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PR_COD_Recastingam

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pastatų energinio 
naudingumo (nauja redakcija)
(COM(2008)0780 – C6-0413-2008 – 2008/0223(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0780),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos 
Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0413-2008),

– atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio 
teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo1,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto 2009 m. vasario 3 d. laišką, pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 80a straipsnio 3 dalį pateiktą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetui,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80 ir 51 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Teisės 
reikalų komiteto nuomonę (A6-0000/2009),

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo 
grupės nuomone, pasiūlyme be nurodytų pakeitimų kitų esminių pakeitimų nėra ir 
kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtųjų pakeitimų 
kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgus į Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės 
rekomendacijas, ir su toliau pateikiamais pakeitimais;

2. ragina Komisiją vėl į jį kreiptis, jei ji ketintų iš esmės keisti pasiūlymą arba jį pakeisti kitu 
tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

                                               
1 OL C 77, 2002 3 28, p. 1.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) Pastatai turi įtakos  energijos 
suvartojimui ilgalaikėje perspektyvoje, 
taigi nauji pastatai turėtų atitikti 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus, pritaikytus  atsižvelgiant į 
vietos klimato sąlygas. Kadangi 
alternatyvių aprūpinimo energija sistemų 
taikymo galimybės didžiąja dalimi dar 
nevisiškai ištirtos, turėtų būti aptartas 
naujų pastatų ir kapitališkai renovuojamų 
pastatų bei centralizuoto šildymo 
atnaujinimo techninis, aplinkosauginis ir 
ekonominis alternatyvių energijos tiekimo 
sistemų pagrindimas siekiant didinti 
energijos vartojimo efektyvumą arba 
atsinaujinančiosios energijos 
naudojimą, neatsižvelgiant į pastato dydį.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aptartas naujų pastatų ir kapitališkai renovuojamų pastatų bei centralizuoto 
šildymo atnaujinimo techninis, aplinkosauginis ir ekonominis alternatyvių energijos tiekimo 
sistemų pagrindimas siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą arba atsinaujinančiosios 
energijos naudojimą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

kuriais siekiama, kad būtų kuo daugiau 
pastatų, kuriuos eksploatuojant išskiriamas 
anglies dvideginio kiekis ir suvartojamas 
pirminės energijos kiekis būtų mažas arba 
nulinis, ir tuos planus reguliariai pateikti 
Komisijai. Iki 2010 m. birželio 30 d. 
Komisija turėtų pateikti teisėkūros 
pasiūlymų siekdama nustatyti bendrą 
pastatų, kuriuos eksploatuojant 
išmetamas anglies dvideginio kiekis ir 
suvartojamas pirminės energijos kiekis 
yra mažas arba nulinis, apibrėžimo 
metodologiją, pagal kurią būtų 
atsižvelgiama į regionines oro sąlygas. 
Europos Komisija, Europos investicijų 
bankas ir valstybės narės iki 2010 m. 
birželio 30 d. turėtų įsteigti Energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą siekiant iki 2020 m. 
laipsniškai padidinti šią normą 
atitinkančių naujų pastatų procentinę 
dalį.

Or. en

Pagrindimas

Nustatoma bendra pastatų, kuriuos eksploatuojant išmetamas anglies dvideginio kiekis ir 
suvartojamas pirminės energijos kiekis yra mažas arba nulinis, apibrėžimo metodologija. Iki 
2010 m. birželio 30 d. Komisija turėtų pateikti teisėkūros pasiūlymų siekdama nustatyti 
bendrą tokių pastatų apibrėžimo metodologiją, pagal kurią būtų atsižvelgiama į regionines 
oro sąlygas ir Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios energijos fondo įsteigimą 
siekiant laipsniškai padidinti šią normą atitinkančių naujų pastatų procentinę dalį.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Siekiant, kad minimalūs pastatų, 
kuriuos eksploatuojant išmetamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis yra mažas arba nulinis, 
energinio naudingumo reikalavimai būtų 
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veiksmingi, atitinkamą finansinę paramą 
taip pat reikėtų skirti valdžios 
institucijoms, įmonėms ir namų 
savininkams. Komisija turėtų pateikti kitų 
šios srities teisėkūros pasiūlymų, ypač 
susijusių su Europos regioninės plėtros 
fondo panaudojimu ir PVM mažinimu 
energijos vartojimo efektyvumą 
padedantiems didinti produktams ir 
paslaugoms. Valstybės narės turėtų būti 
skatinamos parengti nacionalines 
programas siekiant remti energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų teikti atitinkamą finansinę paramą įmonėms ir namų savininkams, ypač atsižvelgiant į
Europos regioninės plėtros fondo panaudojimą ir PVM mažinimą energijos vartojimo 
efektyvumą padedantiems didinti produktams ir paslaugoms. Valstybės narės turėtų būti 
skatinamos parengti nacionalines programas siekiant remti energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo priemones.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(17) Būsimam pastato ar jo dalių pirkėjui ir 
nuomininkui teisingą informaciją apie 
pastato energinį naudingumą ir praktinių 
patarimų, kaip jį didinti, reikėtų suteikti 
energinio naudingumo sertifikate. Šiame 
sertifikate taip pat reikėtų pateikti 
informaciją apie faktinį šildymo ir 
vėdinimo poveikį pastato energijos 
reikmėms, pirminės energijos suvartojimui 
ir pastatą eksploatuojant išmetamam 
anglies dvideginio kiekiui. Pastatų 
savininkai turėtų turėti galimybę bet 
kuriuo metu, ne tik tada, kai pastatai yra
nuomojami, parduodami ar atnaujinami,
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prašyti atlikti sertifikavimą arba 
atnaujinti sertifikatą.

Or. en

Pagrindimas

Energinio naudingumo sertifikatas turėtų būti išduodamas ne tik kai pastatas ar jo dalis yra 
nuomojama, atnaujinama ar parduodama, bet ir pateikus prašymą. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Valdžios institucijos turėtų rodyti 
pavyzdį ir energinio naudingumo 
sertifikato galiojimo laikotarpiu 
įgyvendinti jame nurodytas 
rekomendacijas. Valstybės narės į savo 
nacionalinius planus turėtų įtraukti 
priemones, kurios padėtų remti valdžios 
institucijas, kad jos anksti atliktų su 
energijos vartojimo efektyvumu susijusius 
patobulinimus ir per energinio 
naudingumo sertifikato galiojimo 
laikotarpį įgyvendintų jame nurodytas 
rekomendacijas. Sudarydamos 
nacionalinius planus valstybės narės 
turėtų konsultuotis su vietos ir regioninės 
valdžios atstovais.

Or. en

Pagrindimas

Valdžios institucijos turėtų rodyti pavyzdį ir įgyvendinti energinio naudingumo sertifikatuose 
nurodytas rekomendacijas. Valstybės narės į savo nacionalinius planus turėtų įtraukti 
priemones, kurios padėtų remti valdžios institucijas, kad jos anksti atliktų su energijos 
vartojimo efektyvumu susijusius patobulinimus. Sudarydamos savo nacionalinius planus 
valstybės narės turėtų konsultuotis su vietos ir regioninės valdžios atstovais.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) Valdžios institucijų naudojami
pastatai ir visuomenės dažnai lankomi 
pastatai suteikia galimybę  parodyti 
pavyzdį, kaip atsižvelgiama  į 
aplinkosauginius ir energijos taupymo 
aspektus, todėl tų pastatų  energinis 
naudingumas turėtų būti nuolat 
sertifikuojamas. Visuomenei turėtų būti 
sudarytos sąlygos geriau  susipažinti su 
informacija apie energinį naudingumą 
visiems matomoje vietoje rodant šiuos 
energetinius sertifikatus. Komisija turėtų 
sukurti bendrą Europos ženklą 
„Veiksmingiausiai energiją vartojantis 
pastatas“, kuris būtų pateikiamas 
pastatuose, atitinkančiuose minimalius 
energinio naudingumo reikalavimus ir 
kuriuose įgyvendinamos energinio 
naudingumo sertifikate nurodytos 
rekomendacijos.

Or. en

Pagrindimas

Siekdama skatinti taikyti minimalius energinio naudingumo reikalavimus, Komisija sukuria 
bendrą Europos ženklą „Veiksmingiausiai energiją vartojantis pastatas“, kuris būtų 
pateikiamas pastatuose, atitinkančiuose minimalius energinio naudingumo reikalavimus ir 
kuriuose įgyvendinamos energinio naudingumo sertifikate nurodytos rekomendacijos.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Tikėtina, kad siekiant vystyti 
tarpvalstybinę finansinių ir kitų paslaugų, 
padedančių didinti energijos vartojimo 
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efektyvumą, rinką bus svarbu užtikrinti 
kitų valstybių narių išduotų energinio 
naudingumo sertifikatų abipusį 
pripažinimą. Siekdama palengvinti šį 
procesą, Komisija turėtų nustatyti bendrus 
minimalius sertifikatų turinio ir pateikimo 
bei ekspertų akreditavimo standartus. 
Siekiant, kad rekomendacijos būtų 
nesunkiai suprantamos, visi energinio 
naudingumo sertifikatai turėtų būti 
išduodami savininko ir nuomininko 
kalba.

Or. en

Pagrindimas

Reikia, kad energinio naudingumo sertifikatas būtų abipusiai pripažįstamas. Sertifikato turinį 
turėtų perskaityti ir suprasti ir nuomininkas, ir savininkas, kad jie galėtų vykdyti jame 
nurodytas rekomendacijas.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Kvalifikuotam personalui nuolat 
tikrinant  šildymo  ir oro kondicionavimo 
sistemas jos tiksliau sureguliuojamos pagal 
gaminio specifikacijoje pateiktus 
reikalavimus, ir taip užtikrinamas 
optimalus veikimas aplinkos, saugos ir 
energijos požiūriu. Visos  šildymo ir oro 
kondicionavimo  sistemos nepriklausomą 
įvertinimą reikėtų atlikti reguliariais 
intervalais per visą jos gyvavimo ciklą, 
ypač prieš ją pakeičiant ar modernizuojant.

(20) Kvalifikuotam personalui nuolat 
tikrinant  šildymo  ir oro kondicionavimo 
sistemas jos tiksliau sureguliuojamos pagal 
gaminio specifikacijoje pateiktus 
reikalavimus, ir taip užtikrinamas 
optimalus veikimas aplinkos, saugos ir 
energijos požiūriu. Visos  šildymo ir oro 
kondicionavimo  sistemos nepriklausomą 
įvertinimą reikėtų atlikti reguliariais 
intervalais per visą jos gyvavimo ciklą, 
ypač prieš ją pakeičiant ar modernizuojant. 
Siekdamos sumažinti administracinę 
pastatų savininkų ir nuomininkų naštą, 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
atliekant energinio naudingumo
sertifikavimą visada būtų tikrinamos 
šildymo bei oro kondicionavimo sistemos; 
ir kad, jei įmanoma, šildymo bei oro 

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 12/49 PR\763315LT.doc

LT

kondicionavimo sistemos būtų tikrinamos 
tuo pačiu metu.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad pastatų savininkams ir nuomininkams tenkanti biurokratinė našta būtų kuo 
mažesnė.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Vietos ir regioninės valdžios 
institucijos yra itin svarbios sėkmingam 
šios direktyvos įgyvendinimui. Su jų 
atstovais turėtų būti konsultuojamasi 
visais jos įgyvendinimo aspektais 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis. 
Vietos projektuotojams ir pastatų 
tikrintojams turėtų būti suteikta tinkamų 
nurodymų ir pakankamai išteklių, kad jie 
galėtų vykdyti šias būtinas užduotis.

Or. en

Pagrindimas

Vietos ir regioninės valdžios institucijos yra itin svarbios sėkmingam šios direktyvos 
įgyvendinimui. Su jų atstovais turėtų būti konsultuojamasi visais jos įgyvendinimo aspektais 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis. Vietos projektuotojams ir pastatų tikrintojams turėtų 
būti suteikta tinkamų nurodymų ir pakankamai išteklių, kad jie galėtų vykdyti šias būtinas 
užduotis.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(23) Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus derinti tam tikras I priede 
nustatytos bendrosios sistemos dalis su 
technikos pažanga, nustatyti metodiką 
sąnaudų atžvilgiu optimaliems minimalių 
energinio naudingumo reikalavimų lygiams 
apskaičiuoti ir nustatyti minimalius 
standartus, naudojamus apibrėžti 
pastatams, kuriuos eksploatuojant 
išskiriamas anglies dvideginio kiekis ir 
suvartojamas pirminės energijos kiekis 
yra mažas arba nulinis, atsižvelgiant į 
įprastas regionines oro sąlygas ir 
numatomus šių sąlygų pasikeitimus 
bėgant laikui. Kadangi tos priemonės yra 
bendro pobūdžio ir yra skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti, jos turi būti priimamos laikantis 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje 
numatytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų nustatyti metodiką sąnaudų atžvilgiu optimaliems minimalių energinio 
naudingumo reikalavimų lygiams apskaičiuoti ir nustatyti minimalius standartus, naudojamus 
apibrėžti pastatams, kuriuos eksploatuojant išskiriamas anglies dvideginio kiekis ir 
suvartojamas pirminės energijos kiekis yra mažas arba nulinis, atsižvelgiant į įprastas 
regionines oro sąlygas ir numatomus šių sąlygų pasikeitimus bėgant laikui.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) naujas pastatas – pastatas, kuriam 
išduotas atitinkamas statybų leidimas 
įsigaliojus šiai direktyvai; 

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad naujo pastato statyba trunka mėnesius (metus), reikia nustatyti naujo 
pastato apibrėžimą. Svarbu, kad tiems pastatams, kuriems išduotas atitinkamas statybų 
leidimas įsigaliojus šiai direktyvai, būtų nustatyti nauji reikalavimai.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Apsaugos nuo saulės elementai labai svarbūs siekiant energijos vartojimo efektyvumo ir 
norint sumažinti pirminės energijos sunaudojimą.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) renovuojama daugiau nei 25 % pastato 
apvalkalo;

b) renovuojama daugiau nei 25 % pastato 
apvalkalo, išskyrus darbus, susijusius su 
nuolatine priežiūra, pvz., valymą ar 
dažymą;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad darbai, susiję su nuolatine priežiūra, pvz., valymas ar dažymas, nebūtų įrašyti į šį 
punktą. Šie darbai galėtų apimti didelį pastato apvalkalo paviršių, tačiau dėl jų energijos 
vartojimo efektyvumo požiūriu padėtis nepagerėtų.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 14 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) energijos nepriteklius – padėtis, kai 
namų ūkio nariai neišgali apmokėti 
sąskaitų už komunalines paslaugas, kad 
būstas būtų šildomas iki priimtinos 
normos, kuri grindžiama Pasaulio 
sveikatos organizacijos 
rekomenduojamais lygiais, arba kai 
tokioms komunalinių paslaugų 
sąskaitoms apmokėti išleidžiama daugiau 
kaip 10 proc. namų ūkio pajamų. 

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra techniškai būtinas siekiant apibrėžti energijos nepriteklių – terminą, kuris 
minimas 31 pakeitime. Energijos nepriteklius – padėtis, kai namų ūkio nariai neišgali 
apmokėti sąskaitų už komunalines paslaugas, kad būstas būtų šildomas iki priimtinos normos, 
kuri grindžiama Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamais lygiais, arba kai 
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tokioms komunalinių paslaugų sąskaitoms apmokėti išleidžiama daugiau kaip 10 proc. namų 
ūkio pajamų. 

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies pirma 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 sąnaudų 
atžvilgiu optimalūs lygiai ir jie būtų 
apskaičiuojami  pagal 3 straipsnyje 
nurodytą metodiką.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aiškumo. Vienas iš šios direktyvos tikslų yra pasiekti optimalius lygius ir juos 
apskaičiuoti pagal 3 straipsnyje nurodytą metodiką.

Pakeitimas 16

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 nepakankamas 
natūralus apšvietimas, netinkamas 
vėdinimas, taip pat į vietos sąlygas ir 
numatytą paskirtį bei pastato amžių.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Komisija siūlo bendrą ES minimalių standartų apskaičiavimo 

Adlib Express Watermark



PR\763315LT.doc 17/49 PE418.275v01-00

LT

metodiką, svarbu, jog jie apimtų daugelį veiksnių, susijusių su patalpų mikroklimatu, nuo 
kurio priklauso, ar pastate bus patogu gyventi ir dirbti. 

Pakeitimas 17

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, kurie naudojami ne 
ilgiau kaip trejus 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

Atsižvelgiant į tai, kad Komisija siūlo bendrą ES minimalių standartų apskaičiavimo 
metodiką, kuri gali lemti, jog daugelyje šalių bus nustatyti griežtesni standartai, reikėtų 
persvarstyti ir iš naujo įvertinti šių standartų išimtis. Pranešėja mano, kad šiuo atveju dveji 
metai yra per trumpas laikotarpis laikinam pastatui, kuris naudojamas tik renovuojant esamą 
(didelį) pastatą.

Pakeitimas 18

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

Nepagrindinis gyvenamasis pastatas neturėtų būti išimtis, tačiau jam turėtų būti taikomos tos 
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pačios sąlygos ir paskatos, kaip ir pagrindiniam gyvenamajam pastatui. Pastatuose, kurie 
naudojami ne nuolat, daug energijos gali būti švaistoma net ir tada, jeigu juose negyvenama 
visus metus, ir prieš statant pastatą sudėtinga iš anksto numatyti, kiek mėnesių jis bus 
veiksmingai naudojamas.

Pakeitimas 19

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. visiems 
pastatams, kuriems išduotas leidimas, 
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

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo sąnaudas, svarbu teikti 
paramą ir paskatas, kad būtų laikomasi minimalių energinio naudingumo reikalavimų, 
kuriuos taikant gaunami 5 straipsnio 2 dalyje nurodyto skaičiavimo rezultatai.

Pakeitimas 20

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 2015 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
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Pagrindimas

Praėjus penkeriems metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo 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.

Pakeitimas 21

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 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 
– atsižvelgiama į nevienodas skirtingų 
valstybių narių klimato sąlygas ir galimą 
šių sąlygų pasikeitimą per tam tikro 
pastato naudojimo laikotarpį ir  
– nustatomos ir pagrindžiamos energijos 
kainų prielaidos. 

Rengdama šią metodiką Komisija 
konsultuojasi su vietos ir regioninės 
valdžios atstovais.

Or. en

Pagrindimas

Taikant lyginamąją metodiką atskiriami nauji ir esami pastatai siekiant atsižvelgti į 
nevienodas skirtingų valstybių narių klimato sąlygas ir galimą šių sąlygų pasikeitimą per tam 
tikro pastato naudojimo laikotarpį ir nustatyti bei pagrįsti energijos kainų prielaidas. 
Rengdama šią metodiką Komisija konsultuojasi su vietos ir regioninės valdžios atstovais.
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Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei reikia, Komisija kas penkerius metus 
persvarsto ir atnaujina šią lyginamąją 
metodiką.

Or. en

Pagrindimas

Metodiką reikia persvarstyti siekiant atsižvelgti į technikos pažangą.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis 6 straipsnis

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

Or. en

Pagrindimas

Svarbu valstybėms narėms suteikti galimybę parengti savo išsamią metodiką, kad būtų 
atsižvelgta į alternatyvių sistemų techninį, aplinkosauginį ir ekonominį pagrindimą.
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Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija, 
siekdama nustatyti antroje pastraipoje 
nurodyto termino „techninis, 
aplinkosauginis ir ekonominis
pagrindimas“ apibrėžimo gaires, pateikia 
atitinkamų pasiūlymų. 

Or. en

Pagrindimas

Pranešėja mano, kad siekiant nustatyti standartinę metodiką savaime suprantama, jog šis 
principas turėtų būti išplėstas ir reikėtų apibrėžti, kas yra pagrįsta.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis 7 straipsnis

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 modernizuojamų arba keičiamų 
techninių pastato sistemų ar jų dalių 
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
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naudingumą, dalis.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad būtų įmanoma įvertinti pastatų energinį naudingumą, kai keičiamos arba 
modernizuojamos techninės pastato sistemos dalys.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija, 
siekdama nustatyti pirmoje pastraipoje 
nurodyto termino „techniškai, 
funkcionaliai ir ekonomiškai įmanoma“ 
apibrėžimo gaires, pateikia atitinkamų 
pasiūlymų. 

Or. en

Pagrindimas

Pranešėja mano, kad siekiant nustatyti standartinę metodiką savaime suprantama, jog šis 
principas turėtų būti išplėstas ir reikėtų apibrėžti, kas yra įmanoma.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad nuo 
2015 m. sausio 1 d. planuojant
kapitališkai renovuoti pastatus būtų 
aptariamas šių alternatyvių sistemų
techninis, aplinkosauginis ir ekonominis 
pagrindimas ir į jį būtų atsižvelgiama:
a) decentralizuotų aprūpinimo energija 
sistemų, paremtų atsinaujinančia 
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energija, įskaitant šilumos siurblius;
b) centralizuoto ar grupinio šildymo ar 
vėsinimo sistemų, jei tokios yra, įskaitant 
sistemas, kurios visiškai ar iš dalies 
paremtos atsinaujinančia energija;
c) bendros šilumos ir elektros energijos 
gamybos.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Komisija siūlo praplėsti 6 straipsnio taikymo sritį visiems naujiems pastatams ir 
kadangi reikalavimas taikyti minimalius standartus galios visiems kapitališkai 
renovuojamiems pastatams, savaime suprantama šį reikalavimą taikyti ir visiems kapitališkai 
renovuojamiems pastatams bei naujiems pastatams. Tai taip pat atspindi reikalavimus, 
nustatytus Atsinaujinančiosios energijos direktyvoje.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

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 ar prie pastatų prijuntų arba 
įrengtų taip, kad jomis galėtų bendrai 
naudotis keletas pastatų, techninių pastato 
sistemų minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus. Reikalavimai nustatomi 
techninėms pastato sistemoms ir jų dalims, 
kurios yra naujos, pakeistos ir 
modernizuotos.

Reikalavimai visų pirma taikomi šioms 
sudėtinėms dalims:

Reikalavimai visų pirma 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 

c) oro kondicionavimo sistemų 
centralizuoto oro kondicionavimo 
įrenginiui arba šalto oro generatoriui;
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įrenginiui arba šalto oro generatoriui.
ca) apšvietimui.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės nustato pastatuose įrengtų ar prie pastatų prijuntų arba įrengtų taip, kad 
jomis galėtų bendrai naudotis keletas pastatų, techninių pastato sistemų minimalius energinio 
naudingumo reikalavimus. Reikalavimai nustatomi techninėms pastato sistemoms ir jų 
dalims, kurios yra naujos, pakeistos ir modernizuotos ir apima centralizuotą ar grupinį 
šildymą ir vėsinimą.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. valstybės narės turėtų skatinti 
instaliuoti aktyvios kontrolės sistemas, 
pvz., jei reikia, automatizavimo, kontrolės 
ir stebėsenos sistemas, siekiant sudaryti 
sąlygas vartotojams gauti tinkamą 
informaciją apie jų energijos 
sunaudojimą; leisti rankiniu būdu ir 
(arba) per pastato automatizavimo 
sistemas labai veiksmingai kontroliuoti 
veikimo laiką; ir teikti duomenis siekiant 
įgyvendinti 3, 4, 5 ir 10 straipsnių bei I 
priedo nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Ši direktyva turėtų padėti padidinti pastatų energetinį naudingumą ir sumažinti energijos 
sunaudojimą. Instaliavus aktyvios kontrolės sistemas, pvz., automatizavimą, kontrolės ir 
stebėsenos sistemas, vartotojai gali gauti tinkamą informaciją apie jų energijos sunaudojimą 
ir pagerinti savo, kaip vartotojų, elgesį. 
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis 9 straipsnis

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

lygus nuliui

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

lygus nuliui

1. Iki 2020 m. Europos Sąjunga turi 20 
proc. sumažinti pirminės energijos 
sunaudojimą ir bent 20 proc. padidinti 
pastatų energinį naudingumą. 
Iki 2020 m. valstybės narės turi užtikrinti, 
kad eksploatuojant visus naujus pastatus, 
kuriems išduotas statybų leidimas, 
išmetamas anglies dvideginio kiekis ir 
suvartojamas pirminės energijos kiekis yra 
mažas arba lygus nuliui. 
Naujų pastatų, kurių bendras naudingas 
plotas sudaro daugiau kaip 250m2 ir 
kuriuos naudoja valdžios institucijos, 
atveju valstybės narės turi užtikrinti, kad 
iki 2015 m. išmetamas anglies dvideginio 
kiekis ir suvartojamos pirminės energijos 
kiekis būtų 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.

Valstybės narės parengia nacionalinius 
planus, skirtus pirmose trijose pastraipose 
išdėstytiems reikalavimams įgyvendinti ir, 
kai tai optimalu kaštų požiūriu, siekti, kad 
būtų kuo daugiau esamų pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies 
dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės 
energijos kiekis būtų mažas arba lygus 
nuliui. Su šiais nacionaliniais planais 
parengiamos nacionalinės, regioninės 
arna vietinės programos, skirtos paremti 
energinio naudingumo priemones, pvz., 
mokesčių lengvatos, finansinės priemonės 
arba sumažintas PVM.

Atskiri tikslai nustatomi: Nacionaliniuose planuose atskiri tikslai ir 
strategijos nustatomi:

(a) naujiems ir atnaujintiems 
gyvenamiesiems pastatams;

(a) naujiems pastatams, priklausantiems 1 
priedo 5 dalyje išvardintoms kategorijoms;
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(b) naujiems ir atnaujintiems
negyvenamiesiems pastatams;

(b) esamiems pastatams, priklausantiems 1 
priedo 5 dalyje išvardintoms kategorijoms;

(c) valdžios institucijų naudojamiems 
pastatams.

(c) valdžios institucijų naudojamiems 
pastatams, nurodant, kaip jie turi atlikti 
pavyzdinį vaidmenį anksti pradeda siekti 
energijos efektyvumo tikslų.

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 
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)

(b) tarpiniai privalomi naujiems pastatams 
keliami tikslai, kokią bendro naujų pastatų 
skaičiaus ir bendro naudingojo vidaus 
patalpų ploto procentinę dalį turi sudaryti 
tokie pastatai 2015 m.;
(ba) išsami informacija apie valstybių 
narių nustatytus reikalavimus dėl 
minimalaus naujuose arba esamuose 
pastatuose, kurie kapitališkai 
renovuojami, sunaudojamo energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių kiekio, kaip 
reikalaujama Direktyvoje 2008/xx/EB dėl 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
naudojimo skatinimo ir šios direktyvos 6 
ir 7 straipsniuose;

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

(c) informacijos kampanija apie 
priemones, kurių imtasi tokiems pastatams 
skatinti.
(ca) nacionalinės, regioninės arba vietinės 
programos, skirtos paremti energinio 
naudingumo priemones, pvz., fiskalines 
paskatas, finansines priemones arba 
sumažintą 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 

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 
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galima įtraukti į Direktyvos 2006/32/EB 14 
straipsnio 2 dalyje nurodytus energijos 
efektyvumo veiksmų planus.

galima 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 sutarti 
dėl nacionalinio plamo per penkis 
mėnesius nuo pradinio pranešimo datos.  
Bet koks vėlavimas priimti nacionalinį 
planą dėl šio proceso neturi įtakos 
Bendrijos finansavimo, susijusio su bet 
kokiu planuose nurodytu projektu, 
skyrimui, įskaitant Struktūrinių fondų 
lėšų skyrimą.

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

4. Iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija 
pateikia teisės aktų pasiūlymus, pagal 
kuriuos nustatomi minimalūs standartai, 
kuriuos valstybės narės naudos siekdamos 
nustatyti pastatų, kuriuos eksploatuojant 
išskiriamas anglies dvideginio kiekis ir 
suvartojamas pirminės energijos kiekis 
mažas arba lygus nuliui, apibrėžimą, 
atsižvelgiant į įprastas regionines oro 
sąlygas ir numatytus šių sąlygų 
pasikeitimus bėgant laikui.

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 

5. Iki 2015 m. 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, 
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prireikus siūlo priemones tokių pastatų 
skaičiui didinti.

Komisija parengia strategiją ir prireikus 
siūlo tolesnes priemones tokių pastatų 
skaičiui didinti.

Or. en

Pagrindimas

Iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija turėtų nustatyti minimalius standartus pastatų, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės energijos kiekis 
mažas arba lygus nuliui, apibrėžimui nustatyti, atsižvelgiant į įprastas regionines oro sąlygas. 
Iki 2020 m. valstybės narės turėtų užtikrinti, kad eksploatuojant visus naujus pastatus, 
kuriems išduotas statybų leidimas, išmetamas anglies dvideginio kiekis ir suvartojamas 
pirminės energijos kiekis yra mažas arba lygus nuliui.  Valstybės narės parengia 
nacionalinius planus, pagal kuriuos siekiama padidinti tokių pastatų skaičių. Iki 2015 m. 
Komisija turėtų paskelbti savo valstybių narių pažangos ataskaitą. 

Pakeitimas 31

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 siekiant 
nustatyti finansinius mechanizmus, 
skirtus padėti įgyvendinti reikalavimus, 
nurodytus 5–9 straipsniuose. 
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 projektai gali gauti Europos 
regioninės plėtros fondo paramą, 
pratęsimas bent tiek, kad namams skirti 
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energinio naudingumo ir energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių projektai galėtų 
gauti paramą visose valstybėse narėse; 
(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 PVM paslaugoms ir 
gaminiams, susijusiems su pastatų 
energijos vartojimo efektyvumo didinimu.
2.  Valstybės narės taiko vieną arba 
daugiau finansinės paramos 
mechanizmų, išvardytų V priede. 10 
straipsnyje nurodytuose energinio 
naudingumo sertifikatuose pažymima, 
kokius mechanizmus galima panaudoti 
siekiant finansuoti rekomendacijų dėl 
ekonomiškai efektyvaus atitinkamo 
pastato energinio naudingumo 
pagerinimoįgyvendinimą.
3. Finansinės arba fiskalinės paskatos 
turi padėti vykdyti rekomendacijas, 
įtrauktas į energinio naudingumo 
sertifikatą. 
4. Įgyvendindamos 1 ir 2 dalyse nurodytus 
reikalavimus, Komisija ir valstybės narės 
įgyvendina priemonės, skirtas remti 
investicijas į energijos vartojimo 
efektyvumo pagerinimą tiems, kuriems 
gresia energetinis skurdas, įskaitant 
energetinės veiklos sutartis.  

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi Komisija siūlo taikyti požiūrį, dėl kurio gali būti nustatyti griežstesni ir plačiau 
taikomi minmalūs standartai ir nauji tikslai pastatams, kuriuos eksploatuojant išskiriamas 
anglies dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės energijos kiekis mažas arba lygus nuliui, 
būtina nustatyti šių naujų standartų ir tikslų finansavimo šaltinius.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės parengia būtinas 
priemones energinio pastatų naudingumo 
sertifikavimo sistemai nustatyti. Energinio 
naudingumo sertifikatuose nurodomi 
pastato energinis naudingumas, faktiškai 
per metus suvartojamas energijos kiekis 
(kaip nurodyta I priedo 1 dalyje), ir
kontroliniai dydžiai, tokie kaip minimalūs 
energinio naudingumo reikalavimai , kad 
pastato ar jo dalių savininkai ar 
nuomininkai  galėtų palyginti ir įvertinti jų
energinį naudingumą. Valstybės narės 
užtikrina, kad taikant nustatytas 
priemones būtų galima lengvai palyginti 
skirtingų gyvenamųjų ir negyvenamųjų 
pastatų energinį naudingumą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad būtų galima lengvai palyginti skirtingų atitinkamai gyvenamųjų ir negyvenamųjų 
pastatų energinį naudingumą.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valdžios įstaigos rodo pavyzdį ir 
energinio naudingumo sertifikato 
galiojimo laikotarpiu įgyvendina jame 
nurodytas rekomendacijas. Valstybės 
narės į savo nacionalinius planus įtraukia 
promones, kuriomis siekiama remti 
valdžios įsteigas, kad jos anksti 
įgyvendintų su energijos vartojimo 
efektyvumu susijusius patobulinimus ir 
per energinio naudingumo sertifikato 
galiojimo laikotarpį įgyvendintų jame 
nurodytas rekomendacijas. Sudarydamos 
nacionalinius planus valstybės narės 
konsultuojasi su vietinės ir regioninės 
valdžios atstovais.

Or. en

Pagrindimas

Valdžios institucijos turėtų rodyti pavyzdį ir įgyvendinti energinio naudingumo sertifikate 
nurodytas rekomendacijas. Valstybės narės į nacionalinius planus turėtų įtraukti paramos 
valdžios institucijoms priemones, pasikonsultavusios su vietos bendruomenių atstovais.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Butų arba daugiabučio pastato atskiro 
naudojimo patalpų sertifikatas gali būti 
išduotas remiantis:

5. Butų arba daugiabučio pastato atskiro 
naudojimo patalpų sertifikatas gali būti 
išduotas remiantis:

(a) bendru viso daugiabučio pastato su
bendra šildymo sistema sertifikavimu arba

(a) bendru viso daugiabučio pastato su 
bendra šildymo sistema sertifikavimu arba

(b) kito tipinio to paties daugiabučio (b) to buto arba patalpos energinio 
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pastato buto įvertinimu. naudingumo įvertinimu.

Pastato sertifikatas, išduotas remiantis 
pastato energinio naudingumo įvertinimu, 
rodomas susijusiems asmenims gerai 
matomoje vietoje.

Or. en

Pagrindimas

Sertifikatas turėtų būti išduodamas tik remiantis atitinkamo buto arba viso pastato energinio 
naudingumo įvertinimu. Pastato sertifikatas turėtų būti rodomas susijusiems asmenims gerai 
matomoje vietoje.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Komisija turi sukurti bendrą Europos 
ženklą „Efektyviausiai energiją 
vartojantis pastatas“, kuris būtų 
pateikiamas pastatuose, kurie atitinka 
minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus ir kuriuose įgyvendinamos 
energinio naudingumo sertifikate 
nurodytos rekomendacijos.

Or. en

Pagrindimas

Šis ženklas skatins vietinės, regioninės ir nacionalinės valdžios įstaigas įgyvendinti 
rekomendacijas, įtrauktas į energinio naudingumo sertifikatą.
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Komisija iki 2010 m. birželio 30 d. 
patvirtina gaires, kuriose nurodomi 
minimalūs energinio naudingumo 
sertifikatų turinio ir pateikimo standartai. 
Sertifikato turinys pateikiamas savininko 
ir nuomininko kalbomis. Ši priemonė, 
skirta neesminėms šios direktyvos 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimama laikantis 21 straipsnio 2 dalyje 
numatytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.
Kiekviena valstybė narė pripažįstą kitų 
valstybių narių pagal šias gaires išduotus 
sertifikatus ir neriboja laisvės teikti 
finansines paslaugas dėl priežasčių, 
susijusių su tuo, kad sertifikatas išduotas 
kitoje valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu turėti bendras Europos gaires, kuriose nurodomi minimalūs energinio naudingumo 
sertifikato turinio ir pateikimo standartai. Šie bendri standartai pagerins visuomenei 
prieinamą informaciją apie pastatų energinį naudingumą. 

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
statomiems, parduodamiems arba 
nuomojamiems pastatams ar jų dalims ir 
pastatams, kurių bendrą naudingąjį didesnį 
nei 250 m2 vidaus patalpų plotą naudoja 
valdžios institucijos, ir pastatams, kurie 
dažnai lankomi visuomenės ir kurių 
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energinio naudingumo sertifikatas. bendras naudingasis plotas yra didesnis 
nei 250 m2, iki 2012 m. birželio 30 d. būtų 
išduotas energinio naudingumo sertifikatas

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padidinti pastatų, kurių bendrą naudingąjį didesnį nei 250 m2 vidaus patalpų plotą 
naudoja valdžios institucijos, ir pastatų, kuriuose dažnai lankosi žmonės ir kurių bendras 
naudingasis plotas yra didesnis nei 250 m2,  energinį naudingumą, energinio naudingumo 
sertifikatą reikia gauti iki 2012 m. birželio 30 d. 

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Pastato savininkas gali bet kada 
paprašyti akredituoto eksperto išduoti, 
perskaičiuoti ir atnaujinti energinio 
naudingumo sertifikatą, nepriklausomai 
nuo to, ar pastatas statomas, 
rekonstruojamas, išnuomojamas arba 
parduodamas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pagerinti pastato energinį naudingumą, suinteresuotas asmuo turi turėti galimybę 
paprašyti tokio sertifikato, nepriklausomai nuo to, ar pastatas statomas, rekonstruojamas, 
išnuomojamas arba parduodamas.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi priemonių 
užtikrinti, kad pastate, kuriam išduotas 

2. Valstybės narės imasi priemonių 
užtikrinti, kad pastate, kurio bendras 
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energinio naudingumo sertifikatas pagal 
11 straipsnio 1 dalį ir kurio didesnė nei
250 m2 bendro naudingojo vidaus patalpų 
ploto dalis dažnai lankoma visuomenės, 
gerai matomoje vietoje būtų rodomas 
žmonėms gerai įžiūrimas energinio 
naudingumo sertifikatas. 

naudingasis vidaus patalpų plotas 
didesnis nei 250 m2 ir kuris dažnai 
lankomas visuomenės, gerai matomoje 
vietoje būtų rodomas žmonėms gerai 
įžiūrimas energinio naudingumo 
sertifikatas.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir valdžios įstaigų atveju, pastatuose, kurių bendras naudingasis vidaus patalpų plotas 
didesnis nei 250 m2 ir kurie dažnai lankomi visuomenės, energinio naudingumo sertifikatas 
turėtų būti rodomas visuomenei gerai matomoje vietoje. 

Pakeitimas 40

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Komisija mano, kad antroje 
pastraipoje nurodyta valstybės narės 
ataskaita neatspindi pirmoje pastraipoje 
nurodytos priemonės lygiavertiškumo, ji 
per 6 mėnesius nuo ataskaitos gavimo gali 
paprašyti, kad valstybė narė pateiktų 
papildomų įrodymų arba įgyvendintų 
konkrečias papildomas priemones. Jei 
praėjus vieneriems metams nuo šio 
prašymo pateikimo Komisija yra 
nepatenkinta pateiktais įrodymais arba 
papildomomis įgyvendintomis 
priemonėmis, ji gali atšaukti nuo 1, 2 ir 3 
dalies nukrypti leidžiančias nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu nustatyti aiškią patvirtinimo procedūrą, susijusią su nukrypti nuo 1, 2 ir 3 dalių 
leidžiančiomis nuostatomis. Valstybėms narėms reikia tikrumo taikant šias nukrypti
leidžiančias nuostatas.
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Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nustatydamos 1 ir 2 dalyse nurodytas 
priemones, valstybės narės, kiek tai 
ekonomiškai ir techniškai įmanoma, 
užtikrina, kad tikrinimas atliekamas tuo 
pat metu, kaip ir 13 straipsnyje nurodytas 
šildymo sistemų tikrinimas, siekiant 
sumažinti pastatų savininkams ir 
nuomininkams tenkančias išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypdamos nuo 1 ir 2 dalies 
nuostatų, valstybės narės gali nuspręsti 
imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad 
naudotojams būtų suteiktos konsultacijos 
dėl oro kondicionavimo sistemų pakeitimo 
arba kitų oro kondicionavimo sistemos 
modifikacijų, kurios gali apimti 
tikrinimus naudingumo koeficientui ir 
tinkamam jų dydžiui įvertinti. Bendras 
rezultatas taikant šį būdą didele dalimi 
turi sutapti su 1 ir 2 dalyse pateiktomis 
nuostatomis.
Jei valstybės narės taiko pirmoje 
pastraipoje nurodytas priemones, jos ne 
vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d. 
Komisijai pateikia tų priemonių 
lygiavertiškumo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
priemonėms ataskaitą. Šias ataskaitas 
valstybės narės teikia Komisijai kas trejus 
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metus. Šias ataskaitas galima įtraukti į 
Direktyvos 2006/32/EB 14 straipsnio 2 
dalyje nurodytus energijos efektyvumo 
veiksmų planus.
Jei Komisija mano, kad antroje 
pastraipoje nurodyta valstybės narės 
ataskaita neatspindi pirmoje pastraipoje 
nurodytos priemonės lygiavertiškumo, ji 
per 6 mėnesius nuo ataskaitos gavimo gali 
paprašyti, kad valstybė narė pateiktų 
papildomų įrodymų arba įgyvendintų 
konkrečias papildomas priemones Jei 
praėjus vieneriems metams nuo šio 
prašymo pateikimo Komisija yra 
nepatenkinta pateiktais įrodymais arba 
papildomomis įgyvendintomis 
priemonėmis, ji gali atšaukti nuo 1, 2 ir 3
dalies nukrypti leidžiančias nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad nukrypti leidžiančioms nuostatoms būtų taikoma tokia pat procedūra, kaip 
šildymo sistemų atveju.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekspertai akredituojami atsižvelgiant į jų 
kompetenciją ir nepriklausomumą. 

Ekspertai akredituojami atsižvelgiant į jų
kompetenciją ir nepriklausomumą. 
Valstybės narės visuomenei pateikia 
informaciją apie 1 dalyje nurodytas 
mokymo ir akreditavimo sistemas.
Valstybės narės taip pat pateikia 
akredituotų ekspertų sąrašą.
Iki 2011 m. Komisija nustato gaires, 
kurios apima minimalius ekspertų 
reguliaraus mokymo ir akreditacijos 
standartus. Ši priemonė, skirta 
neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš 
dalies keisti ją papildant, priimama 
laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nustatytos 
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reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Kiekviena valstybė narė pripažįstą kitų 
valstybių narių pagal šias gaires suteiktą 
akreditaciją ir neriboja laisvės teikti 
paslaugas ir įsisteigti dėl priežasčių, 
susijusių su tuo, kad sertifikatas išduotas 
kitoje valstybėje narėje.
Valstybės narės nesudaro nepagrįstų 
kliūčių asmenų, atitinkančių minimalius 
standartus pagal Komisijos gaires, 
akreditavimui.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant įgyvendinti šią direktyvą, svarbu užtikrinti, kad būtų prieiga prie informacijos,
susijusios su akredituotais ekspertais. Abišalis kitos valstybės narės suteiktos akreditacijos 
pripažinimas pagreitins direktyvos įgyvendinimą. Abišalis pripažinimas turėtų būti pagrįstas 
Komisijos iki 2011 m. sausio 1 d. nustatytomis gairėmis.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, padedama pagal 20 straipsnį 
įsteigto komiteto, įvertina šią direktyvą, 
atsižvelgdama į jos taikymo metu sukauptą 
patirtį ir, jei būtina, teikia pasiūlymus, inter 
alia, dėl:

Komisija, padedama pagal 20 straipsnį 
įsteigto komiteto, iki 2015 m. įvertina šią 
direktyvą, atsižvelgdama į jos taikymo 
metu sukauptą patirtį ir, jei būtina, teikia 
pasiūlymus, inter alia, dėl:

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

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

(b) bendrųjų paskatų tolesnėms energijos 
vartojimo efektyvumo pastatuose 
priemonėms.

(b) bendrųjų paskatų tolesnėms energijos 
vartojimo efektyvumo pastatuose 
priemonėms;

(ba) visoje Bendrijoje taikomo 
reikalavimo, kad esamų pastatų 
sunaudojamos pirminės energijos ir 
išmetamo anglies dioksido kiekis būtų 
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mažas arba lygus nuliui.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pateiktoje pažangos ataskaitoje turėtų būti analizuojama dabartinė direktyvos 
įgyvensinimo padėtis ir siūlomos priemonės, kaip padidinti esamų pastatų, kurių 
sunaudojamos pirminės energijos ir išmetamo anglies dioksido kiekis būtų mažas arba lygus 
nuliui.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Informacijos kampanijos turėtų pateikti Europos Sąjungos strateginius tikslus, susijusius su 
energijos vartojimo veiksmingumu, ir priemones, skirtas skatinti valdžios įstaigas, verslo 
subjektus ir namų ūkius gerinti pastatų energijos vartojimo efektyvumą.  
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, dalyvaujant vietos ir 
regioninės valdžios atstovams, taip pat 
užtikrina, kad asmenims, atsakingiems už 
šios direktyvos įgyvendinimą vykdant 
projektavimą ir užtikrinant statybos 
standartų laikymąsi, būtų teikiamos 
tinkamos gairės ir mokymai. Teikiant 
tokias gaires ir mokymus ypač pabrėžiama 
energinio naudingumo svarba ir 
sudaromos sąlygos apsvarstyti, kaip 
optimaliai suderinti energijos vartojimo 
efektyvumo didinimą, energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių ir centralizuoto 
šildymo ir aušinimą planuojant, 
projektuojant, statant ir rekonstruojant 
pramoninius ar gyvenamuosius rajonus. 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad vykdant projektavimą ir užtikrinant statybos standartų laikymąsi būtų teikiamos 
tikamos gairės ir mokymai. Teikiant tokias gaires ir mokymus ypač turėtų būti pabrėžiama 
energinio naudingumo svarba ir sudaromos sąlygos apsvarstyti, kaip optimaliai suderinti 
energijos vartojimo efektyvumo didinimą, energijos iš atsinaujinančių šaltinių ir centralizuoto 
šildymo ir aušinimą planuojant, projektuojant, statant ir rekonstruojant pramoninius ar 
gyvenamuosius rajonus. 

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad būtų rengiama daugiau montuotojų ir 
kad būtų užtikrintas mokymas, 
suteikiantis didesnę kompetenciją vykdant 
energiją efektyviai vartojančių ir energiją 
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iš atsinaujinančių šaltinių naudojančių 
technologijų montavimą ir integravimą, 
siekiant sudaryti sąlygas atlikti svarbų 
vaidmenį, kuris jiems tenka gerinant 
pastatų energijos vartojimo efektyvumą. 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad montuotojams būtų teikiami tinkami mokymai. Per tokius mokymus turi būti 
pabrėžiama energinio naudingumo svarba.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2010 m. Komisija sukuria tinklavietę, 
kurioje pateikiama ši informacija:
(a) naujausias Direktyvos 2006/32/EB 14 
straipsnio 2 dalyje nurodyto energijos 
efektyvumo veiksmų plano variantas;
(b) išsami informacija apie šiuo metu 
Bendrijos lygmeniu taikomas Europos 
priemones, kuriomis siekiama padidinti 
pastatų energinį naudingumą, įskaitant 
bet kokias susijusias finansines arba 
fiskalines priemones, atitinkamą paraiškų 
teikimo tvarką ir kontaktinius duomenis;
(c) išsami informacija apie nacionalinius 
veiksmų planus ir nacionalines, 
regionines ir vietos priemones, šiuo metu 
taikomas kiekvienoje valstybėje narėse 
siekiant padidinti pastatų energinį 
naudingumą, įskaitant bet kokias 
susijusias finansines arba fiskalines 
priemones, atitinkamą paraiškų teikimo 
tvarką ir kontaktinius duomenis;
(d) pažangiausios patirties gerinant 
pastatų energinį naudingumą 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmeniu pavyzdžiai.
Ši pirmoje pastraipoje nurodyta 
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informacija pateikiama tokia forma, kad 
būtų lengvai prieinama ir suprantama 
visų valstybių narių nuomininkams, 
savininkams ir įmonėms ir visoms vietos, 
regioninės ir nacionalinės valdžios 
įstaigoms. Ji pateikiama forma, kuri 
padės šiems asmenims ir organizacijoms 
lengvai įvertinti paramą, kurią jie gali 
gauti siekiant padidinti pastatų energinį 
naudingumą, ir palyginti skirtingų 
valstybių narių paramos priemones. 

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos įgyvendinimas bus greitesnis pradėjus veikti tinklavietei, kurią sukurtų ir 
atnaujintų Komisija kartu su valstybėmis narėmis ir kuri būtų skirta padėti valstybėms narėms 
ir kitoms suinteresuotoms šalims gauti ir dalintis informacija apie pažangiausią praktiką, 
nacionalines programas ir finansines/fiskalines priemones, kuriomis galima pasinaudoti.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato sankcijų, taikytinų 
pažeidus nacionalines nuostatas, priimtas 
pagal šią direktyvą, taisykles ir imasi visų 
reikiamų priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendintos. Šios sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. 
Valstybės narės praneša Komisijai apie tas 
nuostatas ne vėliau kaip iki 2010 m. 
gruodžio 31 d. ir nedelsdamos praneša jai 
apie visus vėlesnius šių nuostatų 
pakeitimus.

Valstybės narės nustato sankcijų, taikytinų 
pažeidus nacionalines nuostatas, priimtas 
pagal šią direktyvą, taisykles ir imasi visų 
reikiamų priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendintos. Šios sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. 
Valstybės narės praneša Komisijai apie tas 
nuostatas ne vėliau kaip iki 2010 m. 
gruodžio 31 d. ir nedelsdamos praneša jai 
apie visus vėlesnius šių nuostatų 
pakeitimus. Valstybės narės Direktyvos 
2006/32/EB 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodytuose Energijos efektyvumo 
veiksmų planuose pateikia informaciją, 
įrodančią sankcijų taisyklių 
veiksmingumą. 

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu analizuoti valstybių narių taikomų sankcijų veiksmingumą.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

V priedas
Finansinės priemonės, skirtos pagerinti 

pastatų energinį naudingumą
Valstybės narės įgyvendina vieną arba 
daugiau iš šių priemonių:
(a) PVM tarifo sumažinimas energiją 
taupantiems, didelio energinio 
naudingumo ir energiją iš 
atsinaujinančių šaltinių naudojančioms 
prekėms ir paslaugoms;
(b) kitų mokesčių sumažinimas energiją 
taupančioms prekėms ir paslaugoms arba 
efektyviai energiją vartojantiems 
pastatams, įskaitant lengvatas pajamų 
arba nekilnojamojo turto mokesčiams; 
(c) tiesioginės subsidijos;
(d) subsidijuojamos paskolų programos 
arba paskolos už mažas palūkanas;
(e) dotacijų programos;
(f) paskolų garantijų programos;
(g) reikalavimai arba susitarimai su 
energijos tiekėjais, kad jie teiktų finansinę 
paramą visų kategorijų vartotojams, 
įskaitant energetinės veiklos sutartis.
Finansinės arba fiskalinės paskatos 
turėtų padėti vykdyti rekomendacijas, 
įtrauktas į energinio naudingumo 
sertifikatą. 

Or. en

Pagrindimas

Techniškai susijęs su 31 pakeitimu. Kadangi Komisija siūlo taikyti požiūrį, dėl kurio gali būti 
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nustatyti griežstesni ir plačiau taikomi minmalūs standartai ir nauji tikslai pastatams, kuriuos 
eksploatuojant išskiriamas anglies dvideginio kiekis ir suvartojamas pirminės energijos kiekis 
mažas arba lygus nuliui, būtina nustatyti šių naujų standartų ir tikslų finansavimo šaltinius.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Energijos naudojimo efektyvumo svarba

Europa susiduria su įvairiais dideliais trumpalaikiais, vidutinės trukmės ir ilgalaikiais iššūkiais 
energijos paklausos ir pasiūlos srityje.

Europai reikia tvarios ateities, kurioje taikomos mažai anglies junginių išmetančios 
technologijos. ES nusistatė labai ambicingus tikslus 2020 m.: 20 proc. (30 proc., jei bus 
pasiektas tarptautinis susitarimas) sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 20 proc. 
sumažinti energijos naudojimą didinant energijos naudojimo efektyvumą ir pasiekti, kad 
20 proc. mūsų energijos sudarytų energija iš atsinaujinančiosios energijos šaltinių.

ES taip pat susiduria su dideliu ekonomikos nuosmukiu. BVP ES 27 valstybėse narėse 
trečiąjį 2008 m. ketvirtį sumažėjo 0,2 proc., palyginti su ankstesniu ketvirčiu. Euro zonoje 
(EZ15) pagal sezoną pakoreguotas nedarbo rodiklis 2008 m. lapkričio mėn. siekė 7,8 proc.

Energijos tiekimo kaina ir patikimumas bus labai svarbus veiksnys ir ES 
konkurencingumui, ir jos piliečių gerovei. ES lygiu pastaruosius dvejus metus namų ūkių 
energijos kainos labai padidėjo: 15 proc. už elektrą, 21 proc. už gazolį ir 28 proc. už gamtines 
dujas. Tai turės didelio poveikio pažeidžiamiausiems visuomenės nariams.
„Žalių darbų“ skatinimas gali būti labai svarbi ES atsigavimo plano dalis. Investicijos į 
energijos naudojimo efektyvumą, kurios dažnai reikalauja daug darbo jėgos, kuriant darbo 
vietas turi atlikti ypač svarbų vaidmenį. Komisijos užsakyti moksliniai tyrimai rodo, kad 
investicijos į energijos naudojimo efektyvumą sukuria tokį patį ar dar didesnį užimtumą, kaip 
ir investicijos į tradicinę infrastruktūrą (kelius, tiltus ar energijos perdavimo linijas).

Dujų krizė 2008 m. pabaigoje ir 2009 m. pradžioje parodė ES tiekimo saugumui kylančius 
iššūkius ir priklausomybę nuo išorės dujų tiekimo. ES 27 valstybėse narėse 51 proc. joms 
reikalingos energijos sudaro importuojama energija.

Didėjantis energijos naudojimo efektyvumas – ekonomiškiausias būdas ES įvykdyti savo CO2
išmetimo tikslus, kurti darbo vietas, mažinti verslo sąnaudas, spręsti socialines problemas, 
kurias sukelia didėjančios energijos kainos, ir mažinti didėjantį ES priklausomumą nuo 
išorinių energijos tiekėjų.

Labai svarbu didinti pastatų, kurie sunaudoja maždaug 40 proc. energijos, naudingumą. 
Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, dabar tinkamas momentas ES persvarstyti ir patobulinti 
Pastatų energinio naudingumo direktyvą.

Kliūtys pažangai

Komisijos ketinimai, nurodyti siūlant šią naują redakciją, dvejopi:
 taikyti patirtį, įgytą nuo pirminės direktyvos įsigaliojimo 2002 m.;
 užtikrinti vienodesnį ir tikslesnį šio teisės akto nuostatų taikymą.
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Naujos redakcijos principas palankiai vertinamas statybos ir energetikos sektoriuose. Tačiau 
tai nereiškia, kad dokumento nereikia atidžiai nagrinėti ir keisti.

Visų pirma, sudarant naują redakciją teks įveikti nusivylimą, kurį kelia dabar galiojančios 
direktyvos įgyvendinimo lygis. 22 valstybės narės teigia ją visiškai perkėlusios, bet Komisija 
nusivylė energijos naudojimo efektyvumo priemonių perkėlimo lygiu daugelyje valstybių 
narių; ir (nors nėra konkrečių duomenų) manoma, kad daugelyje valstybių narių naujų ir 
renovuotų pastatų, kuriuose būtų gerokai padidintas energijos naudojimo efektyvumas, yra 
nedaug.

Kai kurios kliūtys pažangai yra tokios:

1. Per mažai žinoma apie galimybes sutaupyti pinigų. Ši kliūtis turi būti pašalinta vykdant 
informacines kampanijas.

2. Abejonės ir nepasitikėjimas dėl to, kiek bus galima sutaupyti. Sertifikavimas ir kokybės 
valdymas gali padėti padidinti pasitikėjimą energijos taupymo priemonėmis.

3. Per mažai galimybių gauti finansų didelėms investicijoms į energijos taupymo 
priemones. Vyriausybės turėtų sukurti finansinės paramos programas ir padėti užtikrinti, kad 
bankai galėtų suteikti finansavimą.

4. Reikalingos „pastangos“, visų pirma skirtos atnaujinti ir renovuoti. Informacinėse 
kampanijose ir paramos programose dėmesys turėtų būti skiriamas natūralioms investavimo 
galimybėms, pvz., kai keičiasi gyventojai, ir rajono atnaujinimo programoms.

Ką direktyvoje reikia patobulinti

Finansai

Direktyvoje turi atsispindėti tinkamo finansavimo, kad būtų galima laikytis minimalių 
standartų ir reikalavimų, kurie bus nustatyti, poreikis. Direktyvos tikslo bus pasiekta, tik jei 
bus prieinamos įvairios finansinės priemonės, būtų idealu, jei jos būtų skirtos 
pažeidžiamiausiems namų ūkiams.

Yra daug galimų priemonių, kurias valstybės narės ir (arba) Komisija gali ir turėtų panaudoti:
 tiesioginių viešųjų išlaidų projektai
 paskolų garantijos ir subsidijos (naudinga, kai sunku gauti kreditą)
 socialinės garantijos
 PVM lengvatos paslaugoms ir produktams, susijusiems su pastatų energijos panaudojimo 

efektyvumo didinimu
 nuosavybės mokesčio nuolaidos
 inovaciniai finansavimo modeliai, pvz., finansavimas, kai grąžinama pagal tai, kiek 

sutaupoma sąskaitose už energiją
 Europos energijos naudojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos fondo steigimas, 

siekiant paremti direktyvos įgyvendinimą
Iki dabar pastatų energijos naudojimo efektyvumui užtikrinti struktūriniais fondais ribotai 
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leista naudotis tik toms valstybėms narėms, kurios įstojo į Europos Sąjungą 2004 m. gegužės 
1 d. arba vėliau. Komisija pasiūlė leisti tuo naudotis visoms valstybėms narėms. Pranešėjas 
siūlo didžiausią ERPF finansavimo, kuris gali būti skirtas tokiems projektams, sumą padidinti 
nuo 3 iki 15 proc.

Informacija ir žinojimas

Labai svarbu, kad visi susiję dalyviai žinotų energijos naudojimo efektyvumo didinimo naudą 
ir galėtų gauti svarbios informacijos, kaip tai padaryti. Valstybės narės turėtų galėti keistis su 
geriausia patirtimi susijusia informacija.

Turėtų būti sukurta bendra Europos priemonė – tinklalapis ar duomenų bazė, kurioje būtų visi 
galiojantys teisės aktai, visos viešosios programos, skatinančios statyti pastatus, išmetančius 
mažai CO2 ir efektyviai naudojančius energiją, ir galiojančios finansinės ir fiskalinės 
priemonės.

Informacinėse ir žinių plėtimo kampanijose turėtų būti kreipiamas dėmesys į aspektus, 
kuriems netaikomi minimalūs standartai.

Vietos ir regioninės institucijos

Valstybės narės atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant pastatų energetinio naudingumo 
didinimo priemones.

Su vietos ir regioninėmis institucijomis turėtų būti konsultuojamasi kuriant standartizuotą 
minimalių standartų apskaičiavimo metodiką.

Be to, valstybės narės turi užtikrinti, kad planuotojams ir pastatų inspektoriams būtų 
prieinamos konsultacijos ir mokymai, kad jie, planuodami, projektuodami, statydami ir 
renovuodami pramonines ar gyvenamąsias teritorijas, galėtų tinkamai atsižvelgti į optimalų 
atsinaujinančiosios energijos šaltinių derinį, labai našias technologijas ir rajono šildymo ir 
vėsinimo sistemas.

Energetinio naudingumo sertifikatai

„Energetinis naudingumas“, apibrėžtas direktyvoje, gali neatspindėti tikro energijos 
naudojimo. Pastatų, kuriuose didesnį kaip 250 m2 bendrą naudingą plotą užima viešosios 
institucijos, ir pastatų, kuriuose dažnai lankosi visuomenė ir kurių bendras naudingas 
plotas yra didesnis kaip 250 m2, energetinio naudingumo sertifikatuose būtų svarbu suteikti ir 
parodyti informaciją apie tikrą energijos sunaudojimą.

Informacija, pateikta energetinio naudingumo sertifikatų lentoje pastate, kuriame įsikūrusios 
viešosios institucijos, ir kituose pastatuose, kuriuose dažnai lankosi visuomenė, turi būti 
prieinama ir lengvai palyginama. Bendrus informacijos rodymo standartus, įskaitant bendrą 
tokiems pastatams energijos ženklą, turėtų parengti Komisija.

Kadangi pastatai, kuriuose įsikūrusios viešosios institucijos, turi rodyti pavyzdį 
demonstruodami ir skatindami energijos naudojimo efektyvumą, pagrįsta reikalauti, kad juose 
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per protingą laiką būtų įgyvendintos energetinio naudingumo sertifikate pateiktos 
rekomendacijos. Tačiau visi pastatų savininkai, jei nesutinka su pateiktomis 
rekomendacijomis, turėtų turėti teisę bet kuriuo metu inicijuoti ar peržiūrėti energetinio 
efektyvumo sertifikatą, naudodamiesi įvairių ekspertų paslaugomis.

Galiausiai, labai svarbu, kad ir abipusio pripažinimo energetinio efektyvumo sertifikatų, ir 
juos išduodančių ekspertų mokymo ir akreditavimo srityje būtų daugiau standartizacijos 
visose valstybėse narėse. Komisija turėtų sukurti bendras gaires abiejose srityse, kurios leistų 
tai daryti.

Minimalūs standartai

Pranešėjas palaiko Komisijos požiūrį, kad reikia užtikrinti valstybių narių konvergenciją pagal 
jų minimalius reikalavimus ir pasiūlytus plačius tvarkaraščius. Laikantis tokio požiūrio bus 
užtikrintas lankstumas, atspindintis geografinius ir klimato skirtumus, kartu užtikrinant, kad 
standartai būtų griežti ir gerai pagrįsti. Tačiau reikia kai kurių nedidelių pakeitimų.

Atsižvelgiant į nuolatinį pažangiosios patirties, susijusios su technologijomis ir 
konstrukcijomis, tobulėjimą ir į valstybių narių patirtį ją taikant, logiška, kad Komisija turėtų 
reguliariai persvarstyti ir atnaujinti standartizuotą optimalaus energetinio efektyvumo sąnaudų 
apskaičiavimo metodiką.

Valstybės narės po 2014 m. neturėtų skatinti statyti naujų pastatų, kurie neatitinka sąnaudų 
požiūriu optimalių energetinio naudingumo lygių, nustatytų taikant standartizuotą metodiką. 
Tačiau pranešėjas susirūpinęs, kad tokių laiko ribų taikymas atnaujinimui yra problemiškas –
didelio masto atnaujinimo projektų planavimas ir vykdymas yra ilgas, taigi 2014 m. terminas 
gali reikšti, kad svarbūs didelio masto projektai daugelyje šalių bus vilkinami ar žlugdomi.

Dėl lengvatų, pranešėjas nemato priežasties, kodėl nepagrindiniam gyvenamajam būstui 
turėtų būti netaikomi minimalūs standartai. Tačiau pranešėjas mano, kad dveji metai yra per 
trumpas laikotarpis, kad pastatą būtų galima apibrėžti kaip skirtą laikinam naudojimui, 
pavyzdžiui, didelėms bendrovėms reikės laikinos vietos pastatuose ilgesnį laikotarpį, kol bus 
atnaujinamos jų pagrindinės patalpos.

Pranešėjas sutinka su Komisijos pasiūlymu išplėsti minimalius standartus ir taikyti juos visam 
didelio masto atnaujinimui. Bet lengvata, pagrįsta techninėmis ir ekonominėmis galimybėmis, 
taikoma. Greičiausiai, skirtingos valstybės narės ir net skirtingos vietos vykdymo užtikrinimo 
agentūros galimybes apibrėš skirtingai, taigi šioje srityje reikia aiškių gairių.

Mažai anglies junginių išmetantys arba visai jų neišmetantys pastatai

Komisijos pasiūlymus čia galima sugriežtinti. Nėra priežasčių, kodėl visi nauji pastatai 
neturėtų atitikti šio standarto iki 2020 m. Viešieji pastatai turi juos atitikti anksčiau.

Komisija turėtų iki 2013 m. pateikti pasiūlymą dėl bendro mažai anglies junginių išmetančių 
arba visai jų neišmetančių pastatų apibrėžimo ir lyginamosios metodikos, kuria valstybės 
narės turėtų naudotis rengdamos savo nacionalinius planus ir apibrėžtis. Kad būtų užtikrintas 
griežtas, veiksmingas ir tinkamas nagrinėjimas, turi būti taikoma ne komitologijos procedūra, 
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bet priimamas bendras sprendimas.

Šildymo ir oro kondicionavimo sistemų tikrinimas

Kadangi šildymo ir oro kondicionavimo sistemų tikrinimas gali būti didelė biurokratinė našta 
pastatų savininkams, svarbu, kad tikrinimai būtų suderinti, kad ir viena, ir kita būtų tikrinama 
tuo pačiu metu.

Komisija suteikia nukrypti nuo įprasto šildymo sistemų tikrinimo leidžiančią nuostatą, jei 
valstybės narės imasi kitų priemonių, kurios yra „lygiavertės“. Ta pati taisyklė turėtų būti 
taikoma ir oro kondicionavimo sistemoms. Bet pasirodo, kad Komisija neturi priemonių 
neleisti taikyti nukrypti leidžiančios nuostatos, jei, jos nuomone, priemonės iš tiesų nėra 
lygiavertės. Tai turi būti ištaisyta.
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