatai 2020 m.

pagal kuriuos eksploatuojant šiuos 
pastatus suvartojamas pirminės energijos 
kiekis lygus nuliui arba pagaminama 
perteklinė energija; jos reikalauja, kad 
vėliausiai 2014 m. visi nauji pastatai būtų 
tokie, kuriuos eksploatuojant 
suvartojamas pirminės energijos kiekis 
būtų lygus nuliui.

Valstybės narės reikalauja, kad nuo 
2012 m. visi nauji ir esami pastatai, kurie 
bus kapitališkai renovuojami ir kuriais 
naudojasi valdžios institucijos, atitiktų 
bent jau standartą pastato, kurį 
eksploatuojant suvartojamas pirminės 
energijos kiekis lygus nuliui, turint 
mintyje tai, kad valdžios institucijos turi 
rodyti pavyzdį pastatų energinio 
naudingumo srityje.

Valstybės narės nustato saistančius 
2012 m., 2015 m. ir 2020 m. tikslus, 
kuriuose nurodoma, kokią dalį visų 
pastatų ir bendro naudingojo vidaus 
patalpų ploto turi sudaryti pastatai, 
kuriuos eksploatuojant suvartojamas 
pirminės energijos kiekis lygus nuliui 
arba pagaminama perteklinė energija. Šie 
tikslai turėtų būti mažiausiai 30 proc. 
2012 m. ir 50 proc. 2015 m. 

Atskiri tikslai nustatomi: Atskiri saistantys tikslai nustatomi:

(a) naujiems ir atnaujintiems
gyvenamiesiems pastatams;

a) esamiems gyvenamiesiems pastatams;

(b) naujiems ir atnaujintiems
negyvenamiesiems pastatams;

b) esamiems negyvenamiesiems pastatams;

(c) valdžios institucijų naudojamiems 
pastatams.

Tikslus, nurodytus c punkte, valstybės 
narės nustato atsižvelgdamos į tai, kad
valdžios institucijos turėtų rodyti pavyzdį 
pastatų energinio naudingumo srityje.

Valstybės narės užtikrina, kad visi esami 
pastatai, kurie bus kapitališkai 
renovuojami, vėliausiai 2018 m. atitinka 
bent jau standartus pastatų, kuriuos 
eksploatuojant suvartojamas pirminės 
energijos kiekis lygus nuliui.

2. 1 dalyje nurodytame nacionaliniame 2. 1 dalyje nurodytame nacionaliniame 
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plane turi būti, inter alia, šie elementai: plane turi būti, inter alia, šie elementai:

(a) valstybės narės nustatyta pastatų, 
kuriuos eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis mažas arba lygus nuliui, 
apibrėžtis;

a) valstybės narės nustatyta pastatų, 
kuriuos eksploatuojant suvartojamas 
pirminės energijos kiekis lygus nuliui arba 
pagaminama perteklinė energija;

(b) tarpiniai tikslai, kokią bendro pastatų 
skaičiaus ir bendro naudingojo vidaus 
patalpų ploto procentinę dalį turi sudaryti 
tokie pastatai 2015 m.;

b) tarpiniai saistantys tikslai, kaip 
nurodyta 1 dalyje;

(c) informacija apie priemones, kurių 
imtasi tokiems pastatams skatinti. c) politikos ir priemonių, kurių imtasi, kad 

būtų propaguojami tokie pastatai, 
apžvalga.

3. Ne vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d. 
valstybės narės pateikia Komisijai 1 dalyje 
nurodytus nacionalinius planus ir kas trejus 
metus teikia jai savo nacionalinių planų 
įgyvendinimo pažangos ataskaitas. 
Nacionalinius planus ir pažangos ataskaitas 
galima įtraukti į Direktyvos 2006/32/EB 14 
straipsnio 2 dalyje nurodytus energijos 
efektyvumo veiksmų planus.

3. Ne vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d. 
valstybės narės pateikia Komisijai 1 dalyje 
nurodytus nacionalinius planus ir kas trejus 
metus teikia jai savo nacionalinių planų 
įgyvendinimo pažangos ataskaitas. 
Nacionalinius planus ir pažangos ataskaitas 
galima įtraukti į Direktyvos 2006/32/EB 14 
straipsnio 2 dalyje nurodytus energijos 
efektyvumo veiksmų planus.

4. Komisija nustato pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis mažas arba lygus nuliui, 
bendrus apibrėžimo principus.

4. Vėliausiai 2010 m. Komisija pateikia
pastatų, kuriuos eksploatuojant 
suvartojamas pirminės energijos kiekis 
lygus nuliui arba pagaminama perteklinė 
energija, apibrėžtį.

Tos priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
21 straipsnio 2 dalyje numatytos 
procedūros.

Tos priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
21 straipsnio 2 dalyje numatytos 
procedūros.

5. Komisija paskelbia ataskaitą, kurioje 
nurodo valstybių narių pažangą didinant
pastatų, kuriuos eksploatuojant išskiriamas 
anglies dvideginio kiekis ir suvartojamas 
pirminės energijos kiekis yra mažas arba
lygus nuliui, skaičių. Remdamasi šia 
ataskaita, Komisija parengia strategiją ir 
prireikus siūlo priemones tokių pastatų 

5. Vėliausiai 2012 m. birželio 31 d., o po 
to – kas treji metai Komisija paskelbia
valstybių narių pažangos ataskaitą, kurioje 
nurodo, kiek padidėjo pastatų, kuriuos 
eksploatuojant suvartojamas pirminės 
energijos kiekis lygus nuliui arba 
pagaminama perteklinė energija, skaičius. 
Remdamasi šia ataskaita, Komisija 
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skaičiui didinti. parengia veiksmų planą ir prireikus siūlo 
priemones tokių pastatų skaičiui didinti.

Or. en

Pagrindimas

 Valstybės narės jau užsibrėžė ambicingus didelio energinio naudingumo pastatų tikslus. 
Turint mintyje su tuo susijusią ekonominę, užimtumo ir aplinkai teikiamą naudą, kitos 
valstybės narės turėtų užsibrėžti panašius tikslus.

Pakeitimas 322
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pastatai, kuriuos eksploatuojant išmetamas 
anglies dvideginio kiekis ir suvartojamas 
pirminės energijos kiekis yra mažas arba 

lygus nuliui

Pastatai, kuriuos eksploatuojant gaminama 
perteklinė energija

1. Valstybės narės parengia nacionalinius 
planus, kuriais siekiama, kad būtų kuo 
daugiau pastatų, kuriuos eksploatuojant
išskiriamas anglies dvideginio kiekis ir 
suvartojamas pirminės energijos kiekis 
būtų mažas arba lygus nuliui. Jos nustato
tikslus, kokią minimalią bendro pastatų 
skaičiaus ir bendro naudingojo vidaus 
patalpų ploto procentinę dalį turi sudaryti 
tokie pastatai 2020 m.

1. Valstybės narės parengia nacionalinius 
planus, kuriais siekiama, kad būtų kuo 
daugiau pastatų, kurie atitinka standartus, 
pagal kuriuos eksploatuojant šiuos 
pastatus gaminama perteklinė energija;
Jos nustato saistantį tikslą užsibrėžti, kokią 
minimalią bendro pastatų skaičiaus ir 
bendro naudingojo vidaus patalpų ploto 
procentinę dalį turi sudaryti tokie pastatai 
2020 m.

Atskiri tikslai nustatomi: Atskiri saistantys tikslai nustatomi:

(a) naujiems ir atnaujintiems 
gyvenamiesiems pastatams;

a) naujiems ir atnaujintiems 
gyvenamiesiems pastatams;

(b) naujiems ir atnaujintiems 
negyvenamiesiems pastatams;

b) naujiems ir atnaujintiems 
negyvenamiesiems pastatams;

(c) valdžios institucijų naudojamiems 
pastatams.

c) valdžios institucijų naudojamiems 
pastatams.

Tikslus, nurodytus c punkte, valstybės Valstybės narės užtikrina, kad nuo 
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narės nustato atsižvelgdamos į tai, kad 
valdžios institucijos turėtų rodyti pavyzdį 
pastatų energinio naudingumo srityje.

2012 m. visi c punkte minimi nauji ir 
esami pastatai, kurie bus kapitališkai 
renovuojami, atitiktų standartą pastato, 
kurį eksploatuojant gaminama perteklinė 
energija, turint mintyje tai, kad valdžios 
institucijos turi rodyti pavyzdį pastatų 
energinio naudingumo srityje.

Valstybės narės reikalauja, kad vėliausiai 
2015 m. visi nauji pastatai atitiktų 
perteklinę energiją gaminančių pastatų 
standartus..
Valstybės narės užtikrina, kad visi esami 
pastatai, kurie bus kapitališkai 
renovuojami, vėliausiai 2020 m. atitinka 
pastatų, kuriuos eksploatuojant 
gaminama perteklinė energija, standartus.

2. 1 dalyje nurodytame nacionaliniame 
plane turi būti, inter alia, šie elementai:

2. 1 dalyje nurodytame nacionaliniame 
plane turi būti, inter alia, šie elementai:

(a) valstybės narės nustatyta pastatų, 
kuriuos eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis mažas arba lygus nuliui, 
apibrėžtis;

a) valstybės narės nustatyta pastatų, 
kuriuos eksploatuojant gaminama 
perteklinė energija, apibrėžtis;

b) tarpiniai tikslai, kokią bendro pastatų 
skaičiaus ir bendro naudingojo vidaus 
patalpų ploto procentinę dalį turi sudaryti 
tokie pastatai 2015 m.;

b) tarpiniai saistantys tikslai, kokią bendro 
pastatų skaičiaus ir bendro naudingojo 
vidaus patalpų ploto procentinę dalį turi 
sudaryti tokie pastatai 2015 m.;

(c) informacija apie priemones, kurių 
imtasi tokiems pastatams skatinti.

c) politikos ir priemonių, kurių imtasi, kad 
būtų propaguojami tokie pastatai, 
suvestinė.

3. Ne vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d. 
valstybės narės pateikia Komisijai 1 dalyje 
nurodytus nacionalinius planus ir kas trejus 
metus teikia jai savo nacionalinių planų 
įgyvendinimo pažangos ataskaitas. 
Nacionalinius planus ir pažangos ataskaitas 
galima įtraukti į Direktyvos 2006/32/EB 14 
straipsnio 2 dalyje nurodytus energijos 
efektyvumo veiksmų planus.

3. Ne vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d. 
valstybės narės pateikia Komisijai 1 dalyje 
nurodytus nacionalinius planus ir kas trejus 
metus teikia jai savo nacionalinių planų 
įgyvendinimo pažangos ataskaitas. 
Nacionalinius planus ir pažangos ataskaitas 
galima įtraukti į Direktyvos 2006/32/EB 14 
straipsnio 2 dalyje nurodytus energijos 
efektyvumo veiksmų planus.

4. Komisija nustato pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 

4. Vėliausiai 2010 m. Komisija pateikia
pastatų, kuriuos eksploatuojant
pagaminama perteklinė energija, bendrą 
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energijos kiekis mažas arba lygus nuliui, 
bendrus apibrėžimo principus.

apibrėžtį.

Tos priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
21 straipsnio 2 dalyje numatytos 
procedūros.

Tos priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
21 straipsnio 2 dalyje numatytos 
procedūros.

5. Komisija paskelbia ataskaitą, kurioje 
nurodo valstybių narių pažangą didinant
pastatų, kuriuos eksploatuojant išskiriamas 
anglies dvideginio kiekis ir suvartojamas 
pirminės energijos kiekis yra mažas arba 
lygus nuliui, skaičių. Remdamasi šia 
ataskaita, Komisija parengia strategiją ir
prireikus siūlo priemones tokių pastatų 
skaičiui didinti.

5. Vėliausiai 2012 m. sausio 31 d., o po to 
– kas treji metai Komisija paskelbia
valstybių narių pažangos ataskaitą, kurioje 
nurodo, kiek padidėjo pastatų, kuriuos 
eksploatuojant pagaminama perteklinė 
energija, skaičius. Remdamasi šia 
ataskaita, Komisija parengia veiksmų 
planą ir prireikus siūlo priemones tokių 
pastatų skaičiui didinti.

Or. en

Pagrindimas

 Valstybės narės jau užsibrėžė ambicingus didelio energinio naudingumo pastatų tikslus. 
Turint mintyje su tuo susijusią ekonominę, užimtumo ir aplinkai teikiamą naudą, kitos 
valstybės narės turėtų užsibrėžti panašius tikslus. Todėl reikia aiškaus veiksmų plano, kaip 
bus naudojamos naujausios technologijos ir siekiama aukščiausių standartų.

Pakeitimas 323
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pastatai, kuriuos eksploatuojant išmetamas 
anglies dvideginio kiekis ir suvartojamas 
pirminės energijos kiekis yra mažas arba 
lygus nuliui

Pastatai, kuriuos eksploatuojant išmetamas 
anglies dioksido kiekis ir suvartojamas 
pirminės energijos kiekis yra mažas arba 
lygus nuliui arba kuriuose gaminama 
energija

Or. fi
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Pakeitimas 324
Anni Podimat

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pastatai, kuriuos eksploatuojant išmetamas 
anglies dvideginio kiekis ir suvartojamas 
pirminės energijos kiekis yra mažas arba 
lygus nuliui

Pastatai, kuriuos eksploatuojant išmetamas 
anglies dioksido kiekis ir suvartojamas 
pirminės energijos kiekis yra mažas arba 
lygus nuliui arba pagaminama perteklinė 
energija

Or. en

Pagrindimas

Jau techniškai įmanoma statyti pastatus, kuriuos eksploatuojant gaunama perteklinė energija, 
t. y. pagaminama daugiau enegijos negu jos sunaudojama.

Pakeitimas 325
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pastatai, kuriuos eksploatuojant išmetamas 
anglies dvideginio kiekis ir suvartojamas
pirminės energijos kiekis yra mažas arba 
lygus nuliui

Pastatai, kuriuos eksploatuojant 
suvartojamas galutinės energijos kiekis yra 
mažas arba lygus nuliui

Or. de

Pagrindimas

Vartotojui svarbus galutinis suvartojamos energijos kiekis –t. y.  tai, ką  jie mato savo 
skaitikliuose; jiems nesvarbu, ar elektros energija gaminama iš atsinaujinančių šaltinių, ar 
tai branduolinė energija. Ta pati nuostata taikytina ir kalbant apie gamtines dujas, kurios 
gali būti gaminamos iš atliekų. Labai brangu modernizuoti pastatus, kuriuos eksploatuojant 
taupiai naudojama energija, taigi jau projektuojant šiuos pastatus būtina apie tai pagalvoti. 
Dėl šios priežasties modernizuoti pastatai neturėtų būti įtraukti į šią direktyvą. Be to, 
nustačius konkrečius tikslus, išreikštus procentais, kiltų pavojus grįžti į planinę ekonomiką. 
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Pakeitimas 326
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės parengia nacionalinius 
planus, kuriais siekiama, kad būtų kuo 
daugiau pastatų, kuriuos eksploatuojant 
išskiriamas anglies dvideginio kiekis ir 
suvartojamas pirminės energijos kiekis 
būtų mažas arba lygus nuliui. Jos nustato 
tikslus, kokią minimalią bendro pastatų 
skaičiaus ir bendro naudingojo vidaus 
patalpų ploto procentinę dalį turi sudaryti 
tokie pastatai 2020 m.

1. Valstybės narės parengia nacionalinius 
planus, kuriais siekiama, kad būtų kuo 
daugiau pastatų, kuriuos eksploatuojant 
išskiriamas anglies dioksido kiekis ir 
suvartojamas pirminės energijos kiekis 
būtų mažas arba lygus nuliui arba būtų 
gaminama energija. Jos nustato tikslus, 
kokią minimalią bendro pastatų skaičiaus ir 
bendro naudingojo vidaus patalpų ploto 
procentinę dalį turi sudaryti tokie pastatai 
2020 m.

Atskiri tikslai nustatomi: Atskiri tikslai nustatomi:
(a) naujiems ir atnaujintiems 
gyvenamiesiems pastatams;

a) naujiems ir atnaujintiems 
gyvenamiesiems pastatams;

b) naujiems ir atnaujintiems 
negyvenamiesiems pastatams;

b) naujiems ir atnaujintiems 
negyvenamiesiems pastatams;

(c) valdžios institucijų naudojamiems 
pastatams.

c) valdžios institucijų naudojamiems 
pastatams.

Tikslus, nurodytus c punkte, valstybės 
narės nustato atsižvelgdamos į tai, kad 
valdžios institucijos turėtų rodyti pavyzdį 
pastatų energinio naudingumo srityje.

Tikslus, nurodytus c punkte, valstybės 
narės nustato atsižvelgdamos į tai, kad 
valdžios institucijos turėtų rodyti pavyzdį 
pastatų energinio naudingumo srityje.

2. 1 dalyje nurodytame nacionaliniame 
plane turi būti, inter alia, šie elementai:

2. 1 dalyje nurodytame nacionaliniame 
plane turi būti, inter alia, šie elementai:

(a) valstybės narės nustatyta pastatų, 
kuriuos eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis mažas arba lygus nuliui, 
apibrėžtis;

a) valstybės narės nustatyta pastatų, 
kuriuos eksploatuojant išskiriamas anglies 
dioksido kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis mažas arba lygus nuliui
arba gaminama energija, apibrėžtis;

b) tarpiniai tikslai, kokią bendro pastatų 
skaičiaus ir bendro naudingojo vidaus 
patalpų ploto procentinę dalį turi sudaryti 
tokie pastatai 2015 m.;

b) tarpiniai tikslai, kokią bendro pastatų 
skaičiaus ir bendro naudingojo vidaus 
patalpų ploto procentinę dalį turi sudaryti 
tokie pastatai 2015 m.;

c) informacija apie priemones, kurių imtasi c) informacija apie tai, kokių priemonių 
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tokiems pastatams skatinti. imtasi, siekiant propaguoti tokius pastatus.
3. Ne vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d. 
valstybės narės pateikia Komisijai 1 dalyje 
nurodytus nacionalinius planus ir kas trejus 
metus teikia jai savo nacionalinių planų 
įgyvendinimo pažangos ataskaitas. 
Nacionalinius planus ir pažangos ataskaitas 
galima įtraukti į Direktyvos 2006/32/EB 14 
straipsnio 2 dalyje nurodytus energijos 
efektyvumo veiksmų planus.

3. Ne vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d. 
valstybės narės pateikia Komisijai 1 dalyje 
nurodytus nacionalinius planus ir kas trejus 
metus teikia jai savo nacionalinių planų 
įgyvendinimo pažangos ataskaitas. 
Nacionalinius planus ir pažangos ataskaitas 
galima įtraukti į Direktyvos 2006/32/EB 14 
straipsnio 2 dalyje nurodytus energijos 
efektyvumo veiksmų planus.

4. Komisija nustato pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis mažas arba lygus nuliui, 
bendrus apibrėžimo principus.

4. Komisija nustato pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis mažas arba lygus nuliui
arba gaminama energija, bendrus 
apibrėžimo principus.

Tos priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
21 straipsnio 2 dalyje numatytos 
procedūros.

Tos priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
21 straipsnio 2 dalyje numatytos 
procedūros.

5. Komisija paskelbia ataskaitą, kurioje 
nurodo valstybių narių pažangą didinant 
pastatų, kuriuos eksploatuojant išskiriamas 
anglies dvideginio kiekis ir suvartojamas 
pirminės energijos kiekis yra mažas arba 
lygus nuliui, skaičių. Remdamasi šia 
ataskaita, Komisija parengia strategiją ir 
prireikus siūlo priemones tokių pastatų 
skaičiui didinti.

5. Komisija paskelbia ataskaitą, kurioje 
nurodo valstybių narių pažangą didinant 
pastatų, kuriuos eksploatuojant išskiriamas 
anglies dvideginio kiekis ir suvartojamas 
pirminės energijos kiekis yra mažas arba 
lygus nuliui arba gaminama energija, 
skaičių. Remdamasi šia ataskaita, Komisija 
parengia strategiją ir prireikus siūlo 
priemones tokių pastatų skaičiui didinti.

Or. fi

Pakeitimas 327
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės parengia nacionalinius 
planus, kuriais siekiama, kad būtų kuo 
daugiau pastatų, kuriuos eksploatuojant 
išskiriamas anglies dvideginio kiekis ir 

1. Valstybės narės parengia nacionalinius 
planus, kuriais siekiama, kad būtų kuo 
daugiau pastatų, kuriuos eksploatuojant 
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suvartojamas pirminės energijos kiekis 
būtų mažas arba lygus nuliui. Jos nustato 
tikslus, kokią minimalią bendro pastatų 
skaičiaus ir bendro naudingojo vidaus 
patalpų ploto procentinę dalį turi sudaryti 
tokie pastatai 2020 m.

suvartojamas galutinės energijos kiekis 
būtų mažas arba lygus nuliui.

Atskiri tikslai nustatomi: Atskiri nesaistantys tikslai nustatomi:
(a) naujiems ir atnaujintiems 
gyvenamiesiems pastatams;

a) naujiems gyvenamiesiems pastatams; 

b) naujiems ir atnaujintiems 
negyvenamiesiems pastatams;

b) naujiems negyvenamiesiems pastatams;

(c) valdžios institucijų naudojamiems 
pastatams.

c) valdžios institucijų naudojamiems 
pastatams.

Tikslus, nurodytus c punkte, valstybės 
narės nustato atsižvelgdamos į tai, kad 
valdžios institucijos turėtų rodyti pavyzdį 
pastatų energinio naudingumo srityje.

Or. de

Pagrindimas

Vartotojui svarbus galutinis suvartojamos energijos kiekis –t. y.  tai, ką  jie mato savo 
skaitikliuose; jiems nesvarbu, ar elektros energija gaminama iš atsinaujinančių šaltinių, ar 
tai branduolinė energija. Ta pati nuostata taikytina ir kalbant apie gamtines dujas, kurios 
gali būti gaminamos iš atliekų. Pastatai, kuriuos eksploatuojant taupiai naudojama energija, 
turi būti projektuojami tokie nuo pradžios, kadangi vėliau labai brangu modernizuoti. Dėl 
šios priežasties modernizuoti pastatai neturėtų būti įtraukti į šią direktyvą. Be to, nustačius 
konkrečius tikslus, išreikštus procentais, kiltų pavojus grįžti į planinę ekonomiką. 

Pakeitimas 328
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės parengia nacionalinius 
planus, kuriais siekiama, kad būtų kuo 
daugiau pastatų, kuriuos eksploatuojant 
išskiriamas anglies dvideginio kiekis ir 
suvartojamas pirminės energijos kiekis 

1. Valstybės narės parengia nacionalinius 
planus, kuriais siekiama, kad būtų kuo 
daugiau naujų pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
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būtų mažas arba lygus nuliui. Jos nustato 
tikslus, kokią minimalią bendro pastatų 
skaičiaus ir bendro naudingojo vidaus 
patalpų ploto procentinę dalį turi sudaryti 
tokie pastatai 2020 m.

energijos kiekis būtų mažas arba lygus 
nuliui, ir esamų pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis būtų mažas, o jei 
įmanoma, lygus nuliui. Valstybės narės 
palaipsniui nustato standartą, kad nauji 
pastatai būtų tokie, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis mažas arba lygus nuliui; 
Kalbant apie esamus pastatus, jos nustato 
tikslus, kokią minimalią bendro pastatų 
skaičiaus ir bendro naudingojo vidaus 
patalpų ploto procentinę dalį turi sudaryti 
tokie pastatai 2020 m.

Or. en

Pagrindimas

Jei nauji pastatai bus statomi taip, kad juos eksploatuojant išmetamas anglies dvideginio 
kiekis ir suvartojamas pirminės energijos kiekis bus mažas arba lygus nuliui, tai padės 
greičiau užtikrinti geresnį pastatų energinį naudingumą.

Pakeitimas 329
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės parengia nacionalinius 
planus, kuriais siekiama, kad būtų kuo 
daugiau pastatų, kuriuos eksploatuojant 
išskiriamas anglies dvideginio kiekis ir 
suvartojamas pirminės energijos kiekis 
būtų mažas arba lygus nuliui. Jos nustato 
tikslus, kokią minimalią bendro pastatų 
skaičiaus ir bendro naudingojo vidaus 
patalpų ploto procentinę dalį turi sudaryti 
tokie pastatai 2020 m.

1. Valstybės narės parengia nacionalinius 
planus, kuriais siekiama, kad būtų kuo 
daugiau pastatų, kuriuos eksploatuojant
gaminama perteklinė energija, taip pat 
pastatų, kuriuos ekslpoatuojant
išskiriamas anglies dvideginio kiekis ir 
suvartojamas pirminės energijos kiekis 
būtų mažas arba lygus nuliui. Jos nustato 
tikslus, kokią minimalią bendro pastatų 
skaičiaus ir bendro naudingojo vidaus 
patalpų ploto procentinę dalį turi sudaryti 
tokie pastatai 2020 m.
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Or. en

Pakeitimas 330
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės parengia nacionalinius 
planus, kuriais siekiama, kad būtų kuo 
daugiau pastatų, kuriuos eksploatuojant 
išskiriamas anglies dvideginio kiekis ir 
suvartojamas pirminės energijos kiekis 
būtų mažas arba lygus nuliui. Jos nustato 
tikslus, kokią minimalią bendro pastatų 
skaičiaus ir bendro naudingojo vidaus 
patalpų ploto procentinę dalį turi sudaryti 
tokie pastatai 2020 m.

1. Valstybės narės parengia nacionalinius 
planus, kuriais siekiama, kad būtų kuo 
daugiau pastatų ir ekologinių regionų, 
kuriuos eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis būtų mažas arba lygus 
nuliui. Jos nustato tikslus, kokią minimalią 
bendro pastatų skaičiaus ir bendro 
naudingojo vidaus patalpų ploto procentinę 
dalį turi sudaryti tokie pastatai 2020 m.

Or. fr

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – palengvinti ekologinių regionų plėtrą. Vietos lygmeniu galima vystyti 
sektorių sąveiką, kad būtų kuo geriau panaudojami turimi ištekliai: biomasė, geoterminė 
energija, šiluma, išsiskirianti gaminant elektros energiją (bendra šilumos ir elektros energijos 
gamyba), pramonės įmonių išskiriama šiluma (neišvengiamas antrinis produktas) – ir skatinti 
pastatų, kuriuos ekslpoatuojant suvartojama mažai pirminės energijos, statybą.

Pakeitimas 331
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint pasiekti tikslą, kad būtų numatytas 
skaičius naujų ir renovuotų pastatų, 
atitinkančių energijos efektyvumo 
reikalavimus, nacionaliniuose planuose 
turi būti numatyta:
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– skatinimas didinti statybos mastą, 
suteikiant statytojams perleidžiamus 
kreditus, kad jie statytų daugiau naujų 
pastatų tame pačiame rajone;
– jei dirbama su istoriniais pastatais, 
skatinama daugiau nei dirbant su naujais 
ar esamais pastatais;
– sistemos, pagal kurią statybų 
vadybininkams, kurie vadovaudami 
statyboms, užtikrina, kad laikomasi 
energijos taupymo normų, išduodami 
pažymėjimai, kuriuos galima pakeisti. Ir 
atvirkščiai, vadybininkai, kurie nesugeba 
užtikrinti ir laikytis energijos efektyvumo 
normų, turės įgyti tokius pažymėjimus 
rinkoje;
– sklypo plėtros mokesčių mažinimas;
– greitesnė ir paprastesnė statybos leidimų 
išdavimo tvarka rajonuose, kuriuose 
numatyta taikyti energijos taupymo 
priemones;
– nekilnojamajam turtui taikomų 
mokesčių mažinimas. 

Or. it

Pagrindimas

Nacionaliniuose planuose turi būti nurodytos priemonės, kurias taikant būtų įmanoma 
pasiekti energijos efektyvumo tikslus ir kurios atitiktų reikalavimus, taikomus naujiems ir 
renovuojamiems pastatams.

Pakeitimas 332
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pramoninės vietovės. 

Or. it
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Pagrindimas

Europoje yra daug susidėvėjusių pramoninių pastatų. Valstybės narės turėtų teikti paskatas 
nustoti juos naudoti ir nugriauti, kad būtų galima įsigyti naujų, taupiai naudojančių energiją 
pastatų.

Pakeitimas 333
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdamos į c a punktą, valstybės 
narės turėtų teikti paskatas, kad privačios 
ir (arba) viešosios bendrovės, 
pageidaujančios perkelti gamybą į naujus, 
taupiai energiją naudojančius pastatus, 
nustotų naudoti pasenusius pramoninius 
pastatus, taip pat turėtų nustatyti regionus 
arba plotus, tinkamus šių naujų pastatų 
statybai (atsižvelgiant į šių regionų 
infrasktuktūrą ir (arba) teikiamas 
paslaugas).  Valstybės narės taip pat 
turėtų nustatyti tretinius, pramonės ir 
komercinius regionus ir žemes, kuriose 
būtų tinkamiausia sutelkti taupiai 
energiją naudojančių pastatų statybą.

Or. it

Pagrindimas

Europoje yra daug susidėvėjusių pramoninių pastatų. Valstybės narės turėtų teikti paskatas 
nustoti juos naudoti ir nugriauti, kad būtų galima įsigyti naujų, taupiai naudojančių energiją 
pastatų.
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Pakeitimas 334
Anni Podimata

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų reikalauti, kad jų 
pastatai ir viešųjų bei pusiau viešųjų 
įstaigų naudojami pastatai būtų 
pertvarkomi, ir tai būtų laikoma 
parodomaisiais energijos taupymo  ir 
atsinaujinačios energijos projektais, taip 
pat kad šiems pastatams nuo 2012 m. būtų 
taikomi perteklinės energijos standartai.

Or. en

Pakeitimas 335
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies 3 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2012 m. valstybės narės aktyviai 
taiko perteklinės energijos standartus.
Nuo 2015 m. valstybės narės nustato, 
kokia dalis energijos poreikio turi būti 
patenkinama iš atsinaujinančių šaltinių, 
kai kalbama apie bet kokį kapitališkai 
renovuojamą pastatą.

Or. en



AM\772875LT.doc 87/108 PE421.132v02-00

LT

Pakeitimas 336
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytame nacionaliniame 
plane turi būti, inter alia, šie elementai:

2. 1 dalyje nurodytame nacionaliniame 
plane turi būti, inter alia, šie elementai:

(a) valstybės narės nustatyta pastatų, 
kuriuos eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės
energijos kiekis mažas arba lygus nuliui, 
apibrėžtis;

a) valstybės narės nustatyta pastatų, 
kuriuos eksploatuojant galutinis 
suvartojamos energijos kiekis mažas arba
lygus nuliui, apibrėžtis;

b) tarpiniai tikslai, kokią bendro pastatų 
skaičiaus ir bendro naudingojo vidaus 
patalpų ploto procentinę dalį turi sudaryti 
tokie pastatai 2015 m.; c)

(c) informacija apie priemones, kurių
imtasi tokiems pastatams skatinti.

c) informacija apie tai, kokių priemonių
imtasi, kad būtų skatinama tokių pastatų 
statyba.

Or. de

Pagrindimas

Vartotojui svarbus galutinis suvartojamos energijos kiekis –t. y.  tai, ką  jie mato savo 
skaitikliuose; jiems nesvarbu, ar elektros energija gaminama iš atsinaujinančių šaltinių, ar 
tai branduolinė energija. Ta pati nuostata taikytina ir kalbant apie gamtines dujas, kurios 
gali būti gaminamos iš atliekų. Pastatai, kuriuos eksploatuojant taupiai naudojama energija, 
turi būti projektuojami tokie nuo pradžios, kadangi vėliau labai brangu modernizuoti. Dėl 
šios priežasties modernizuoti pastatai neturėtų būti įtraukti į šią direktyvą. Be to, nustačius 
konkrečius tikslus, išreikštus procentais, kiltų pavojus grįžti į planinę ekonomiką. 
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Pakeitimas 337
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytame nacionaliniame 
plane turi būti, inter alia, šie elementai:

2. Valstybės narės kartu su atitinkamomis 
vietos ir regionų valdžios įstaigomis 
parengia 1 dalyje nurodytą nacionalinį 
planą, kuriame turi būti, inter alia, šie 
elementai:

Or. en

Pagrindimas

Reikia įtraukti vietines ir regionines valdžios įstaigas.

Pakeitimas 338
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytame nacionaliniame 
plane turi būti, inter alia, šie elementai:

2. 1 dalyje nurodytas nacionalinis planas 
rengiamas konsultuojantis su viešojo 
sektoriaus įstaigomis ir kitomis 
suinteresuotomis šalimis; jame turi būti, 
inter alia, šie elementai:

Or. en

Pagrindimas

Svarbu skaidrumas ir tinkamos konsultacijos siekiant užtikrinti sėkmingą viešojo sektoriaus 
vadovavimą, kurio siekiama pagal šią siūlomą naujos redakcijos direktyvą.   Suinteresuotieji 
subjektai turi pirminių žinių ir įgūdžių, reikalingų įvertinti planuojamų priemonių techninį 
įgyvendinamumą, ir jie gali suteikti vertingų patarimų rengiant veiksmingesnius ir ilgalaikius 
su pastatų energiniu naudingumu susijusius patobulinimus.
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Pakeitimas 339
Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytame nacionaliniame 
plane turi būti, inter alia, šie elementai:

2. 1 dalyje nurodytas nacionalinis planas 
rengiamas kartu su vietos ir regionų 
valdžios įstaigomis; jame turi būti, inter 
alia, šie elementai:

Or. en

Pagrindimas

 Turint mintyje tai, kad  vietos ir regioninės valdžios įstaigos vaidina svarbų vaidmenį vystant 
šiuos pastatus, direktyvoje turėtų būti nurodyta, kokiu mastu vietos ir regioninės valdžios 
įstaigos dalyvauja rengiant nacionalinius planus.

Pakeitimas 340
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) valstybės narės nustatyta pastatų, 
kuriuos eksploatuojant išskiriamas 
anglies dvideginio kiekis ir suvartojamas 
pirminės energijos kiekis mažas arba 
lygus nuliui, apibrėžtis;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Komisijos poveikio vertinimo sistemą, valstybėse narėse vartojamos pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies dvideginio kiekis ir sunaudojamas energijos kiekis būtų 
mažas arba lygus nuliui, apibrėžtys ir šių kiekių skaičiavimo metodai labai skiriasi. Pradėjus 
naudoti bendras apibrėžtis visoje ES būtų lengviau pradėti taikyti pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies dvideginio kiekis ir sunaudojamas energijos kiekis būtų 
mažas, standartus.
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Pakeitimas 341
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) valstybės narės nustatyta pastatų, 
kuriuos eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis mažas arba lygus nuliui, 
apibrėžtis;

a) valstybės narės nustatyta pastatų, 
kuriuos eksploatuojant gaminama 
perteklinė energija ir išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis mažas arba lygus nuliui, 
apibrėžtis;

Or. en

Pakeitimas 342
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis 
pateikiama geografinė informacija apie 
ant pastatų ir pastatuose sumontuotus 
esamus vietos įrenginius, gaminančius 
energiją iš atsinaujinančių šaltinių;

Or. en

Pakeitimas 343
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) informacija apie tai, kokia dalis 
valstybinių ar pusiau valstybinių įstaigų 
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naudojamų pastatų atitinka standartus 
pastatų, kuriuos eksploatuojant 
gaminama perteklinė energija, taip pat 
kokia dalis pastatų atitinka standartus 
pastatų, kuriuos eksploatuojant 
išskiriamas anglies dioksido kiekis ir 
suvartojamas pirminės energijos kiekis 
mažas arba lygus nuliui;

Or. en

Pakeitimas 344
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d. 
valstybės narės pateikia Komisijai 1 dalyje 
nurodytus nacionalinius planus ir kas trejus 
metus teikia jai savo nacionalinių planų 
įgyvendinimo pažangos ataskaitas. 
Nacionalinius planus ir pažangos ataskaitas 
galima įtraukti į Direktyvos 2006/32/EB 14 
straipsnio 2 dalyje nurodytus energijos 
efektyvumo veiksmų planus.

3. Ne vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d. 
valstybės narės pateikia Komisijai 1 dalyje 
nurodytus nacionalinius planus ir kas trejus 
metus teikia jai savo nacionalinių planų 
įgyvendinimo pažangos ataskaitas. 
Nacionalinius planus ir pažangos ataskaitas 
galima įtraukti į Direktyvos 2006/32/EB 14 
straipsnio 2 dalyje nurodytus energijos 
efektyvumo veiksmų planus. Jei esamame 
plane nėra visų būtinų nuostatų, trijų 
mėnesių laikotarpiu nuo valstybės narės 
nacionalinio plano paskelbimo dienos 
Komisija gali pareikalauti, kad valstybė 
narė pateiktų pataisytą planą.  Tokiu 
atveju valstybė narė prieš priimdama šį 
planą pateikia pakeitimus, kuriuos turi 
tvirtinti Komisija.

Or. en
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Pakeitimas 345
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d. 
valstybės narės pateikia Komisijai 1 dalyje 
nurodytus nacionalinius planus ir kas trejus
metus teikia jai savo nacionalinių planų 
įgyvendinimo pažangos ataskaitas. 
Nacionalinius planus ir pažangos ataskaitas 
galima įtraukti į Direktyvos 2006/32/EB 14 
straipsnio 2 dalyje nurodytus energijos 
efektyvumo veiksmų planus.

Ne vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d. 
valstybės narės pateikia Komisijai 1 dalyje 
nurodytus nacionalinius planus ir kas
penkerius metus teikia jai savo 
nacionalinių planų įgyvendinimo pažangos 
ataskaitas. Nacionalinius planus ir 
pažangos ataskaitas galima įtraukti į 
Direktyvos 2006/32/EB 14 straipsnio 2 
dalyje nurodytus energijos efektyvumo 
veiksmų planus.

Or. de

Pagrindimas

Pakanka pateikti ataskaitas kas penkerius metus.

Pakeitimas 346
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija nustato pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis mažas arba lygus nuliui,
bendrus apibrėžimo principus.

4. Komisija nustato pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis mažas arba lygus nuliui,
bendras apibrėžtis.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Komisijos poveikio vertinimo sistemą, valstybėse narėse vartojamos pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies dvideginio kiekis ir sunaudojamas energijos kiekis būtų 
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mažas arba lygus nuliui, apibrėžtys ir šių kiekių skaičiavimo metodai labai skiriasi. Pradėjus 
naudoti bendras apibrėžtis visoje ES būtų lengviau pradėti taikyti pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies dvideginio kiekis ir sunaudojamas energijos kiekis būtų 
mažas, standartus.

Pakeitimas 347
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija nustato pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis mažas arba lygus nuliui, 
bendrus apibrėžimo principus.

4. Komisija nustato pastatų, kuriuos 
eksploatuojant gaminama perteklinė 
energija, taip pat pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis mažas arba lygus nuliui, 
bendrus apibrėžimo principus.

Or. en

Pakeitimas 348
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija nustato pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės
energijos kiekis mažas arba lygus nuliui, 
bendrus apibrėžimo principus.

4. Komisija nustato pastatų, kuriuos 
eksploatuojant galutinis suvartojamos
energijos kiekis mažas arba lygus nuliui, 
bendrus apibrėžimo principus.

Or. de

Pagrindimas

Vartotojui svarbus galutinis suvartojamos energijos kiekis –t. y.  tai, ką  jie mato savo 
skaitikliuose; jiems nesvarbu, ar elektros energija gaminama iš atsinaujinančių šaltinių, ar 
tai branduolinė energija. Ta pati nuostata taikytina ir kalbant apie gamtines dujas, kurios 
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gali būti gaminamos iš atliekų.

Pakeitimas 349
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmetamo anglies dioksido kiekio skaitinis 
rodiklis apskaičiuojamas pagal I priede 
nurodytą tvarką.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo ir suderintos tokių pastatų apibrėžties svarbu atsižvelgti į bendrą skaitinį 
išmetamo anglies dvideginio kiekio rodiklį, kuris ir nurodytas I priede.

Pakeitimas 350
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija paskelbia ataskaitą, kurioje 
nurodo valstybių narių pažangą didinant 
pastatų, kuriuos eksploatuojant išskiriamas
anglies dvideginio kiekis ir suvartojamas 
pirminės energijos kiekis yra mažas arba 
lygus nuliui, skaičių. Remdamasi šia 
ataskaita, Komisija parengia strategiją ir 
prireikus siūlo priemones tokių pastatų 
skaičiui didinti.

5. Komisija paskelbia ataskaitą, kurioje 
nurodo valstybių narių pažangą didinant 
pastatų, kuriuos eksploatuojant gaminama 
perteklinė energija, ir pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis yra mažas arba lygus 
nuliui, skaičių. Remdamasi šia ataskaita, 
Komisija parengia strategiją ir prireikus 
siūlo priemones tokių pastatų skaičiui 
didinti.

Or. en
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Pakeitimas 351
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija paskelbia ataskaitą, kurioje 
nurodo valstybių narių pažangą didinant 
pastatų, kuriuos eksploatuojant išskiriamas 
anglies dvideginio kiekis ir suvartojamas 
pirminės energijos kiekis yra mažas arba 
lygus nuliui, skaičių. Remdamasi šia 
ataskaita, Komisija parengia strategiją ir 
prireikus siūlo priemones tokių pastatų 
skaičiui didinti.

5. Komisija paskelbia ataskaitą, kurioje 
nurodo valstybių narių pažangą didinant 
pastatų, kuriuos eksploatuojant galutinis 
suvartojamos energijos kiekis yra mažas 
arba lygus nuliui, skaičių. Remdamasi šia 
ataskaita, Komisija parengia strategiją ir 
prireikus siūlo priemones tokių pastatų 
skaičiui didinti.

Or. de

Pagrindimas

Vartotojui svarbus galutinis suvartojamos energijos kiekis –t. y.  tai, ką  jie mato savo 
skaitikliuose; jiems nesvarbu, ar elektros energija gaminama iš atsinaujinančių šaltinių, ar 
tai branduolinė energija. Ta pati nuostata taikytina ir kalbant apie gamtines dujas, kurios 
gali būti gaminamos iš atliekų.

Pakeitimas 352
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija leidžia valstybėms narėms, 
kurios turi nepanaudotų Sanglaudos 
fondo lėšų ir kurios visiškai panaudojo 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
skirtas lėšas, taip pat ir tas, kurios buvo 
skirtos būstui, pervesti dalį šių 
nepanaudotų struktūrinių fondų lėšų su 
pastatų, kuriuos eksploatuojant būtų 
taupiai naudojama energija ir kuriuose 
būtų naudojama daugiau energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių, renovacija 
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susijusiems projektams minėtuose 
regionuose finansuoti.

Or. pl

Pagrindimas

Europos regioninės plėtros fondo lėšos buvo paskirstytos atskiriems regionams; šios lėšos 
labai aktyviai naudojamos. Tačiau Struktūrinio fondo lėšos, kurios skirtos taip pat ir 
sanglaudos aplinkos apsaugos ir infrastruktūros srityse Europoje gerinimui, nėra taip 
aktyviai naudojamos. Pastatų renovavimas ir apšiltinimas yra priemonės, kurias taikant 
tausojama aplinka, todėl pageidautina, kad jas taikytų visos valstybės narės. 

Pakeitimas 353
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Finansinė parama

1. Iki 2009 m. birželio 30 d. Komisija 
pateikia atitinkamus pasūlymus siekdama 
nustatyti finansines priemones, 
padėsiančias įgyvendinti 5–9 
straipsniuose nurodytus reikalavimus. 
Pasiūlymuose nurodoma:
a) Europos regioninės plėtros fondo 
asignavimo sumos, kurią galima 
panaudoti siekiant paremti investicijas į 
energijos vartojimo efektyvumą ir 
atsinaujinančius energijos šaltinius pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 7 
straipsnį, skyrimas konkrečiam tikslui. Ši 
suma lygi bent 15 proc. visos asignavimo 
sumos;
b) termino, per kurį energijos vartojimo 
efektyvumo ir atsinaujinančių energijos 
šaltinių projektams gali būti skirta 
Europos regioninės plėtros fondo parama, 
pratęsimas bent tiek, kad visos valstybės 
narės galėtų gauti paramą vykdyti 
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projektams, padėsiantiems pagerinti 
namų energinį naudingumą ir vartoti 
energiją iš atsinaujinančių šaltinių;
c) kitų Bendrijos lėšų naudojimas siekiant 
remti mokslinius tyrimus ir taikomąją 
veiklą, informacijos kampanijas arba 
mokymus, susijusius su energijos 
vartojimo efektyvumu;
d) dalinis finansinės paramos 
panaudojimas remiantis ES ekonomikos 
gelbėjimo planu, ypač Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu EB 
Nr. xx/xxxx dėl ekonomikos gaivinimo 
teikiant Bendrijos finansinę paramą 
energetikos srities projektams programos 
sukūrimo siekiant sukurti sistemą, pagal 
kurią būtų suteikiamos garantijos 
daugiamilijoninėms paskoloms už mažas 
palūkanas; šiomis paskolomis būtų 
finansuojami statybos projektai, susiję su 
siekiu efektyviai naudoti energiją ir 
skatinti naudoti energiją iš 
atsinaujinačiųjų šaltinių; 
e) pasinaudoti programa „Pažangi 
energetika Europai“, kad, pasitelkus 
technines priemones, būtų galima 
parengti būtinas mokymo priemones, ypač 
Europos miestuose ir regionuose;
f) Europos Komisija, Europos investicijų 
fondas ir, prireikus, Energijos vartojimo 
efektyvumo ir energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių fondo (angl. EEREF) valstybės 
narės įsteigia fondą, kurio tikslas būtų iki 
2020 m. sutelkti daugiau viešųjų lėšų ir 
privačių investicijų vidutiniams ir 
mažiems energijos vartojimo 
veiksmingumo ir energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių projektams, 
vykdomiems valstybėse narėse siekiant 
įgyvendinti šią direktyvą;
e) sumažintas arba panaikintas paslaugų 
ir gaminių PVM, susijęs su pastatų 
energijos vartojimo efektyvumo didinimu 
ir su energijos iš atsinaujinačiųjų šaltinių 
vartojimu. 
2.  Valstybės narės įgyvendina vieną arba 
daugiau iš šių finansinės paramos 
priemonių:
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3. Finansinės arba fiskalinės paskatos 
turi padėti laikytis rekomendacijų, 
nurodytų energinio naudingumo 
sertifikate.

Or. en

Pagrindimas

Būtina apibrėžti, iš kur bus gaunamas investicijoms į pastatus būtinas finansavimas.

Pakeitimas 354
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Finansinė parama

1. Iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija 
pateikia atitinkamus pasūlymus siekdama 
nustatyti finansines priemones, 
padėsiančias įgyvendinti 5–9 
straipsniuose nurodytus reikalavimus. 
Pasiūlymuose nurodoma:
a) didžiausios Europos regioninės plėtros 
fondo asignavimo sumos, kurią galima 
panaudoti siekiant paremti investicijas į 
energijos vartojimo efektyvumą, įskaitant 
centralizuotą šildymą ir vėsinimą, ir 
atsinaujinančius energijos šaltinius pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 7 
straipsnį, padidinimas. Ši didžiausia suma 
padidinama bent 15 proc. nuo visos 
asignavimo sumos;
b) termino, per kurį energijos vartojimo 
efektyvumo, įskaitant centralizuotą 
šildymą ir vėsinimą, ir atsinaujinančių 
energijos šaltinių projektams gali būti 
skirta Europos regioninės plėtros fondo 
parama, pratęsimas bent tiek, kad visos 
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valstybės narės galėtų gauti paramą 
vykdyti projektams, kurie padėtų pagerinti 
namų energinį naudingumą ir vartoti 
energiją iš atsinaujinančių šaltinių;
c) kitų Bendrijos lėšų dalinis naudojimas 
siekiant remti mokslinius tyrimus ir 
taikomąją veiklą, informacijos 
kampanijas arba mokymus, susijusius su 
energijos vartojimo efektyvumu;
d) informacija apie Europos Komisijos, 
Europos investicijų banko ir valstybių 
narių steigiamą Energijos vartojimo 
efektyvumo ir energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių fondą, kurio tikslas būtų iki 
2020 m. sutelkti viešąsias lėšas ir 
privačias investicijas energijos vartojimo 
veiksmingumo ir energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių projektams, 
vykdomiems valstybėse narėse siekiant 
įgyvendinti šią direktyvą;
e) sumažintas paslaugų ir gaminių, 
susijusių su pastatų energijos vartojimo 
efektyvumo didinimu, PVM.
2.  Valstybės narės taiko vieną arba 
daugiau finansinės paramos priemonių, 
išvardytų V priede. 10 straipsnyje 
nurodytuose energinio naudingumo 
sertifikatuose pažymima, kokias 
priemones galima naudoti siekiant 
finansuoti rekomendacijų dėl 
ekonomiškai efektyvaus atitinkamo 
pastato energinio naudingumo 
pagerinimo įgyvendinimą.
3. Finansinės arba fiskalinės paskatos 
turi padėti laikytis rekomendacijų, 
nurodytų energinio naudingumo 
sertifikate.
4. Laikydamosi 1 ir 2 dalyse nurodytų 
reikalavimų, Komisija ir valstybės narės 
įgyvendina priemones, įskaitant 
energetinės veiklos sutartis, kurios padėtų 
remti investicijas į energijos vartojimo 
efektyvumo pagerinimą tiems, kuriems 
gresia energijos nepriteklius.

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitime dėl finansinės paramos turi būti konkrečiai kalbama apie centralizuotą šildymą ir 
vėsinimą, kadangi tai itin svarbu projektuojant pastatus, kuriuose taupiai naudojama 
energija.

Pakeitimas 355
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Finansinė parama

1. Iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija 
pateikia atitinkamus pasūlymus siekdama 
nustatyti finansines priemones, kurios 
padėtų įgyvendinti 5–9 straipsniuose 
nurodytus reikalavimus. Pasiūlymuose 
nurodoma:
a) didžiausios Europos regioninės plėtros 
fondo asignavimo sumos, kurią galima 
panaudoti siekiant paremti investicijas į 
energijos vartojimo efektyvumą, įskaitant 
centralizuotą šildymą ir vėsinimą, ir 
atsinaujinančius energijos šaltinius pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 7 
straipsnį, padidinimas. Ši didžiausia suma 
padidinama bent 15 proc. nuo visos 
asignavimo sumos;
b) termino, per kurį energijos vartojimo 
efektyvumo, įskaitant centralizuotą 
šildymą ir vėsinimą, ir atsinaujinančių 
energijos šaltinių projektams gali būti 
skirta Europos regioninės plėtros fondo 
parama, pratęsimas bent tiek, kad visos 
valstybės narės galėtų gauti paramą 
vykdyti projektams, skirtiems namų 
energiniam naudingumui pagerinti ir 
energijai iš atsinaujinančių šaltinių 
vartoti;
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c) kitų Bendrijos lėšų naudojimas siekiant 
remti mokslinius tyrimus ir taikomąją 
veiklą, informacijos kampanijas arba 
mokymus, susijusius su energijos 
vartojimo efektyvumu; 
d) informacija apie Europos Komisijos, 
Europos investicijų banko ir valstybių 
narių steigiamą Energijos vartojimo 
efektyvumo ir energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių fondą, kurio tikslas būtų iki 
2020 m. sutelkti viešąsias lėšas ir 
privačias investicijas energijos vartojimo 
veiksmingumo ir energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių projektams, 
vykdomiems valstybėse narėse siekiant 
įgyvendinti šią direktyvą;
e) sumažintas paslaugų ir gaminių, 
susijusių su pastatų energijos vartojimo 
efektyvumo didinimu, PVM.
2. Valstybės narės taiko vieną arba 
daugiau finansinės paramos 
mechanizmų, išvardytų V priede. 10 
straipsnyje nurodytuose energinio 
naudingumo sertifikatuose pažymima, 
kokius mechanizmus galima naudoti 
siekiant finansuoti rekomendacijų dėl 
ekonomiškai efektyvaus atitinkamo 
pastato energinio naudingumo 
pagerinimoįgyvendinimą.
3. Finansinės arba fiskalinės paskatos 
turi padėti laikytis rekomendacijų, 
įtrauktų į energinio naudingumo 
sertifikatą.
4. Laikydamosi 1 ir 2 dalyse nurodytų 
reikalavimų, Komisija ir valstybės narės 
įgyvendina priemones, įskaitant 
energetinės veiklos sutartis, kurios padėtų 
remti investicijas į energijos vartojimo 
efektyvumo pagerinimą tiems, kuriems 
gresia energijos nepriteklius.

Or. xm

Pagrindimas

Pritariama pranešėjo pasiūlymui dėl naujo straipsnio, tačiau 1 a ir b dalių tekstą reikėtų 
papildyti ir paminėti centralizuotą šildymą ir vėsinimą, nes jie yra svarbūs tobulinant 
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pastatus, kuriuose veiksmingai naudojama energija.

Pakeitimas 356
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Finansinė parama

1. Iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija 
pateikia atitinkamus pasūlymus siekdama 
nustatyti finansines priemones, 
padėsiančias įgyvendinti 5–9 
straipsniuose nurodytus reikalavimus. 
Pasiūlymuose nurodoma:
a) didžiausios Europos regioninės plėtros 
fondo asignavimo sumos, kurią galima 
panaudoti siekiant paremti investicijas į 
energijos vartojimo efektyvumą ir 
atsinaujinančius energijos šaltinius pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 7 
straipsnį, padidinimas. Ši didžiausia suma 
padidinama bent 15 proc. nuo visos 
asignavimo sumos;
b) termino, per kurį energijos vartojimo 
efektyvumo ir atsinaujinančių energijos 
šaltinių projektams gali būti skirta 
Europos regioninės plėtros fondo parama, 
pratęsimas bent tiek, kad visos valstybės 
narės galėtų gauti paramą vykdyti 
projektams, skirtiems namų energiniam 
naudingumui pagerinti ir energijai iš 
atsinaujinančių šaltinių vartoti;
c) kitų Bendrijos lėšų naudojimas siekiant 
remti mokslinius tyrimus ir taikomąją 
veiklą, informacijos kampanijas arba 
mokymus, susijusius su energijos 
vartojimo efektyvumu;
d) informacija apie Europos Komisijos, 
Europos investicijų banko ir valstybių 
narių steigiamą Energijos vartojimo 
efektyvumo ir energijos iš atsinaujinančių 
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šaltinių fondą, kurio tikslas būtų iki 
2020 m. sutelkti viešąsias lėšas ir 
privačias investicijas energijos vartojimo 
veiksmingumo ir energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių projektams, 
vykdomiems valstybėse narėse siekiant 
įgyvendinti šią direktyvą;
e) sumažintas paslaugų ir gaminių, 
susijusių su pastatų energijos vartojimo 
efektyvumo didinimu, PVM.
2.  Valstybės narės taiko vieną arba 
daugiau finansinės paramos priemonių, 
išvardytų V priede. 10 straipsnyje 
nurodytuose energinio naudingumo 
sertifikatuose pažymima, kokias 
priemones galima naudoti siekiant 
finansuoti rekomendacijų dėl 
ekonomiškai efektyvaus atitinkamo 
pastato energinio naudingumo 
pagerinimo įgyvendinimą.
3. Finansinės arba fiskalinės paskatos 
turi padėti laikytis rekomendacijų, 
įtrauktų į energinio naudingumo 
sertifikatą.
4. Laikydamosi 1 ir 2 dalyse nurodytų 
reikalavimų, Komisija ir valstybės narės 
įgyvendina priemones, įskaitant 
energetinės veiklos sutartis, padėsiančias 
remti investicijas į energijos vartojimo 
efektyvumo pagerinimą tiems, kuriems 
gresia gyvenamųjų pastatų energijos 
nepriteklius.

Or. en

Pagrindimas

Vietoje pranešėjo teikiamo termino „energijos nepriteklius“ rekomenduojama vartoti terminą 
„gyvenamųjų pastatų energijos nepriteklius“ siekiant išvengti painiavos su prieigos prie 
energetikos infrastruktūros nebuvimu, kuris kartais vadinamas energijos nepritekliumi.
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Pakeitimas 357
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Finansinė parama

1. Iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija 
pateikia atitinkamus pasūlymus siekdama 
nustatyti finansines priemones, 
padėsiančias įgyvendinti 5–9 
straipsniuose nurodytus reikalavimus. 
Pasiūlymuose nurodoma:
a) didžiausios Europos regioninės plėtros 
fondo asignavimo sumos, kurią galima 
panaudoti siekiant paremti investicijas į 
energijos vartojimo efektyvumą ir 
atsinaujinančius energijos šaltinius pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 7 
straipsnį, padidinimas. Ši didžiausia suma 
padidinama bent 15 proc. nuo visos 
asignavimo sumos;
b) termino, per kurį energijos vartojimo 
efektyvumo ir atsinaujinančių energijos 
šaltinių projektams gali būti skirta 
Europos regioninės plėtros fondo parama, 
pratęsimas bent tiek, kad visos valstybės 
narės galėtų gauti paramą vykdyti 
projektams, skirtiems namų energiniam 
naudingumui pagerinti ir energijai iš
atsinaujinančių šaltinių vartoti;
c) kitų Bendrijos lėšų naudojimas siekiant 
remti mokslinius tyrimus ir taikomąją 
veiklą, informacijos kampanijas arba 
mokymus, susijusius su energijos 
vartojimo efektyvumu;
d) geresnė prieiga prie paskolų iš Europos 
investicijų banko, įskaitant minimalios 25 
milijonų eurų ribos tokioms paskoloms 
panaikinimą, turint tikslą iki 2020 m. 
sutelkti viešąsias lėšas ir privačias 
investicijas energijos vartojimo 
veiksmingumo ir energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių projektams, 
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vykdomiems valstybėse narėse siekiant 
įgyvendinti šią direktyvą;
e) sumažintas arba panaikintas paslaugų 
ir gaminių, susijusių su pastatų energijos 
vartojimo efektyvumo didinimu ir su 
energijos iš atsinaujinačiųjų šaltinių 
vartojimu, PVM, siekiant skatinti 
energijos iš atsinaujinančiųjų šaltinių 
vartojimą pastatuose.
2. Valstybės narės taiko dvi ar daugiau 
finansinės paramos priemonių, 
laikydamosi V priede nustatytos tvarkos. 
10 straipsnyje nurodytuose energinio 
naudingumo sertifikatuose pažymima, 
kokias priemones galima naudoti siekiant 
finansuoti rekomendacijų dėl 
ekonomiškai efektyvaus atitinkamo 
pastato energinio naudingumo 
pagerinimo įgyvendinimą.
3. Finansinės arba fiskalinės paskatos 
turi padėti vykdyti rekomendacijas, 
įtrauktas į energinio naudingumo 
sertifikatą.
4. Laikydamosi 1 ir 2 dalyse nurodytų 
reikalavimų, Komisija ir valstybės narės 
įgyvendina priemones, įskaitant 
energetinės veiklos sutartis, kurios padėtų 
remti investicijas į energijos vartojimo 
efektyvumo pagerinimą tiems, kuriems 
gresia energijos nepriteklius.

Or. en

Pagrindimas

Norint įgyvendinti labai ambicingus šios direktyvos tikslus, reikalinga finansinė parama iš ES 
ir iš pačių valstybių narių. Tačiau valstybės narės turi pačios spręsti, kokios finansinės 
priemonės tinkamos naudoti ir kurios joms būtų veiksmingiausios.
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Pakeitimas 358
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Finansinės paskatos ir rinkos 

intervencija
1. Siekiant skatinti efektyvesnį energijos 
vartojimą naujuose ir esamuose
pastatuose, valstybės narės parengia 
nacionalines finansinių ir fiskalinių 
paskatų ataskaitas, kurios bus tvirtinamos 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis. 
Šiose ataskaitose pateikiami tokių paskatų 
ateities vystymo planai.
2. Valstybės narės parengia nacionalines 
teisinių ir rinkos kliūčių investicijoms į 
efektyvesnį energijos vartojimą naujuose 
ir esamuose pastatuose ataskaitas. Prie 
šių nacionalinių ataskaitų pridedama 
informacija apie priemones, kurių imasi 
valstybės narės, kad būtų sumažinta tokių 
kliūčių.
3. Valstybės narės pateikia Komisijai 1 ir 
2 dalyse nurodytas nacionalines 
ataskaitas; jos įtraukiamos į 
Direktyvos 2006/32/EB 14 straipsnio 2 
dalyje nurodytus energijos efektyvumo 
veiksmų planus. Savo nacionalinius 
planus valstybės narės teikia Komisijai 
kas trejus metus.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų pranešti Komisijai, kokių priemonių jos imasi, siekdamos pašalinti 
rinkos kliūtis, didindamos finansines ir fiskalines paskatas namų savininkams ir 
nuomininkams imtis renovacijos darbų esamuose pastatuose, kuriuos atlikus būtų efektyviau 
naudojama energija, arba statyti naujus pastatus, kuriuose veiksmingai naudojama energija.
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Pakeitimas 359
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis 
Rinkos kliūčių šalinimas

1. Valstybės narės parengia nacionalinius 
rinkos kliūčių šalinimo planus 
nacionaliniuose statybų, nuomos ir 
istorinių paminklų apsaugos sektoriuose 
ir pasiūlo finansinių iniciatyvų 
investicijoms, kuriomis pasinaudojus būtų 
pagerintas energinis naujų ir esamų 
pastatų naudingumas.
2. Ne vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d. 
valstybės narės pateikia Komisijai 1 dalyje 
nurodytus nacionalinius planus ir kas 
trejus metus teikia jai savo nacionalinių 
planų įgyvendinimo pažangos ataskaitas. 
Nacionaliniai planai ir pažangos 
ataskaitos gali būti pridedamos prie 
Direktyvos 2006/32/EB 14 straipsnio 2 
dalyje nurodytų energijos efektyvumo 
veiksmų planų.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant gerinti pastatų energinį naudingumą, valstybės narės turėtų būti suinteresuotos kurti 
papildomas finansines paskatas, pavyzdžiui, mokesčių teisės aktuose, ir šalinti esamas kliūtis 
nacionaliniuose teisės aktuose, kurie taikomi statybų, nuomos ir istorinių paminklų apsaugos 
sektoriams. Tai svarbu, pavyzdžiui, nustatant modernizavimo priemonių, kurias taikant būtų 
taupoma energija, kriterijus ir laikantis esamų modernizavimo reikalavimų, taikomų 
saugomiems pastatams.
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Pakeitimas 360
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Rinkos kliūčių šalinimas

1. Valstybės narės parengia nacionalinius 
rinkos kliūčių šalinimo planus 
nacionaliniuose statybų, nuomos ir 
istorinių paminklų apsaugos sektoriuose 
ir pasiūlo finansinių iniciatyvų 
investicijoms, kuriomis pasinaudojus būtų 
pagerintas energinis naujų ir esamų 
pastatų naudingumas.
2. Ne vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d. 
valstybės narės pateikia Komisijai 1 dalyje 
nurodytus nacionalinius planus ir kas 
trejus metus teikia jai savo nacionalinių 
planų įgyvendinimo pažangos ataskaitas. 
Nacionaliniai planai ir pažangos 
ataskaitos gali būti pridedamos prie 
Direktyvos 2006/32/EB 14 straipsnio 2 
dalyje nurodytų energijos efektyvumo 
veiksmų planų.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad valstybės narės mokytųsi viena iš kitos ir dalytųsi 
patirtimi apie šių paskatų daromą teigiamą poveikį. Turint mintyje tai, kad planavimas ir 
įgyvendinimas atima daug laiko, pakanka parengti ataskaitą kas penkeri metai. Be to, reikia 
nustatyti ir pašalinti rinkos kliūtis, dėl kurių lėtai gerinamas pastatų energinis naudingumas.
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