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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Energijos vartojimo efektyvumas yra išlaidų efektyvumo požiūriu pats geriausias būdas 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir kitų teršalų, susijusių su 
iškastiniu kuru, kiekį. Energijos vartojimo efektyvumas padeda mažiau priklausyti nuo 
energijos importo, už kurį ES dabar moka daugiau kaip 400 mlrd. eurų per metus. Jei 
investuos į energijos vartojimo efektyvumą, ES mažiau priklausys nuo Rusijos, Naftą 
eksportuojančių šalių organizacijos (OPEC) valstybių ir investuos į Europos pramonę.
Ypač daug naudos gautų mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), įskaitant montuotojus ir 
statybos sektorių. 

Ateinančiais metais didelės investicijos į energetikos infrastruktūrą, pvz., susijusios su 
gamybos pajėgumais ir saugojimu, yra būtinos. Tai bus didžiausias ES ekonomikos 
uždavinys. Energijos vartojimo efektyvumas gali padėti sumažinti sąnaudas, nes 
nevartojamai energijai nereikia gamybos pajėgumų, saugojimo ar tinklų. 

Bendras Europos požiūris į energijos vartojimo efektyvumą padės sumažinti energijos 
taupymo požiūriu efektyvių produktų ir paslaugų kainas ir padidinti verslo galimybes 
susijusiuose pramonės sektoriuose. Bendra energijos vartojimo efektyvumo srities rinka labai 
reikalinga. Lisabonos sutartyje įpareigojama Europos Sąjungoje skatinti energijos vartojimo 
efektyvumą (194 straipsnio 2 dalis).

20 proc. energijos vartojimo efektyvumo tikslas jau nustatytas 2007 m. valstybių vadovų 
vieningai priimtame sprendime. Komisijos analizėje teigiama, kad esama teisinė sistema ir 
esamos valstybių narių priemonės padės pasiekti tik pusę tikslo. Tikslo pasiekimas yra 
pagrindinis Mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. 
plano elementas. Taigi būtinai reikalingi tolesni veiksmai. Komisijos pasiūlymas nukreipia 
teisinga linkme. Žinoma, lengva kritikuoti atskiras dalis, tačiau Komisiją reikia pagirti už tai, 
kad ji pateikia problemos sprendimą. Jei kas nors ketina kritikuoti Komisiją, turėtų pats 
nedelsdamas pateikti alternatyvų pasiūlymą, kaip pasiekti minėtą tikslą.

Šis nuomonės projektas – pirmasis žingsnis šia kryptimi. Pagrindiniai pakeitimai:

1. Dviejų pakopų metodo stiprinimas

Nuomonės referentas nepateikia privalomų tikslų, nors Europos Parlamentas praeityje 
nuolat dėl to balsavo. Rekomenduojama pritarti Komisijos dviejų pakopų metodui, tačiau jį 
sustiprinti. Siekiant išvengti nepagrįstai mažo ryžto nustatant nacionalinius orientacinius 
tikslus, turėtų būti nustatyta Europos metodologija. Siūloma metodologija grindžiama 
Komisijos 2007 m. PRIMES modeliu. Taikant šį modelį atsižvelgiama į skirtingą valstybių 
narių padėtį, pavyzdžiui, į poreikį Vidurio ir Rytų Europos šalyse pasiekti ES išsivystymo 
lygį kitose srityse ir į ekonomikos augimo poreikį. Pavyzdžiui, Lenkijai taikomas absoliutaus 
sumažinimo tikslas, palyginti su 2007 m., yra tik -5,5 proc. Kai kurioms valstybėms narėms 
šis modelis yra tikra našta (pvz., Malta) arba nepagrįstai nepakankamo ryžto (pvz., 
Latvija). Štai kodėl turėtų būti taikomas su šalies ekonomine padėtimi susijęs korekcijos 
koeficientas. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad ES tikslas yra tik 20 proc., palyginti su įprasta 
padėtimi; ES 27 valstybėms narėms taikomas absoliutus sumažinimas, palyginti su 2009 m., 
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yra tik 7,7 proc. Tai reiškia, kad tikslas nėra per daug ryžtingas, o priešingai – jis labai 
realistiškas. Pasiekti ES tikslą sutaupyti 368,4 Mtne yra itin svarbu siekiant išsaugoti ES 
patikimumą ir įgyvendinti vieną iš Mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos 
sukūrimo iki 2050 m. plano gairių. 

Valstybės narės turi parengti nacionalinius veiksmų planus. Svarbu, kad šie planai 
nebūtų tik gražūs pažadai, kad juose būtų numatytos ir konkrečios priemonės. Todėl 
Komisijai turi būti suteikta teisė juos vertinti ir iš dalies keisti. Į šiuos veiksmų planus taip pat 
turėtų būti įtraukiamos anglies dioksido nutekėjimo išvengimo priemonės. 

2. Daugiau dėmesio paskatoms

Jei Komisijos pasiūlymas bus tinkamai įgyvendinamas, pagal jį bus teikiama daug paskatų, 
pvz., taikant paramos energijos taupymui sistemą. Tačiau Komisijos pasiūlyme turi būti 
aiškiau matoma, kad energijos naudojimo efektyvumo turėtų būti siekiama ne tik reguliuojant 
kiekvieną individualų pilietį ir MVĮ, bet ir teikiant paskatas. Taigi taip pat reikalingi 
paaiškinimai siekiant, kad nacionalinės paskatos nebūtų laikomos neteisėta valstybės pagalba.

3. Paramos energijos taupymui sistema – tvari sistema, skirta ūkinės veiklos 
vykdytojams ir piliečiams, siekiant kovoti su lengvabūdiško elgesio padariniais

Viena iš didžiausių problemų yra ta, kad finansinė parama energijos vartojimo efektyvumo 
priemonėms dažnai yra netvari ir nenumatoma. Kartais rinkos dalyviai negali naudotis 
atitinkama parama sausio mėnesį, nes biudžetas dar nepatvirtintas, o rugsėjo mėnesį ta 
biudžeto eilutė jau išbaigta. Dėl to visi partneriai yra nepatenkinti ir vengia ilgalaikių 
investicijų šioje srityje. Todėl Komisija teisi, siūlydama energijos taupymo įpareigojimų 
programą, pagal kurią būtų užtikrinamas nuolatinis lėšų teikimas. Panašios sistemos 
sėkmingai įgyvendinamos daugelyje vlstybių narių, pvz., Italijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, 
Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Airijoje ir Flandrijos regione. Be to, šią sistemą taiko 
daugelis JAV valstijų. 6 straipsnio problemišką aspektą sudaro tai, kad jame kalbama apie 
įpareigojimus. Turi būti paaiškinta, kad įpareigojama tik energijos paskirstymo įmonė. MVĮ ir 
paprasti piliečiai naudosis paskatomis. Taigi nuomonės referentas siūlo pavadinimą keisti į 
paramos energijos taupymui sistemą. 

6 straipsnio 9 dalyje valstybėms narėms numatoma galimybė netaikyti šios sistemos. Siekiant, 
kad tai nebūtų spraga, turi būti užtikrinama, kad valstybės narės, kurios pasirenka netaikyti 
šios sistemos, užtikrintų tokią pačią nuolatinę ir numatomą paramą energijos vartojimo 
efektyvumui, kokia numatoma pagal Komisijos paramos energijos taupymui sistemą.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
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1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos Sąjunga susiduria su 
beprecedentėmis problemomis, kurias 
lemia didėjanti priklausomybė nuo 
energijos importo ir menki energijos 
ištekliai, taip pat su poreikiu riboti klimato 
kaitą ir įveikti ekonomikos krizę. Energijos 
vartojimo efektyvumas yra gera šių 
problemų sprendimo priemonė. Jis gerina 
ES tiekimo saugumą, nes mažina pirminį 
energijos vartojimą ir energijos importą. 
Energijos vartojimo efektyvumas padeda 
mažiausiomis sąnaudomis mažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų ir 
taip švelninti klimato kaitą. Perėjimas prie 
efektyviau energiją vartojančios 
ekonomikos taip pat turėtų padėti 
paspartinti naujoviškų technologinių 
sprendimų plitimą ir pagerinti ES 
pramonės konkurencingumą, paskatinti 
ekonomikos augimą ir sukurti aukštos 
kokybės darbo vietų keliuose su energijos 
vartojimo efektyvumu susijusiuose 
sektoriuose;

(1) Europos Sąjunga susiduria su 
beprecedentėmis problemomis, kurias 
lemia didėjanti priklausomybė nuo 
energijos importo ir menki energijos 
ištekliai, taip pat su poreikiu riboti klimato 
kaitą ir įveikti ekonomikos krizę. Energijos 
vartojimo efektyvumas yra gera šių 
problemų sprendimo priemonė. Jis gerina 
ES tiekimo saugumą, nes mažina pirminį 
energijos vartojimą ir energijos importą. 
Energijos vartojimo efektyvumas padeda 
mažiausiomis sąnaudomis mažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų ir 
taip švelninti klimato kaitą. Perėjimas prie 
efektyviau energiją vartojančios 
ekonomikos taip pat turėtų padėti 
paspartinti naujoviškų technologinių 
sprendimų plitimą ir pagerinti ES 
pramonės konkurencingumą, paskatinti 
ekonomikos augimą ir sukurti aukštos 
kokybės darbo vietų, kurios gali būti 
išsaugotos vidutinės trukmės ir ilguoju 
laikotarpiu pasaulinės konkurencijos 
sąlygomis, keliuose su energijos vartojimo 
efektyvumu susijusiuose sektoriuose;

Pagrindimas

Tinkamai užtikrinamas energijos vartojimo efektyvumas gali paskatinti vietos lygmeniu 
sukurti darbo vietų, kurios gali būti išsaugotos vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu bei 
atlaikyti pasaulinę konkurenciją.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) tokiomis aplinkybėmis ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas Europos 
vietos gamintojams ir MVĮ, kurių 
produktai ir paslaugos atitinka aukštos 
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kokybės standartus. Šiuo tikslu Europos 
Sąjunga turėtų veiksmingai kontroliuoti 
susijusį importą iš trečiųjų šalių, 
siekdama užtikrinti, kad šie produktai ir 
paslaugos atitiktų tokius pačius aukštus 
kokybės standartus, kaip ir Europos 
Sąjungos vietos gamintojų ir paslaugų 
teikėjų;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2010 m. gruodžio 15 d. rezoliucijoje dėl 
energijos vartojimo efektyvumo veiksmų 
plano persvarstymo19 Europos Parlamentas 
paragino Komisiją į persvarstytą energijos 
vartojimo efektyvumo veiksmų planą 
įtraukti priemones, kuriomis būtų 
panaikintas atotrūkis, trukdantis 2020 m. 
pasiekti bendrą ES energijos vartojimo 
efektyvumo tikslą; 

(5) 2010 m. gruodžio 15 d. rezoliucijoje dėl 
energijos vartojimo efektyvumo veiksmų 
plano persvarstymo Europos Parlamentas 
paragino Komisiją į persvarstytą energijos 
vartojimo efektyvumo veiksmų planą 
įtraukti privalomą energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinį rodiklį, taip pat
priemones, kuriomis būtų panaikintas 
atotrūkis, trukdantis 2020 m. pasiekti 
bendrą ES energijos taupymo tikslą; 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) 2011 m. birželio 22 d. Europos 
Komisijos poveikio vertinimas1 parodė, 
kad norint užtikrinti bendro tikslo 
sutaupyti 20 proc. energijos įgyvendinimą 
būtų tikslingiau nustatyti privalomus 
nacionalinius suvartojamos pirminės 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinius 
rodiklius, nei orientacinius nacionalinius 
energijos vartojimo efektyvumo tikslus. Be 
to, poveikio vertinime nurodyta, kad 
privalomi tikslai sudarytų sąlygas 
valstybėms narėms lanksčiau nustatyti 
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energijos taupymo priemones atsižvelgiant 
į valstybių narių ypatumus;
1 SEC(2011) 779

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) reikia didinti pastatų renovavimo 
normą, nes dabartinis pastatų fondas yra 
vienintelis didžiausių energijos taupymo 
galimybių teikiantis sektorius. Be to, 
pastatai turi esminę reikšmę siekiant ES 
tikslo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išlakas iki 2050 m. sumažinti 80–95 proc. 
(palyginti su 1990 m.). Viešosioms 
organizacijoms priklausantys pastatai 
sudaro nemažą pastatų fondo dalį ir yra 
labai matomi viešajame gyvenime. Todėl 
reikėtų nustatyti metinę visų viešosioms 
organizacijoms priklausančių pastatų
renovavimo normą, kad būtų padidintas jų 
energinis naudingumas. Ši renovavimo 
norma neturėtų pakenkti 2010 m. gegužės 
19 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio 
naudingumo nustatytiems įsipareigojimams 
dėl beveik nulinės energijos pastatų27. 
Pareiga renovuoti viešuosius pastatus 
papildomos minėtos direktyvos nuostatos, 
pagal kurias reikalaujama, kad valstybės 
narės užtikrintų, kad iš esmės renovuojant 
esamus pastatus jų energinis naudingumas 
būtų padidintas taip, kad jie atitiktų 
būtinuosius energinio naudingumo 
reikalavimus.

(15) reikia didinti pastatų renovavimo 
normą, nes dabartinis pastatų fondas yra 
vienintelis didžiausių energijos taupymo 
galimybių teikiantis sektorius. Be to, 
pastatai turi esminę reikšmę siekiant ES 
tikslo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išlakas iki 2050 m. sumažinti 80–95 proc. 
(palyginti su 1990 m.). Viešosioms 
organizacijoms priklausantys pastatai 
sudaro nemažą pastatų fondo dalį ir yra 
labai matomi viešajame gyvenime. Todėl 
reikėtų nustatyti metinę visų viešosioms 
organizacijoms priklausančių pastatų 
renovavimo normą, kad būtų padidintas jų 
energinis naudingumas. Ši renovavimo 
norma neturėtų pakenkti 2010 m. gegužės 
19 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio 
naudingumo nustatytiems įsipareigojimams 
dėl beveik nulinės energijos pastatų27. 
Pareiga renovuoti viešuosius pastatus 
papildomos minėtos direktyvos nuostatos, 
pagal kurias reikalaujama, kad valstybės 
narės užtikrintų, kad iš esmės renovuojant 
esamus pastatus jų energinis naudingumas 
būtų padidintas taip, kad jie atitiktų 
būtinuosius energinio naudingumo 
reikalavimus. Ypatingas dėmesys turėtų 
būti skiriamas geros patalpų oro kokybės 
užtikrinimui, pvz., vykdant atitinkamus 
vėdinimo reikalavimus ir naudojant 
mažos taršos statybines medžiagas, įrangą 
ir produktus. Jei energijos vartojimo 
efektyvumo priemonės susijusios su 
viešaisiais pastatais, pvz., dienos 
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priežiūros centrais, darželiais ar 
mokyklomis, turėtų būti atliekamas 
poveikio sveikatai vertinimas.

Pagrindimas

Europiečiai daugiausia laiko praleidžia patalpose. Patalpų oro kokybė daro itin didelę įtaką 
sveikatai ir yra tokioms lėtinėms ligoms, kaip astma ir alergijos, reikšmės turintis veiksnys. 
Renovuojant pastatus energijos vartojimo efektyvumui padidinti, turėtų būti šalinami galimi 
pavojai sveikatai, t. y. pavojai, atsirandantys dėl nepakankamo patalpų vėdinimo, didesnio jų 
sandarumo ir iš statybinių medžiagų bei statybos produktų išsiskiriančių kenksmingų teršalų.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) įvertinus galimybę ES lygmeniu 
nustatyti baltojo sertifikato sistemą, 
paaiškėjo, kad esamomis aplinkybėmis 
taikant tokią sistemą susidarytų per didelių 
administracinių sąnaudų ir kiltų grėsmė, 
kad energijos taupymas bus sutelktas tam 
tikrose valstybėse narėse, todėl šios 
taupymo priemonės nepasklistų po visą ES. 
Pirmiau nurodytą tikslą bent jau šiame 
etape būtų galima geriau pasiekti nustačius 
nacionalines energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimų sistemas ar kitas 
priemones, kurias taikant galima sutaupyti 
tiek pat energijos. Tačiau Komisija 
deleguotoju aktu turėtų nustatyti sąlygas, 
kuriomis valstybė narė galėtų ateityje 
pripažinti kitoje valstybėje narėje 
sutaupytos energijos kiekį. Tokių sistemų 
užmojų platumą reikėtų nustatyti bendra 
ES lygmens sistema ir kartu užtikrinti, 
kad valstybės narės galėtų visiškai 
atsižvelgti į nacionalinį rinkos dalyvių 
organizavimą, konkrečias energetikos 
sektoriaus aplinkybes ir galutinių 
vartotojų įpročius. Pagal bendrą sistemą 
energetikos komunalinėms įmonėms turėtų 
būti suteikta galimybė siūlyti energijos 
paslaugas visiems galutiniams vartotojams, 

(18) įvertinus galimybę ES lygmeniu 
nustatyti baltojo sertifikato sistemą, 
paaiškėjo, kad esamomis aplinkybėmis 
taikant tokią sistemą susidarytų per didelių 
administracinių sąnaudų ir kiltų grėsmė, 
kad energijos taupymas bus sutelktas tam 
tikrose valstybėse narėse, todėl šios 
taupymo priemonės nepasklistų po visą ES. 
Pirmiau nurodytą tikslą bent jau šiame 
etape būtų galima geriau pasiekti nustačius 
nacionalines energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimų sistemas ar kitas 
priemones, kurias taikant galima sutaupyti 
tiek pat energijos. Pagal bendrą sistemą 
energetikos komunalinėms įmonėms turėtų 
būti suteikta galimybė siūlyti energijos 
paslaugas visiems galutiniams vartotojams, 
o ne tik tiems, kuriems jos parduoda 
energiją. Taip energetikos rinkoje padidėtų 
konkurencija, nes energetikos komunalinės 
įmonės, teikdamos papildomas energetikos 
paslaugas, galėtų diferencijuoti savo 
produktą. Pagal bendrą sistemą valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama į savo 
nacionalinę sistemą įtraukti reikalavimus, 
kuriais būtų siekiama socialinio tikslo, kad 
pažeidžiami vartotojai galėtų gauti 
didesnio energijos vartojimo efektyvumo 
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o ne tik tiems, kuriems jos parduoda 
energiją. Taip energetikos rinkoje padidėtų 
konkurencija, nes energetikos komunalinės 
įmonės, teikdamos papildomas energetikos 
paslaugas, galėtų diferencijuoti savo 
produktą. Pagal bendrą sistemą valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama į savo 
nacionalinę sistemą įtraukti reikalavimus, 
kuriais būtų siekiama socialinio tikslo, kad 
pažeidžiami vartotojai galėtų gauti 
didesnio energijos vartojimo efektyvumo 
teikiamą naudą. Be to, pagal ją valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama mažąsias 
įmones atleisti nuo energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimo. Komisijos 
komunikate „Smulkiojo verslo aktas“ 28

išdėstomi principai, į kuriuos turėtų 
atsižvelgti šios galimybės netaikyti 
nusprendusios valstybės narės;

teikiamą naudą. Be to, pagal ją valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama mažąsias 
įmones atleisti nuo energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimo. Komisijos 
komunikate „Smulkiojo verslo aktas“ 28

išdėstomi principai, į kuriuos turėtų 
atsižvelgti šios galimybės netaikyti 
nusprendusios valstybės narės;

Pagrindimas

Energijos taupymo abipusio pripažinimo sistema iš esmės reikštų, kad vienos valstybės narės 
vartotojai mokėtų už taupymą energijos, kuri būtų priskaičiuojama taupymo tikslui, kuris 
įgyvendinamas kitoje valstybėje narėje, pasiekti. Tai nėra sąžininga, nes visose valstybėse 
narėse vartotojai turi turėti naudos.  Tai taip pat galėtų tapti prielaida energetikos įmonių 
suktybėms.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) norint išnaudoti energijos taupymo 
galimybes tam tikruose rinkos 
segmentuose, kuriuose paprastai nėra 
teikiamos komercinės energijos vartojimo 
audito paslaugos (pvz., namų ūkiuose arba 
mažosiose ar vidutinėse įmonėse), 
valstybės narės turėtų užtikrinti energijos 
vartojimo audito prieinamumą. Energijos 
vartojimo auditas turėtų būti privalomas ir 
reguliariai atliekamas didelėse įmonėse, 
nes jose gali būti sutaupyta daug energijos;

(19) norint išnaudoti energijos taupymo 
galimybes tam tikruose rinkos 
segmentuose, kuriuose paprastai nėra 
teikiamos komercinės energijos vartojimo 
audito paslaugos (pvz., namų ūkiuose arba 
mažosiose ar vidutinėse įmonėse), 
valstybės narės turėtų užtikrinti energijos 
vartojimo audito prieinamumą ir
įperkamumą. Energijos vartojimo auditas 
turėtų būti privalomas ir reguliariai 
atliekamas didelėse įmonėse, nes jose gali 
būti sutaupyta daug energijos;
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kuriant efektyvesnio energijos 
vartojimo priemones, reikėtų atsižvelgti į 
efektyvumą, pasiektą plačiai taikant 
ekonomiškas technologines naujoves, pvz., 
išmaniuosius skaitiklius, ir į taip sutaupytą 
energiją. Siekiant kuo didesnės šių 
naujovių teikiamos energijos taupymo 
naudos, galutiniai vartotojai turėtų gebėti 
matyti sąnaudų ir vartojimo rodiklius ir 
reguliariai gauti individualias sąskaitas, 
pagrįstas individualiu vartojimu;

(21) kuriant efektyvesnio energijos 
vartojimo priemones, reikėtų atsižvelgti į 
efektyvumą, pasiektą plačiai taikant 
ekonomiškas technologines naujoves, pvz., 
išmaniuosius skaitiklius, ir į taip sutaupytą 
energiją. Siekiant kuo didesnės šių 
naujovių teikiamos energijos taupymo 
naudos, galutiniai vartotojai turėtų gebėti 
matyti sąnaudų ir vartojimo rodiklius ir 
reguliariai gauti individualias sąskaitas, 
pagrįstas individualiu vartojimu; vis tik 
tokie skaitikliai turėtų būti įrengiami tik 
tuo atveju, jei jų teikiama nauda atsvertų 
įrengimo sąnaudas, o šios sąnaudos 
netaptų ženkliomis papildomomis 
galutinio vartotojo išlaidomis;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) dauguma ES įmonių yra mažosios ir 
vidutinės įmonės (MVĮ). ES jos teikia 
didžiulių energijos taupymo galimybių. 
Kad padėtų MVĮ taikyti energijos 
vartojimo efektyvumo priemones, 
valstybės narės turėtų nustatyti palankią 
sistemą, kuria MVĮ būtų siekiama teikti 
techninę pagalbą ir tikslinę informaciją;

(27) dauguma ES įmonių yra mažosios ir 
vidutinės įmonės (MVĮ). ES jos teikia 
didžiulių energijos taupymo galimybių. 
Kad padėtų MVĮ taikyti energijos 
vartojimo efektyvumo priemones, 
valstybės narės turėtų nustatyti palankią 
sistemą, kuria MVĮ būtų siekiama teikti 
techninę pagalbą, tikslinę informaciją ir 
supaprastinti procedūras bei paraiškų 
formas, taikomas numatant finansavimą 
ir (arba) prisijungiant prie nacionalinių 
energijos tinklų;
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) reikėtų, kad būtų pakankamai 
patikimų ir kompetentingų energijos 
vartojimo efektyvumo srities specialistų, 
kurie užtikrintų veiksmingą šios direktyvos 
įgyvendinimą laiku, pavyzdžiui, kad būtų 
laikomasi energijos vartojimo audito ir 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemų įgyvendinimo 
reikalavimų. Todėl valstybės narės turėtų 
energetikos paslaugų teikėjams nustatyti 
sertifikavimo sistemas, energijos vartojimo 
auditą ir kitas efektyvesnio energijos 
vartojimo priemones;

(30) reikėtų, kad būtų pakankamai 
patikimų, kvalifikuotų ir kompetentingų 
energijos vartojimo efektyvumo srities 
specialistų, kurie užtikrintų veiksmingą 
šios direktyvos įgyvendinimą laiku, 
pavyzdžiui, kad būtų laikomasi energijos 
vartojimo audito ir energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimų sistemų 
įgyvendinimo reikalavimų. Todėl valstybės 
narės turėtų energetikos paslaugų teikėjams 
nustatyti sertifikavimo sistemas, energijos 
vartojimo auditą ir kitas efektyvesnio 
energijos vartojimo priemones;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) energijos vartojimo efektyvumas 
nedidės, jei iš esmės nepasikeis 
visuomenės požiūris. Šiandienos vaikai 
yra rytojaus darbuotojai, inžinieriai, 
architektai, verslininkai ir energijos 
vartotojai. Jų sprendimai taip pat nulems, 
kaip ateityje bus gaminama ir vartojama 
energija. Todėl svarbus švietimas 
energetikos klausimais, siekiant 
ateinančioms kartoms paaiškinti, kaip 
savo gyvenimo būdu ir asmeniniu elgesiu 
galima prisidėti prie efektyvaus energijos 
vartojimo. Todėl valstybės narės turėtų 
imtis tinkamų priemonių skatinti švietimą 
energetikos klausimais mokyklose, ypač 
suteikiant žinių, kaip kiekvienas savo 
asmeniniu elgesiu gali prisidėti prie 
efektyvesnio ir tausesnio energijos 
vartojimo;
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Pagrindimas

Norint skatinti tausų energijos vartojimą, reikia pradėti nuo ateinančių kartų. Ateities kartos 
turės didelį taupymo potencialą, jei vaikai jau nuo mažens bus mokomi energiją vartoti 
atsakingai.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) remiantis 2011 m. spalio 6 d. 
Komisijos pasiūlymais dėl įstatymo galią 
turinčių aktų dėl Europos Sąjungos 
sanglaudos politikos ateities, struktūrinių 
fondų parama ir finansinė parama, 
teikiama iš Sanglaudos fondo, skirta 
energijos vartojimo efektyvumui didinti, 
turbūt bus gerokai padidinta 2014–
2020 m. laikotarpiui, palyginti su 2007–
2013 m. laikotarpiu. Šis finansavimas bus 
lemiamas indėlis siekiant šios direktyvos 
tikslų;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33b) Komisija ir valstybės narės turėtų 
įsipareigti sudaryti tyrimų programas 
siekdamos surasti technologijas, kurias 
būtų galima taikyti istoriniuose pastatuose 
ir kurios apimtų visus aspektus, susijusius 
su atsinaujinančiosios energijos 
naudojimu, pažangiųjų skaitiklių diegimu 
ir kitomis technologijomis, kurias reikėtų 
įdiegti šiuose pastatuose. Komisija ir 
valstybės narės taip pat turėtų įsipareigoti 
platinti jau atliktų tyrimų rezultatus.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33c) atsižvelgiant į ypatingus istorinių 
pastatų požymius, reikėtų įdiegti kitokią 
energijos išlaidų vertinimo kryptį, kurioje 
būtų atsižvelgiama į tradicinės 
architektūros izoliacines savybes, jos 
prisitaikymą prie aplinkos ir tradicinės 
visuomenės taikytą šių pastatų naudojimo 
ir funkcijų gerąją patirtį;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant efektyvaus energijos 
vartojimo 20 % tikslinio rodiklio Komisija 
privalės stebėti naujų priemonių poveikį 
Direktyvai 2003/87/EC, nustatančiai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje, kad būtų 
išsaugotos prekybos apyvartiniais taršos 
leidimais paskatos, kuriomis skatinamos 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
investicijos ir užtikrinamas prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais sektorių 
pasirengimas būsimoms inovacijoms;

(34) efektyvaus energijos vartojimo 20 % 
tikslinio rodiklio įgyvendinimas galėtų 
sumažinti ES taršos leidimų prekybos 
sistemos (LPS) leidimų poreikį ir sukelti 
anglies dioksido kainos ES iškraipymus,
todėl Komisija turėtų parengti naujų 
priemonių, kurios turės poveikį Direktyvai 
2003/87/EB, nustatančiai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą 
Bendrijoje, vertinimo ataskaitą, kad būtų 
sukurtos prekybos apyvartiniais taršos 
leidimais paskatos taikant papildomas 
energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, kuriomis skatinamos mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
investicijos ir užtikrinamas prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais sektorių 
pasirengimas būsimoms inovacijoms;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) siekiant užtikrinti ilgalaikio 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
sistemą ir laikytis Europos Vadovų 
Tarybos nustatyto tikslo iki išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 
2050 m. sumažinti 80–95 proc., būtina 
pakoreguoti Direktyvoje 2003/87/EB 
nurodytą linijinį koeficientą;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34b) kaip nurodyta 19 straipsnio 5 dalyje, 
Komisija, spręsdama dėl panaikinamų 
leidimų kiekio, turėtų atkreipti dėmesį į 
tai, kad dėl šios priemonės anglies 
dioksido kaina nepakils tiek, kad būtų 
didesnė už kainą, kurios tikimasi dėl 
2008 m. Komisijos atlikto poveikio 
vertinimo, pateikto kartu su pasiūlymais 
dėl energetikos ir klimato paketo 
(30 EUR);

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Direktyvoje 2006/32/EB reikalaujama, 
kad valstybės narės iki 2016 m. patvirtintų 
ir stengtųsi pasiekti bendrą nacionalinį 
orientacinį 9 proc. energijos taupymo 
tikslą, kuris gali būti įgyvendinamas 
pasitelkus energetikos paslaugas bei kitas 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemones. Minėtoje direktyvoje nurodyta, 
kad valstybėms narėms patvirtinus antrąjį 

(35) Direktyvoje 2006/32/EB reikalaujama, 
kad valstybės narės iki 2016 m. patvirtintų 
ir pasiektų bendrą nacionalinį orientacinį 
9 proc. energijos taupymo tikslą, kuris gali 
būti įgyvendinamas pasitelkus energetikos 
paslaugas bei kitas energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemones. Minėtoje 
direktyvoje nurodyta, kad valstybėms 
narėms patvirtinus antrąjį energijos 



AD\889370LT.doc 15/72 PE472.304v05-00

LT

energijos vartojimo efektyvumo planą, 
Komisija prireikus turėtų pateikti 
pasiūlymus dėl papildomų priemonių, 
įskaitant tikslų taikymo laikotarpio 
pratęsimą. Jei ataskaitoje konstatuojama, 
kad valstybė narė padarė per mažai 
pažangos siekdama direktyvoje numatytų 
orientacinių nacionalinių tikslų, šiuose 
pasiūlymuose atsižvelgiama į tikslinių 
rodiklių mastą ir pobūdį. Kartu su 
direktyva pateiktame poveikio vertinime 
konstatuojama, kad valstybės narės jau 
siekia 9 proc. tikslinio rodiklio, kuris yra
gerokai mažesnio užmojo nei anksčiau 
patvirtintas 20 proc. energijos taupymo 
2020 m. tikslinis rodiklis, todėl tikslinių 
rodiklių masto vertinti nereikia;

vartojimo efektyvumo planą, Komisija 
turėtų pateikti pasiūlymus dėl papildomų 
priemonių. Kartu su direktyva pateiktame 
poveikio vertinime konstatuojama, kad 
valstybės narės jau siekia 9 proc. tikslinio 
rodiklio, kuris yra gerokai mažesnio 
užmojo nei anksčiau patvirtintas 20 proc. 
energijos taupymo 2020 m. tikslinis 
rodiklis, ir kad todėl reikia kuo greičiau 
įvertinti atskirų nacionalinių tikslinių 
rodiklių mastą;

Pagrindimas

Turi būti pakeistas bendras direktyvos požiūris. Komisija nesiūlo privalomų tikslų, o siūlo 
daug įvairių privalomų priemonių, dėl to mažėja valstybių narių lankstumas ir neužtikrinama, 
kad būtų pasiektas bendras 20 proc. energijos vartojimo efektyvumo rodiklis. Todėl, siekiant 
užsibrėžto tikslo iš esmės keičiamas esamas požiūris, kad valstybės narės galėtų laisvai 
pasirinkti iš kelių neprivalomų priemonių.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) kadangi šios direktyvos tikslo iki 2020 
m. pasiekti ES energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinį rodiklį, t. y. sutaupyti 
20 proc. pirminės energijos ir sudaryti 
sąlygas po 2020 m. dar efektyviau vartoti 
energiją, valstybės narės pagal numatytą 
planą pasiekti negalės, jei nesiims 
papildomų energijos vartojimo efektyvumo 
priemonių, ir kadangi jis gali būti geriau 
pasiektas ES lygmeniu, ES gali imtis 
priemonių, laikydamasi Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo. Laikantis 
tame pat straipsnyje nustatyto 

(37) kadangi šios direktyvos tikslo iki 
2020 m. pasiekti ES energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinį rodiklį, t. y. sutaupyti 
20 proc. pirminės energijos ir sudaryti 
sąlygas po 2020 m. dar efektyviau vartoti 
energiją, valstybės narės pagal numatytą 
planą pasiekti negalės, jei nesiims 
papildomų energijos vartojimo efektyvumo 
priemonių, ir kadangi jis gali būti geriau 
pasiektas ES lygmeniu, ES gali imtis 
priemonių, laikydamasi Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo. Bendri 
veiksmai Sąjungos lygmeniu energijos 
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proporcingumo principo, ši direktyva 
neapima daugiau nei būtina minėtam 
tikslui pasiekti;

vartojimo efektyvumo srityje sumažins 
energiją taupančių produktų ir paslaugų 
kainas ir padidins verslo galimybes 
pramonės šakose, susijusiose su energijos 
vartojimo efektyvumu. Naudinga sukurti 
bendrą energiją taupančių produktų ir 
paslaugų rinką. Sutarčių autoriai aiškiai 
jose mini energijos vartojimo efektyvumą, 
o tai sukuria pareigą veikti šioje srityje. 
Laikantis tame pat straipsnyje nustatyto 
proporcingumo principo, ši direktyva 
neapima daugiau nei būtina minėtam 
tikslui pasiekti;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) tvirtinant bet kokius tikslus bei 
rodiklius, turėtų būti atsižvelgiama į 
skirtingą įvairių valstybių narių padėtį, 
visų pirma – į jų klimatines sąlygas, 
ekonomikos būklę ir augimo prognozes;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) kad būtų sudarytos sąlygos prisitaikyti 
prie techninės pažangos ir energijos 
šaltinių paskirstymo pokyčių, teisė priimti 
teisės aktus tam tikrais klausimais pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti perduota 
Komisijai. Bus labai svarbu, kad 
imdamasi parengiamųjų darbų Komisija 
konsultuotųsi ir su ekspertais;

(38) kad būtų sudarytos sąlygos prisitaikyti 
prie techninės pažangos ir energijos 
šaltinių paskirstymo pokyčių, teisė priimti 
teisės aktus tam tikrais klausimais pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti perduota 
Komisijai. Imdamasi parengiamųjų darbų 
Komisija turėtų konsultuotis su 
atitinkamu Europos Parlamento komitetu
ir su ekspertais;
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
energijos vartojimo efektyvumo skatinimo 
Europos Sąjungoje sistema, siekiant 
užtikrinti, kad iki 2020 m. būtų pasiektas 
Europos Sąjungos tikslinis rodiklis 
sutaupyti 20 proc. pirminės energijos ir 
sudarytos sąlygos vėliau energiją vartoti 
dar efektyviau.

1. Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
energijos vartojimo efektyvumo skatinimo 
Europos Sąjungoje sistema, kad iki 
2020 m. būtų pasiektas Europos Sąjungos 
tikslinis rodiklis sutaupyti 20 proc. 
pirminės energijos, palyginti su 2007 m.1, 
t. y. būtų suvartojama 1470,5 Mtne 
pirminės energijos, ir sudarytos sąlygos 
2030 m. ir vėliau energiją vartoti dar 
efektyviau.

Joje nustatomos taisyklės, kuriomis 
siekiama šalinti energijos rinkos kliūtis ir 
rinkos trukumus, trukdančius efektyviai 
tiekti ir naudoti energiją; be to numatoma 
nustatyti 2020 m. nacionalinius energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinius rodiklius.

Joje nustatomos taisyklės, kuriomis 
siekiama šalinti energijos rinkos kliūtis ir 
rinkos trūkumus, trukdančius efektyviai 
tiekti ir naudoti energiją, ypač smulkiems 
vartotojams, mažoms ir vidutinėms 
įmonėms, ir neigiamas paskatas 
stambiems energijos gamintojams didinti 
energijos vartojimo efektyvumą; be to, 
numatoma nustatyti 2020 m. nacionalinius 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinius 
rodiklius.
Komisijos neoficialus dokumentas. Siekiant 
20 proc. energijos efektyvumo tikslinio rodiklio

Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. uždara skirstymo sistema – sistema, 
kurioje energetikos produktai skirstomi 
geografiškai ribotoje pramoninėje, 
komercinėje ar bendrų paslaugų vietovėje 
ir neteikiami namų ūkio vartotojams, 
išskyrus atvejus, kai uždara skirstymo 
sistema epizodiškai naudojasi nedidelis 
skaičius namų ūkių, kuriuos sieja 
darbiniai santykiai ar panašūs ryšiai su 
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skirstymo sistemos savininku ir kurie 
įsikūrę šios sistemos aptarnaujamoje 
teritorijoje;

Pagrindimas

Siekiama suderinti su pakeitimu, kuriuo siūloma 6 straipsnio 1 dalies nauja pastraipa. 
Apibrėžtis susijusi su Direktyvos 2009/72/EB elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų 
taisyklių 28 straipsniu ir Direktyvos 2009/73/EB dėl ir gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų 
taisyklių 28 straipsniu.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a. reagavimas į paklausą – tai galutinių 
vartotojų ir (arba) nedidelio masto 
elektros energijos gamintojų elektros 
vartojimo pasikeitimai, kai atsisakoma jų 
esamo ir (arba) įprasto vartojimo, ir 
(arba) srautų modelių reaguojant į 
pasikeitusias elektros energijos kainas ir 
(arba) į skatinamuosius mokėjimus, 
skirtus koreguoti elektros energijos 
naudojimą, arba reaguojant į priimtą 
vieno ar grupės vartotojų pasiūlymą 
parduoti paklausos mažinimo priemones 
už gerą kainą organizuotose elektros 
energijos rinkose arba mažmeniniam 
teikėjui. Reagavimo į paklausą programos 
yra skirtos padidinti energijos vertės 
grandinės efektyvumą ir (arba) padidinti 
nepastovių atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos vartojimą ir integraciją.

Pagrindimas

Reagavimas į paklausą yra labai svarbi sąvoka, kuri turi būti apibrėžta direktyvoje, nes ji, 
nors ir palyginti nauja, turi didžiulį ekonominį ir aplinkosauginį potencialą. Reagavimo į 
paklausą priemonės didina energijos vartojimo efektyvumą pasiūlos ir paklausos atžvilgiu, 
nes padeda išnaudoti su paklausa susijusius pajėgumus.

Pakeitimas 25
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. energijos vartojimo auditas – sisteminė 
procedūra, per kurią gaunama patikimos 
informacijos apie pastato ar pastatų grupės, 
pramoninių procesų arba įrenginių, 
paslaugų privačiajame arba viešajame 
sektoriuose energijos naudojimo 
charakteristikas ir kuria nustatomos ir 
apskaičiuojamos energijos taupymo 
mažiausiomis sąnaudomis galimybės, taip 
pat pranešami rezultatai;

12. energijos vartojimo auditas – sisteminė 
procedūra, per kurią gaunama patikimos 
informacijos apie pastato ar pastatų grupės, 
pramoninių procesų arba įrenginių, 
paslaugų privačiajame arba viešajame 
sektoriuose energijos naudojimo 
charakteristikas ir kuria nustatomos ir 
apskaičiuojamos energijos taupymo 
mažiausiomis sąnaudomis galimybės,
atsižvelgiant į poveikį sveikatai, taip pat 
pranešami rezultatai;

Pagrindimas

Vertinant energijos taupymo mažiausiomis sąnaudomis galimybes, turėtų būti atsižvelgta į 
poveikį sveikatai, kad būtų užtikrinta geros patalpų oro kokybės, drėgmės kontrolės, 
patogumo ir energijos vartojimo efektyvumo pusiausvyra.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. susitarimas dėl energijos vartojimo 
efektyvumo – naudos gavėjo ir energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonės 
teikėjo susitarimas, pagal kurį atlygis už 
teikėjo investicijas į tas priemones yra 
siejamas su suderintu energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo lygiu ar kitu 
suderintu energinio naudingumo 
kriterijumi, pvz., finansų taupymu;

13. susitarimas dėl energijos vartojimo 
efektyvumo – naudos gavėjo ir energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonės,
tikrinamos ir stebimos visą sutarties 
laikotarpį, teikėjo (paprastai EPB)
susitarimas, kai už investicijas (darbo, 
tiekimo ar paslaugos) į tas priemones 
atlyginama remiantis suderintu energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo lygiu ar 
kitu suderintu energinio naudingumo 
kriterijumi;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 24 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24a. mikrotechnologijos energijai gaminti 
– įvairios nedidelio masto elektros 
energijos ir šilumos gamybos 
technologijos, kurios gali būti įdiegtos ir 
naudojamos atskiruose namų ūkiuose;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 27 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a. intensyvi renovacija – atnaujinimas, 
kuriuo bent 80 proc. sumažinamas 
patiektos ir galutinio vartojimo energijos 
kiekis pastate, palyginti su kiekiu prieš 
renovaciją;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimu lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo 
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
jos absoliutus pirminės energijos 
vartojimu lygis būtų bent jau mažesnis 
nei, nei tikslinis rodiklis, nustatytas I 
priede. Šiuo privalomu nacionaliniu 
tiksliniu rodikliu užtikrinama, kad iki 
2020 m. bus pasiektas Sąjungos 20 proc. 
pirminės energijos taupymo tikslinis 
rodiklis, pagal kurį reikalaujama, kad 
2020 m. ES pirminės energijos taupymas 
siektų 368 Mtne. Nacionaliniuose 
energijos vartojimo efektyvumo 
tiksliniuose rodikliuose atsižvelgiama į 
priemones, numatytas šioje direktyvoje.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės nustato priemones, 
skirtas užtikrinti, kad jų pirminės 
energijos vartojimas neviršytų 2020 m. 
tikslinio rodiklio, nustatyto Ia priede.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija iki 2014 m. birželio 30 d. 
įvertins, ar Europos Sąjunga gali iki 
2020 m. pasiekti tikslinį rodiklį sutaupyti 
20 proc. pirminės energijos; tam 2020 m. 
ES pirminės energijos suvartojimą reikėtų 
sumažinti 368 Mtoe, atsižvelgiant į šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytų nacionalinių 
tikslinių rodiklių sumą ir 19 straipsnio 4 
dalyje nurodytą vertinimą.

2. Komisija iki 2014 m. birželio 30 d. 
pateikia pasiūlymą dėl 2030 m. energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinių rodiklių.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis  

Pastatų fondas

1. Valstybės narės parengia nacionalines 
strategijas, kuriomis siekiama sumažinti 
energijos vartojimą esamame 
nacionaliniame pastatų fonde.
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2. Nacionalinėse strategijose numatomos 
teisinės, finansinės ir mokymo priemonės, 
kuriomis siekiama iki 2050 m. gruodžio 
31 d. energijos vartojimą esamame 
pastatų fonde sumažinti 80 proc., 
palyginti su 2010 m., daugiausia atliekant 
intensyvią renovaciją.

3. Į nacionalines strategijas taip pat 
įtraukiami šie tarpiniai tikslai:

a) iki 2030 m. gruodžio 31 d. energijos 
vartojimą esamame pastatų fonde 
sumažinti 30 proc., palyginti su 2010 m.,

b) iki 2040 m. gruodžio 31 d. energijos 
vartojimą esamame pastatų fonde 
sumažinti 60 proc., palyginti su 2010 m.

Pagal šiuos tikslus, statant viešuosius 
pastatus reikės kreipti dėmesį į statybos 
medžiagų išskiriamą anglies dvideginio 
kiekį, energijos, suvartojamos gaminant 
statybos medžiagas, kiekį ir statybos 
medžiagų ekologiškumą per visą jų 
gyvavimo ciklą, taip pat skatinti 
atsinaujinančiųjų gamtos išteklių, pvz., 
medienos, naudojimą statybų veikloje.

4. Valstybės narės gali patvirtinti 
skirtingus metodus komercinės paskirties, 
gyvenamiesiems ir viešiesiems pastatams 
ir pirmiausia atlikti pastatų, kurių 
energinis naudingumas mažiausias, 
renovaciją. Šiais veiksmų planais 
siekiama sumažinti išmatuojamą patiektos
ir galutinio vartojimo energijos kiekį 
(kWh ir kWh/m² arba lygiaverčiais 
rodikliais), kaip apibrėžta Direktyvos 
2010/31/ES I priede, bent 20 proc., 
40 proc. ir 80 proc. atitinkamai iki 
2020 m., 2030 m. ir 2045 m.

5. Valstybės narės grindžia savo 
nacionalines strategijas ir priemones, 
taikomas privačių pastatų sektoriui ir 
socialiniams būstams, paskatomis.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b straipsnis
Orientaciniai ilgalaikiai tikslai

Ilgalaikis orientacinis energijos vartojimo 
efektyvumo tikslas Sąjungoje turi būti 
33,3 % iki 2030 m., vėliau – 46,6% iki 
2040 m. ir 60 % iki 2050 m., išreikštas 
absoliučiu pirminės energijos vartojimu 
lygiu.

Pagrindimas

2020 m. jau netoli. Ūkinės veiklos vykdytojams reikia ilgalaikio planavimo saugumo. Norint 
pasiekti mūsų tikslą – 80-95 % sumažinti CO2, svarbu padidinti atsinaujinančių energijos 
šaltinių dalį energijos šaltinių derinyje ir toliau gerinti energijos vartojimo efektyvumą.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad 
nuo 2014 m. sausio 1 d. kasmet būtų 
renovuojama 3 proc. viso jų viešosioms 
organizacijoms priklausančių patalpų 
ploto, kad būtų įvykdyti bent būtinieji 
energijos vartojimo efektyvumo 
reikalavimai, kuriuos atitinkama valstybė 
narė nustatė taikydama Direktyvos 
2010/31/ES 4 straipsnį. 3 proc. norma 
apskaičiuojama pagal atitinkamos 
valstybės narės viešosioms organizacijoms 
priklausančių pastatų, kurių bendras 
naudingasis patalpų plotas viršija 250 m2, 
visą plotą, kuris kiekvienų metų sausio 
1 d. neatitinka taikant Direktyvos 
2010/31/ES 4 straipsnį nustatytų 

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad 
nuo 2014 m. sausio 1 d. energijos 
suvartojimas (kWh ir kWh/m² arba 
lygiaverčiais rodikliais) jų viešosioms 
organizacijoms priklausančiuose arba 
naujai išperkamąja nuoma įsigytuose ar 
naujai nuomojamuose pastatuose rodiklis 
kasmet mažėtų 2,5 proc.
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nacionalinių būtinųjų energijos vartojimo 
efektyvumo reikalavimų.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės sukuria nacionalinį 
pastangų pasidalijimo mechanizmą, skirtą 
pasiekti 2,5 % rodiklį, taikomą viešiesiems 
pastatams. Kurdamos šį pastangų 
pasidalijimo mechanizmą, jos atsižvelgia į 
regionų ir vietos valdžios institucijų 
finansinius išteklius ir praktines 
galimybes tokių pastatų renovacijai. Jos 
remia regionų ir vietos valdžios įstaigas, 
pavyzdžiui, gerindamos išorinių ir vidinių 
sutarčių sudarymo galimybes.

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
geros patalpų oro kokybės užtikrinimui 
vykdant atitinkamus vėdinimo 
reikalavimus ir naudojant mažos taršos 
statybines medžiagas, įrangą ir produktus. 

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo 
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 
renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais nors 
iš dviejų praėjusių ar ateinančių metų.

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo 
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 
renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais nors 
iš trejų praėjusių ar ateinančių metų.
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikant šio straipsnio 1 dalį valstybės 
narės iki 2014 m. sausio 1 d. sudaro ir 
viešai paskelbia savo viešosioms 
organizacijoms priklausančių pastatų 
inventorių, kuriame nurodo:

3. Taikant šio straipsnio 1 dalį valstybės 
narės iki 2014 m. sausio 1 d. sudaro ir 
viešai paskelbia savo viešosioms 
organizacijoms priklausančių arba naujai 
išperkamąja nuoma įsigytų ar naujai 
nuomojamų pastatų inventorių, kuriame 
nurodo:

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies b, ba punktai (nauji) ir bb punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įgyvendinant minėtą planą nustatyti 
energijos valdymo sistemą.

b) įgyvendinant minėtą planą nustatyti 
energijos valdymo sistemą.

Įgyvendinant energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo planą ir nustatant 
valdymo sistemą deramai atsižvelgiama į 
pavojų sveikatai ir naudingas priemones; 

ba) statant viešuosius pastatus kreipti 
dėmesį į statybos medžiagų išskiriamą 
anglies dvideginio kiekį, energijos, 
suvartojamos gaminant statybos 
medžiagas, kiekį ir statybos medžiagų 
ekologiškumą per visą jų gyvavimo ciklą, 
taip pat skatinti atsinaujinančiųjų gamtos 
išteklių, pvz., medienos, naudojimą 
statybų veikloje;

bb) sudaryti sutartis dėl energetikos 
paslaugų, kuriomis siekiama išlaikyti ar 
pagerinti energijos vartojimo efektyvumą 
ilgalaikiu laikotarpiu, įskaitant 
susitarimus dėl energijos vartojimo 
efektyvumo.
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kaip alternatyvą 1 ir 2 dalims 
valstybės narės gali imtis kitų priemonių, 
kad būtų pasiektas toks pats energijos 
taupymas (pasirinkimas netaikyti 
nurodytos sistemos). Norėdamos taikyti šį 
alternatyvų metodą, jos gali įvertinti, kiek 
būtų sutapyta energijos laikantis 1 ir 
2 dalių, panaudodamos atitinkamas 
reikšmes. Valstybės narės gali taikyti 
alternatyvų 4 straipsnio 1 dalyje 
numatytam metodą vertindamos oficialiai 
saugomų pastatų arba ansamblių 
ypatingą architektūrinę ar istorinę vertę, 
kad įvertintų ir paskatintų jų tradicines 
ypatybes, atitinkančias energinio 
naudingumo reikalavimus, ir numatytų 
priemones, kuriomis būtų pasiekta 
geresnių rezultatų konkrečiais atvejais 
nekeičiant pastatų autentiškumo.

Jos nuolat stebi pažangą naujų 
technologijų vystymosi srityje, ypač šiais 
atvejais. Valstybės narės taip pat gali 
laikytis šio požiūrio savivaldybių atžvilgiu 
dėl subsidiarumo principo.

Numatydamos alternatyvias priemones 
valstybės narės turėtų iš esmės siekti 
viršyti tikslinį rodiklį, nustatytą 3a 
straipsnyje ir skirtą privatiems pastatams.

Alternatyvų metodą pasirinkusios 
valstybės narės ne vėliau kaip iki 2013 m. 
sausio 1 d. praneša Komisijai, kokias 
alternatyvias priemones jos planuoja 
priimti, ir parodo, kaip jos pasiektų 
lygiavertį viešųjų ir privačių pastatų 
energinio naudingumo padidėjimą. 
Komisija patikrina šias priemones ir, 
esant reikalui, jas atmeta arba iš dalies 
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pakeičia.

Komisija nuolat stebi pažangą, pasiektą 
taikant alternatyvias priemones valstybėse 
narėse. Jei naudojant šias priemones 
pasiektas sutaupymas nesiekia energijos 
taupymo, reikalaujamo pagal 1 dalį, 
Komisija informuoja apie tai valstybę 
narę ir teikia pasiūlymus, kaip reikėtų 
patobulinti minėtas priemones. Jei 
tinkamai apsvarsčiusi šiuos pasiūlymus ar 
kitas priemones, dėl kurių valstybės narės 
ir Komisija susitaria, atitinkama valstybė 
narė jų neįgyvendina, Komisija 
nusprendžia taikyti privalomąją priemonę, 
nurodytą 1 dalyje.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirma dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus.

Valstybės narės kuo labiau skatina, kad 
viešosios organizacijos pirktų tik aukštus 
energijos vartojimo efektyvumo rodiklius,
pasiekiamus kuo mažesnėmis 
sąnaudomis, atitinkančius produktus, 
paslaugas ir pastatus. Taigi tą 
darydamosviešosios organizacijos 
atsižvelgs į rentabilumą, ekonominį 
pagrįstumą ir techninius reikalavimus, 
taip pat pakankamos konkurencijos 
aspektą.
Valstybės narės skatina energetikos 
paslaugų, kurios apibrėžtos 2 straipsnio 
3 dalyje, plėtrą ir naudojimą. Todėl 
viešosios organizacijos įvertina galimybę 
sudaryti ilgalaikes energijos vartojimo 
efektyvumo sutartis, kaip nurodyta 
14 straipsnio b punkte.

Pagrindimas

Turi būti pakeistas bendras požiūris, įtvirtintas direktyvoje. Komisija nesiūlo privalomų 
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tikslų, o siūlo daug įvairių privalomų priemonių, dėl to mažėja valstybių narių lankstumas ir 
neužtikrinama, kad būtų pasiektas bendras 20 proc. energijos vartojimo efektyvumo rodiklis. 
Todėl, siekiant užsibrėžto tikslo iš esmės keičiamas esamas požiūris, kad valstybės narės 
galėtų laisvai pasirinkti iš kelių neprivalomų priemonių.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai ir 
(arba) visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus papildomai 
sutaupytų galutinio vartojimo energijos, 
kuri prilygsta bent 1,5 proc. per metus toje 
valstybėje narėje parduodamos energijos 
(pagal kiekį), pastarajam dydžiui taikant 
paskutinių trejų metų laikotarpio vidurkį.
Komisija atlieka galimo dvigubo
reglamentavimo transporto sektoriuje 
įvertinimą. Įpareigotosios šalys užtikrina, 
kad toks energijos kiekis būtų sutaupytas 
galutinio vartojimo grandyje.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
įpareigotųjų šalių nurodytas sutaupytas 
energijos kiekis būtų apskaičiuojamas 
pagal V priedo 2 dalį. Jos nustato kontrolės 
sistemas, kurias taikant būtų 
nepriklausomai patikrinta bent statistiškai 
reikšminga įpareigotųjų šalių įgyvendintų 

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
įpareigotųjų šalių nurodytas sutaupytas 
energijos kiekis būtų apskaičiuojamas 
pagal V priedo 2 dalį. Jos nustato 
nepriklausomo matavimo, kontrolės ir 
patikros sistemas, kurias taikant būtų 
nepriklausomai patikrinta bent statistiškai 
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energijos vartojimo efektyvumo gerinimo 
priemonių dalis.

reikšminga įpareigotųjų šalių įgyvendintų 
energijos vartojimo efektyvumo gerinimo 
priemonių dalis.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis, punktai a, b, c ir ca (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės energijos vartojimo 
efektyvumo sistemose gali:

5. Valstybės narės energijos vartojimo 
efektyvumo sistemose turi:

a) nustatyti reikalavimus, kuriais, 
įgyvendinant jų nustatytus taupymo 
įpareigojimus, siekiama socialinio tikslo, 
įskaitant reikalavimą įgyvendinti 
priemones energijos nepriteklių 
patiriančiuose namų ūkiuose ar 
socialiniuose būstuose;

a) nustatyti būtinuosius reikalavimus, 
kuriais, įgyvendinant jų nustatytus 
taupymo įpareigojimus, siekiama socialinio 
tikslo, įskaitant reikalavimą įgyvendinti 
priemones energijos nepriteklių
patiriančiuose mažas pajamas 
gaunančiuose namų ūkiuose ar 
socialiniuose būstuose; sprendimai dėl šių 
priemonių turi būti priimami 
konsultuojantis su valdžios institucijomis;

b) leisti įpareigotosioms šalims į joms 
tenkantį įpareigojimą įtraukti sertifikuotą 
sutaupytos energijos kiekį, kurį sutaupė 
paslaugų teikėjai ar kiti tretieji asmenys; 
tokiu atveju jos nustato visiems rinkos 
sektoriams aiškų, skaidrų ir atvirą
akreditavimo procesą, kuriuo būtų 
siekiama kuo labiau sumažinti 
sertifikavimo išlaidas;

b) leisti įpareigotosioms šalims į joms 
tenkantį įpareigojimą įtraukti sertifikuotą 
sutaupytos energijos kiekį, kurį sutaupė 
paslaugų teikėjai ar kiti tretieji asmenys; 
tokiu atveju jos užtikrina, kad nustatytas
akreditavimo procesas, kuriuo siekiama 
kuo labiau sumažinti sertifikavimo išlaidas,
būtų aiškus, skaidrus ir atviras visiems 
rinkos sektoriams;

c) leisti įpareigotiesiems asmenims 
įskaičiuoti konkrečiais metais sutaupytą 
energiją, tartum ji būtų buvusi sutaupyta
bet kuriais iš dviejų praėjusių ar dviejų 
ateinančių metų.

c) leisti įpareigotiesiems asmenims 
įskaičiuoti konkrečiais metais sutaupytą 
energiją, tartum ji būtų buvusi sutaupyta 
bet kuriais iš dviejų praėjusių ar dviejų 
ateinančių metų, siekiant, kad sistema 
būtų lankstesnė;
ca) imtis specialių priemonių, kad būtų 
pašalintos neigiamos paskatos, kurios 
taikomos, kai energijos skirstymo įmonės 
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ir mažmeninės energijos prekybos įmonės 
kartu yra ir energijos gamintojos.

Pakeitimas 44

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) bet kokias papildomas jų klientų 
išlaidas, kartu išsaugant privačios ar 
komerciniu požiūriu svarbios 
informacijos vientisumą ir 
konfidencialumą, laikantis galiojančių 
Europos Sąjungos teisės aktų;

Pagrindimas

Daugiau dėmesio turėtų būti skiriama paskatų principui. Įrodymo našta, jei paskatos būtų 
apskųstos kaip nepateisinama valstybės pagalba, turėtų tekti Komisijai, o ne valstybei narei, 
norinčiai tas paskatas suteikti.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Naudodamosi visa 6 straipsnio 
6 dalyje pateikta informacija nacionalinės 
reguliavimo institucijos skelbia metines 
ataskaitas apie tai, ar energijos vartojimo 
efektyvumo įsipareigojimų sistemų 
uždaviniai vykdomi mažiausiomis 
įmanomomis sąnaudomis vartotojams. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos taip 
pat reguliariai paveda atlikti 
nepriklausomus vertinimus, kurių tikslas 
nustatyti, kokį poveikį ši sistema daro 
išlaidoms už energiją ir kuro nepritekliui, 
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o taip pat nustatyti, kiek pagal šią sistemą 
sutaupoma energijos, siekiant užtikrinti 
maksimalų ekonominį efektyvumą. 
Valstybės narės privalo atsižvelgti į šį 
poveikį ir patikslinti sistemą.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės gali netaikyti šio 
straipsnio mažosioms energijos skirstymo 
įmonėms ir mažosioms mažmeninės 
energijos prekybos įmonėms, t. y. toms, 
kurios paskirsto arba parduoda mažiau nei 
75 GWh energijos ekvivalentą per metus, 
kuriose dirba mažiau nei 10 darbuotojų 
arba kurių metinė apyvarta ar metinis 
balansas neviršija 2 000 000 EUR. Savo 
reikmėms gaminama energija 
neįskaičiuojama.

8. Valstybės narės gali netaikyti šio 
straipsnio mažosioms energijos skirstymo 
įmonėms ir mažosioms mažmeninės 
energijos prekybos įmonėms, t. y. toms, 
kurios paskirsto arba parduoda mažiau nei 
200 GWh energijos ekvivalentą per metus, 
kuriose dirba mažiau nei 50 darbuotojų 
arba kurių metinė apyvarta ar metinis 
balansas neviršija 8 000 000 EUR. Savo 
reikmėms gaminama energija 
neįskaičiuojama.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Valstybės narės užtikrina, kad 
įgyvendinant priemones, kuriomis 
siekiama užtikrinti energijos taupymą 
galutinio vartojimo grandyje, energijos 
skirstymo įmonės ir mažmeninės energijos 
prekybos įmonės bendradarbiautų su 
specializuotais tiekėjais. Naudojantis 
rinkos partnerių interesų grupių parengta 
energetikos paslaugų koncepcija, turi būti 
susitarta, kuriuos rinkos partnerių 
specialius pasiūlymus galima pagrįstai 
sujungti ir siūlyti vietos lygmeniu kaip 
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bendrą paiūlymą

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 8 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b. Parduodant arba tiekiant energetikos 
produktus 1 dalyje numatyti energijos 
taupymo įpareigojimus nevykdomi, jei

– juos sudaro plieno gamybos procese 
neišvengiamai susidarančios dujos; arba

– jie tiekiami arba parduodami 
daugiausia savo pačių objektams ir 
dukterinėms įmonėms; arba

– jie tiekiami arba parduodami uždaroje 
skirstymo sistemoje.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Ieškodamos alternatyvos 1 daliai, 
valstybės narės gali pasirinkti kitas 
priemones, kad užtikrintų energijos 
taupymą galutinio vartojimo grandyje. 
Taikant šį metodą per metus sutaupomas 
energijos kiekis yra lygus energijos kiekiui, 
kurį reikalaujama sutaupyti 1 dalyje. Šį 
variantą pasirenkančios valstybės narės ne 
vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. praneša 

9. Ieškodamos alternatyvos 1 daliai, 
valstybės narės gali pasirinkti kitas 
priemones, kad užtikrintų papildomą
energijos taupymą galutinio vartojimo 
grandyje (galimybė netaikyti nurodytos 
sistemos). Taikant šį metodą per metus 
sutaupomas papildomas energijos kiekis 
yra lygus energijos kiekiui, kurį 
reikalaujama sutaupyti 1 dalyje. Šį variantą 



AD\889370LT.doc 33/72 PE472.304v05-00

LT

Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, įskaitant 9 
straipsnyje nurodytų sankcijų taisykles, ir 
nurodo, kaip jos ketina sutaupyti reikiamą 
energijos kiekį. Komisija gali atmesti 
tokias priemones arba siūlyti jas pakeisti 
per 3 mėnesius po pranešimo. Tokiais 
atvejais atitinkama valstybė narė 
alternatyvaus metodo netaiko tol, kol 
Komisija aiškiai nepritaria pakartotinai 
pateiktoms ar pakeistoms priemonėms.

pasirenkančios valstybės narės ne vėliau 
kaip 2013 m. sausio 1 d. praneša Komisijai 
apie alternatyvias priemones, kurias jos 
planuoja priimti, įskaitant 9 straipsnyje 
nurodytų sankcijų taisykles, ir nurodo, kaip 
jos ketina sutaupyti reikiamą energijos 
kiekį. Komisija gali atmesti tokias 
priemones arba siūlyti jas pakeisti per 3 
mėnesius po pranešimo. Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė alternatyvaus 
metodo netaiko tol, kol Komisija aiškiai 
nepritaria pakartotinai pateiktoms ar 
pakeistoms priemonėms.

Komisija nuolat stebi pažangą, pasiektą 
taikant alternatyvias priemones valstybėse 
narėse. Jei naudojant šias priemones 
pasiektas sutaupymas nesiekia energijos 
taupymo, reikalaujamo pagal 1 dalį, 
Komisija informuoja apie tai valstybę 
narę ir teikia pasiūlymus, kaip reikėtų 
patobulinti minėtas priemones. Jei 
tinkamai apsvarsčiusi šiuos pasiūlymus ar 
kitas priemones, dėl kurių valstybės narės 
ir Komisija susitaria, atitinkama valstybė 
narė jų neįgyvendina, Komisija 
nusprendžia taikyti privalomąją priemonę, 
nurodytą 1 dalyje.

Priemonėmis, kurių imtasi pagal šią dalį, 
turi būti užtikrintas vienodo planavimo 
patikimumas paramos energijos taupymo 
sistemoms požiūriu visiems rinkos 
dalyviams. Finansinė parama energijos 
vartojimo efektyvumui turi būti užtikrinta 
nepriklausomai nuo metinių biudžeto 
pakeitimų, ji turi būti nuolatinė ir 
ilgalaikė, jei reikia, mažėjančio masto.



PE472.304v05-00 34/72 AD\889370LT.doc

LT

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Jei taikytina, Komisija, laikydamasi 18 
straipsnio, deleguotajame akte nustato 
pagal nacionalines energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimų sistemas 
sutaupytos energijos abipusio pripažinimo 
sistemą. Pagal tokią sistemą 
įpareigotosioms šalims leidžiama 
konkrečioje valstybėje narėje sutaupytos 
ir sertifikuotos energijos kiekį įskaičiuoti į 
savo įpareigojimus kitoje valstybėje 
narėje.

Išbraukta.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Valstybes nares reikėtų paraginti, jei 
jos nori energetikos įmones paskatinti 
siekti tikslų, kaip apibrėžta 1 straipsnio 
2 dalyje, įtraukti visą vertės grandinę –
energijos gamybos, skirstymo ir vartojimo 
grandis.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įdiegtos nacionalinės skatinimo sistemos, 
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skirtos grąžinti audito išlaidas toms 
įmonėms, kurios įgyvendino priimtiną jų 
energijos audito rekomendacijose siūlomų 
priemonių dalį, taip pat suteikti 
papildomų paskatų šioms priemonėms 
įgyvendinti.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
iki 2014 m. birželio 30 d. nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai; 
auditas būtų atliekamas kas trejus metus, 
skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito.

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
iki 2014 m. birželio 30 d. nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti ir (arba) akredituoti ekspertai; 
auditas būtų atliekamas kas trejus metus, 
skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito. Auditą gali atlikti ir 
vidaus ekspertai, su sąlyga, kad jie yra 
kvalifikuoti ir akredituoti, kad jie 
tiesiogiai nedalyvauja veikloje, kurios 
auditas atliekamas, ir kad valstybė narė 
nustatė sistemą, siekdama užtikrinti ir 
tikrinti jų veiklos kokybę.

Pagrindimas

Didelėms įmonėms, kurių atveju išlaidos energijai sudaro didžiąją dalį veiklos išlaidų, 
energijos auditas arba energetikos ir (arba) aplinkosaugos vadybos sistemos jau yra 
pripažintos kaip svarbiausios priemonės, kuriomis siekiama stebėti ir optimizuoti energijos 
sąnaudas. Todėl svarbu, kad šios didelės įmonės galėtų atlikti energijos auditą vietos 
darbuotojų jėgomis, jei jie yra tinkamai apmokyti ir atestuoti tai daryti.
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Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės mažoms ir vidutinėms 
įmonėms bei tam tikrais atvejais namų 
ūkiams numato paskatas ir finansinę 
paramą, pavyzdžiui, mokesčių lengvatas 
ar subsidijas,kad galima būtų visiškai 
arba iš dalies padengti energijos audito 
išlaidas, įgyvendinti energijos valdymo 
sistemas, atlikti energiją naudojančių 
įrenginių sąnaudų per visą gyvavimo 
trukmę įvertinimą, įgyvendinti energetinio 
audito rekomendacijas arba sumažinti jų 
energetinę priklausomybę.

Pagrindimas
Daugiau dėmesio turėtų būti skiriama paskatų principui. Įrodymo našta, jei paskatos būtų 
apskųstos kaip nepateisinama valstybės pagalba, turėtų tekti Komisijai, o ne valstybei narei, 
norinčiai tas paskatas suteikti. 

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikoma, kad nepriklausomas energijos 
vartojimo auditas, atliekamas pagal 
energijos valdymo sistemas arba 
savanoriškus susitarimus, kuriuos sudaro 
suinteresuotųjų subjektų organizacijos ir 
atitinkamos valstybės narės arba Komisijos 
paskirta ir prižiūrima organizacija, atitinka 
šio straipsnio 2 dalies reikalavimus.

3. Laikoma, kad nepriklausomas energijos 
vartojimo auditas, atliekamas pagal 
energijos valdymo sistemas arba 
savanoriškus susitarimus, kuriuos sudaro 
suinteresuotųjų subjektų organizacijos ir 
atitinkamos valstybės narės arba Komisijos 
paskirta ir prižiūrima organizacija, atitinka 
šio straipsnio 2 dalies reikalavimus.
Nepriklausomą auditą gali atlikti ir vidaus 
ekspertai, su sąlyga, kad jie yra 
kvalifikuoti ar akredituoti, kad jie 
tiesiogiai nedalyvauja veikloje, kurios 
auditas atliekamas, ir kad valstybė narė 
nustatė sistemą, siekdama užtikrinti ir 
tikrinti jų veiklos kokybę, o prireikus skirti 
nuobaudas.
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Pagrindimas

Į straipsnį taip pat turėtų būti įtraukta 20 konstatuojamosios dalies nuostata dėl vidaus 
ekspertų.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Energijos vartojimo auditas gali būti 
atliekamas atskirai arba kartu su platesnės 
apimties aplinkosaugos auditu.

4. Energijos vartojimo auditas gali būti 
atliekamas atskirai arba kartu su platesnės 
apimties aplinkosaugos auditu. Taikant 
būtiniausius reikalavimus, toks auditas 
apima poveikio sveikatai vertinimą.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Energijos vartojimo audito ir 
energijos valdymo sistemos, 
įgyvendinamos pagal šį straipsnį, 
neužkerta kelio tam, kad būtų taikomos 
tokios pačios ar panašios priemonės, 
naudojamos kaip esamų ar būsimų 
finansinių paskatų ir paramos sistemų, 
pvz., mokesčių lengvatų, pagrindas. Jei 
reikia, turi būti atitinkamai pakeistos šios 
srities Europos valstybės pagalbos gairės 
ir Direktyva 2003/96/EB.

Pagrindimas

Energijos vartojimo audito ir energijos valdymo sistemos neturėtų užkirsti kelio valstybių 
narių esamų ar būsimų finansinių paskatų ir paramos sistemų taikymui. Mokesčių lengvatos 
pasirodė esančios gera paskata, siekiant sukurti energijos valdymo sistemas.

Pakeitimas 58
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Ne vėliau kaip iki 2013 m. birželio 
30 d. Komisija priima deleguotuosius 
aktus, kuriuose nustatomi bendrieji 
kriterijai, kuriais turi būti pagrįstas 
energijos vartojimo auditas.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.
Skaitikliai turi būti ekonomiški, ir jais turi 
būti gerinamas namų ūkių energijos 
vartojimo efektyvumas.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybės narės įgyvendina pažangiųjų 
skaitiklių diegimo tvarką, numatytą
direktyvose 2009/72/EB ir 2009/73/EB dėl 
elektros energijos ir dujų rinkų, jos
užtikrina, kad nustatant būtinąsias 

Jei valstybės narės įgyvendina pažangiųjų 
skaitiklių diegimo tvarką, turėtų būti 
atlikta išsami sąnaudų ir naudos analizė, 
atsižvelgiant į vartotojo interesus, kaip 
numatyta direktyvose 2009/72/EB ir 
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skaitiklių funkcijas ir rinkos dalyviams 
tenkančius įpareigojimus, būtų 
visapusiškai atsižvelgiama į energijos 
vartojimo efektyvumo tikslus ir naudą 
galutiniams vartotojams.

2009/73/EB dėl elektros energijos ir dujų 
rinkų. Nustatant būtinąsias skaitiklių 
funkcijas ir rinkos dalyviams tenkančius 
įpareigojimus, valstybės narės užtikrina, 
kad būtų visapusiškai atsižvelgiama į 
energijos vartojimo efektyvumo tikslus ir 
naudą galutiniams vartotojams. Todėl 
reikia užtikrinti, kad pažangieji skaitikliai 
būtų patogūs vartotojui ir jam būtų 
teikiama aiški, tiksli ir išsami informacija 
tikruoju laiku apie energijos suvartojimą 
tam, kad galutinis vartotojas galėtų 
taupyti energiją.

Pagrindimas

Trečiajame ES dujų ir elektros energijos vidaus rinkos teisės aktų rinkinyje valstybėms 
narėms suteikiama galimybė atlikti sąnaudų ir naudos analizę, prieš pradedant diegti 
pažangiuosius skaitiklius. Tik tuo atveju, jei sąnaudų ir naudos analizės rezultatai yra 
teigiami, pažangieji skaitikliai turėtų būti įdiegti 80 proc. namų ūkių iki 2020 m. Brangios 
diegimo sistemos turėtų būti pasirinktos tik tuo atveju, jei vartotojui tai yra naudinga. Lėšos, 
skirtos pažangiųjų skaitiklių diegimui, gali būti tinkamiau panaudotos kitoms energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonėms, pvz., izoliavimui.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo 
įrengiamas šilumos skaitiklis. 
Daugiabučiuose taip pat įrengiami 
individualūs suvartotos šilumos
skaitikliai, kuriais būtų matuojama 
kiekviename bute suvartota šiluma ar 
vėsuma. Jei individualių suvartotos 
šilumos skaitiklių naudoti neįmanoma dėl 
techninių priežasčių, kiekviename 
radiatoriuje suvartotai šilumai matuoti 
naudojami individualūs šilumos sąnaudų 
skirstytuvai, laikantis VI priedo 1.2 dalies 
specifikacijų.

Valstybės narės užtikrina, kad pastatuose, 
kuriuose yra kelių rūšių patalpų 
(gyvenamosios ir komercinės paskirties), 
kurios aprūpinamos šiluma ir buitiniu 
karštu vandeniu iš centralizuotų šildymo
sistemų, suvartota šiluma būtų 
matuojama kiekvienoje patalpoje; 
valstybės narės nustato šilumos ir karšto 
vandens sąnaudų paskirstymo, 
grindžiamo per metus suvartotu kiekiu, 
taisykles šiuose pastatuose. Išimtis galima 
taikyti tik tuo atveju, jei paaiškėja, kad 
matavimo prietaisų įrengimas ar 
suvartotu kiekiu grindžiamas sąnaudų 
paskirstymas yra negalimas dėl techninių
ir (arba) ir (arba) sąnaudų ir naudos 
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analizė rodo, kad sąnaudos didesnės už 
naudą, pvz., didelio naudingumo 
pastatuose. Vėsumos matavimas nėra 
privalomas.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės reikalauja, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
kiekvienais metais tikrintų sąskaitų už 
energiją prieinamumą vartotojams ir 
galimybę jomis naudotis. Išvados 
skelbiamos viešai.

Pagrindimas

Vartotojai turi suprasti sąskaitas už energiją, kad galėtų pakeisti savo energijos vartojimo 
įpročius.  Todėl turėtų būti reikalaujama, kad nacionalinės reguliavimo institucijos tikrintų, 
ar vartotojai supranta gaunamas sąskaitas už suvartotą energiją.  Viešai paskelbus 
informaciją vartotojai turės galimybę pasirinkti geriausią patirtį turinčias įmones.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją. 
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos, 
įskaitant nedidelės apimties ir smulkiąją 
kogeneraciją, ir efektyvaus centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo taikymo galimybes, ir 
jame pateikia VII priede nurodytą 
informaciją. Dėl to atsirandanti 
biurokratinė našta turėtų būti kuo 
mažesnė. Planai atnaujinami ir Komisijai 
pateikiami kas penkerius metus. Valstybės 
narės savo teisės aktais užtikrina, kad į 
nacionalinius šildymo ir vėsinimo planus 
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priede nustatytų jų rengimo kriterijų. būtų atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 
priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

Pagrindimas

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 7 
dalimis, valstybės narės imasi būtinų 
efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių, 
kad būtų pasirengta plėtoti didelio 
naudingumo kogeneraciją, taip pat naudoti 
šildymo ir vėsinimo energiją iš 
naudotosios šilumos ir atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių. Plėtodamos centralizuotą 
šildymą ir vėsinimą valstybės narės kiek 
įmanoma renkasi didelio naudingumo 
kogeneraciją, o ne vien šilumos gamybą. 

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 7 
dalimis, valstybės narės imasi būtinų 
efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių, 
kad paremtų didelio naudingumo 
kogeneraciją, įskaitant nedidelės apimties 
ir smulkiąją kogeneraciją, plėtotę, taip pat 
šildymo ir vėsinimo energijos iš 
naudotosios šilumos ir atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių naudojimą. Plėtodamos 
centralizuotą šildymą ir vėsinimą valstybės 
narės kiek įmanoma renkasi didelio 
naudingumo kogeneraciją, o ne vien 
šilumos gamybą.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali nustatyti šio 
straipsnio 3 dalies nuostatų netaikymo 
sąlygas, jei:

Išbraukta.

a) neįvykdytos VIII priedo 1 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu;
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b) šio straipsnio 3 dalies b punkto 
reikalavimas, susijęs su įrenginio buvimo 
vieta, negali būti įvykdytas dėl poreikio 
pastatyti įrenginį šalia geologinio 
saugojimo vietos, leidžiamos pagal 
Direktyvą 2009/31/EB; arba 

c) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai). Valstybės narės iki 
2014 m. sausio 1 d. apie tokias išimties 
taikymo sąlygas praneša Komisijai. 
Komisija gali atsisakyti jas pripažinti arba 
per 6 mėnesius nuo pranešimo pateikti 
siūlymus jas pakeisti. Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė netaiko išimties 
sąlygų, kol Komisija aiškiai pripažįsta iš 
naujo pateiktas arba pakeistas sąlygas.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės gali nustatyti šio 
straipsnio 6 dalies nuostatų netaikymo 
sąlygas, jei:

Išbraukta.

a) neįvykdytos VIII priedo 1 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu; arba

b) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai). Valstybės narės iki 
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2014 m. sausio 1 d. apie tokias išimties 
taikymo sąlygas praneša Komisijai. 
Komisija gali atsisakyti jas pripažinti arba 
per 6 mėnesius nuo pranešimo pateikti 
siūlymus jas pakeisti. Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė netaiko išimties 
sąlygų, kol Komisija aiškiai pripažįsta iš 
naujo pateiktas arba pakeistas sąlygas.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės patvirtina leidimų 
išdavimo kriterijus arba lygiaverčius 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti, 
kad pramonės įrenginiuose, kuriuose 
susidaro naudotosios šilumos, kurių bendra 
šiluminė galia yra didesnė nei 20 MW ir 
kurie sukurti arba iš esmės modifikuoti po 
[šios direktyvos įsigaliojimo], būtų 
surenkama ir naudojama jų naudotoji 
šiluma. Valstybės narės nustato 
mechanizmus, skirtus užtikrinti šių 
įrenginių prijungimą prie centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo tinklų. Jos gali 
reikalauti, kad šių įrenginių operatoriai 
padengtų prijungimo mokesčius ir 
centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklų, 
skirtų jų naudotajai šilumai transportuoti 
vartotojams, sukūrimo sąnaudas. Valstybės 
narės gali nustatyti pirmosios pastraipos 
nuostatų netaikymo sąlygas, jei:

8. Valstybės narės patvirtina leidimų 
išdavimo kriterijus arba lygiaverčius 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti, 
kad pramonės įrenginiuose, kuriuose 
susidaro naudotosios šilumos, kurių bendra 
šiluminė galia yra didesnė nei 20 MW ir 
kurie sukurti arba iš esmės modifikuoti po 
[šios direktyvos įsigaliojimo], būtų 
surenkama ir naudojama jų naudotoji 
šiluma. Valstybės narės nustato 
mechanizmus, skirtus užtikrinti šių 
įrenginių prijungimą prie centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo tinklų. Jos gali 
reikalauti, kad šių įrenginių operatoriai 
padengtų prijungimo mokesčius ir 
centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklų, 
skirtų jų naudotajai šilumai transportuoti 
vartotojams, sukūrimo sąnaudas.

a) neįvykdytos VIII priedo 2 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu; arba

b) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
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tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai). Valstybės narės iki 
2014 m. sausio 1 d. apie tokias išimties 
taikymo sąlygas praneša Komisijai. 
Komisija gali atsisakyti jas pripažinti arba 
per 6 mėnesius nuo pranešimo pateikti 
siūlymus jas pakeisti. Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė netaiko išimties 
sąlygų, kol Komisija aiškiai pripažįsta iš 
naujo pateiktas arba pakeistas sąlygas.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija iki 2013 m. sausio 1 d. 
deleguotuoju aktu pagal 18 straipsnį 
nustato šio straipsnio 4 dalies c punkte, 7 
dalies b punkte ir 8 dalies b punkte
nurodytos sąnaudų ir naudos analizės 
metodiką.

9. Komisija iki 2013 m. sausio 1 d. 
deleguotuoju aktu pagal 18 straipsnį 
nustato šio straipsnio 10a dalies b ir e 
punktuose nurodytos sąnaudų ir naudos 
analizės metodiką.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Valstybės narės gali visiškai arba iš 
dalies nevykdyti įsipareigojimų, nustatytų
3, 6 ir 8 dalyse, jei jos užtikrina, kad 
parengtos alternatyvios didelio 
naudingumo kogeneracijos skatinimo 
priemonės, pavyzdžiui, taikant 
nepertraukiamos finansinės paramos 
sistemas, ir kad šios priemonės gali būti 
užtikrinamos nepriklausomai nuo metinių
biudžeto pakeitimų. Parengusios 
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nacionalinius šildymo ir vėsinimo planus, 
valstybės narės apskaičiuoja ir pateikia 
Komisijai pasiekiamą energijos kiekį, kurį 
galimai sutaupys, kaip reikalaujama 
pagal 3, 6 ir 8 dalis. Komisija patikrina 
šiuos apskaičiavimus. Taikant lygiavertes 
priemones turi būti gaunamas toks pat 
sutaupytos energijos kiekis, kuris 
nustatytas pagal šiuos apskaičiavimus.

Valstybės narės gali pasiekti dalį 
apskaičioto sutaupymo taikydamos kitas 
priemones, kurios papildytų kitose šios 
direktyvos dalyse nurodytas priemones, jei 
išanalizavus atitinkamos valstybės narės 
padėtį padaroma išvada, kad didelio 
naudingumo kogeneracija nepagrįsta, nes

a) neįvykdytos VIII priedo 1 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu;

b) pagal 9 dalį atlikta sąnaudų ir naudos 
analizė rodo, kad sąnaudos viršija naudą, 
palyginti su viso gyvavimo ciklo 
sąnaudomis (įskaitant investicijas į 
infrastruktūrą), kai tiekiamas toks pat 
elektros energijos ir šilumos kiekis 
(šildymas ar vėsinimas tiekiami atskirai);

c) šio straipsnio 3 dalies b punkto 
reikalavimas, susijęs su įrenginio buvimo 
vieta, negali būti įvykdytas dėl poreikio 
pastatyti įrenginį šalia geologinio 
saugojimo vietos, leidžiamos pagal 
Direktyvą 2009/31/EB; arba

d) įrenginys yra pastatytas šalia 
geologinio saugojimo vietos, leidžiamos 
pagal Direktyvą 2009/31/EB; arba

e) pagal 9 dalį atlikta sąnaudų ir naudos 
analizė rodo, kad sąnaudos nesuteikia 
konkurencingos investicijų grąžos, 
atsižvelgiant į viso gyvavimo ciklo
sąnaudas (įskaitant investicijas į 
infrastruktūrą), kai tiekiamas toks pat 
elektros energijos ir šilumos kiekis 
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(šildymas ar vėsinimas tiekiami atskirai);

f) be kogeneracijos įrenginių, turi būti 
leidžiama eksploatuoti didelio galingumo 
dujomis arba anglimis kūrenamas 
elektrines, jei tai reikalinga dėl valstybės 
ekonomikos priežasčių arba siekiant 
užtikrinti tinklo stabilumą;

g) įrenginyje taikomos technologijos, 
pagal kurias nenaudojamas degimo 
procesas.

Ne daugiau nei pusė šių lygiaverčių 
priemonių taikomos už didelio 
naudingumo kogeneracijos srities ribų, 
pavyzdžiui, taikant finansines paskatas.

Šiuos variantus pasirenkančios valstybės 
narės ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. 
praneša Komisijai apie alternatyvias 
priemones, kurias jos planuoja priimti, 
įskaitant 9 straipsnyje nurodytų sankcijų 
taisykles, ir nurodo, kaip jos ketina 
sutaupyti reikiamą energijos kiekį.
Komisija gali atmesti tokias priemones 
arba siūlyti jas pakeisti per 3 mėnesius po 
pranešimo, ypač tai atvejais, kai 
neužtikrinama nepertraukiama finansinė 
parama. Tokiais atvejais atitinkama 
valstybė narė alternatyvaus metodo 
netaiko tol, kol Komisija aiškiai nepritaria 
pakartotinai pateiktoms ar pakeistoms 
priemonėms.

Komisija nuolat stebi pažangą, pasiektą 
taikant alternatyvias priemones valstybėse 
narėse. Jei naudojant šias priemones 
pasiektas sutaupymas nesiekia energijos 
taupymo, reikalaujamo pagal 1 dalį, 
Komisija informuoja apie tai valstybę 
narę ir teikia pasiūlymus, kaip reikėtų 
patobulinti minėtas priemones. Jei 
tinkamai apsvarsčiusi šiuos pasiūlymus ar 
kitas priemones, dėl kurių valstybės narės 
ir Komisija susitaria, atitinkama valstybė 
narė jų neįgyvendina, Komisija 
nusprendžia taikyti privalomąsias 
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priemones, nurodytas 3, 6 ir 8 dalyse.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad ištekliai 
paklausos atžvilgiu, pvz., reagavimas į 
paklausą, galėtų būti įtraukti į energijos 
valdymo sistemą.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
panaikintos tos perdavimo ir skirstymo 
tarifų paskatos, kurios nepagrįstai didina 
skirstomos ar perduodamos energijos kiekį. 
Todėl valstybės narės, laikydamosi 
Direktyvos 2009/72/EB 3 straipsnio 2 
dalies ir Direktyvos 2009/73/EB 3 
straipsnio 2 dalies, gali elektros energijos ir 
dujų sektoriuose veikiančioms įmonėms 
nustatyti su viešąja paslauga susijusius 
įpareigojimus dėl energijos vartojimo 
efektyvumo.

4. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
panaikintos tos perdavimo ir skirstymo 
tarifų paskatos, kurios nepagrįstai didina 
skirstomos ar perduodamos energijos kiekį, 
arba paskatos, kurios galėtų riboti 
reagavimą į paklausą teikiant 
balansavimo ir papildomas paslaugas. 
Todėl valstybės narės, laikydamosi 
Direktyvos 2009/72/EB 3 straipsnio 2 
dalies ir Direktyvos 2009/73/EB 3 
straipsnio 2 dalies, gali elektros energijos ir 
dujų sektoriuose veikiančioms įmonėms 
nustatyti su viešąja paslauga susijusius 
įpareigojimus dėl energijos vartojimo 
efektyvumo.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikydamiesi tinklo patikimumo ir saugos 
priežiūros reikalavimų ir kompetentingų 
nacionalinių institucijų nustatytų skaidrių 
nediskriminacinių kriterijų, perdavimo 
sistemų operatoriai ir skirstymo sistemų 
operatoriai savo teritorijoje:

Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikydamiesi tinklo patikimumo ir saugos 
priežiūros reikalavimų ir kompetentingų 
nacionalinių institucijų nustatytų skaidrių 
nediskriminacinių kriterijų, taip pat ES 
lygmeniu suderintų kriterijų, perdavimo 
sistemų operatoriai ir skirstymo sistemų 
operatoriai savo teritorijoje:

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali labai palengvinti 
nedidelės apimties ir smulkiosios 
kogeneracijos įrenginių didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintos elektros energijos tiekimą į 
tinklo sistemą.

Valstybės narės gali labai palengvinti 
nedidelės apimties ir smulkiosios 
kogeneracijos įrenginių didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintos elektros energijos tiekimą į 
tinklo sistemą. Atitinkamos institucijos 
apsvarsto galimybę piliečių įrengtiems 
smulkiosios kogeneracijos įrenginiams 
leidimus pakeisti paprastais pranešimais 
kompetentingai institucijai – „įrengimo ir 
pranešimo procedūra“.

Pagrindimas
Šiuo siūlomu pakeitimu siekiama pašalinti nereikalingą administracinę procedūrą, taikomą 
smulkiosios kogeneracijos įrenginiams, kuriuos piliečiai įsirengia individualiose patalpose, ir 
skatinti šios technoligijos plėtrą.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Be to, valstybės narės gali patvirtinti 
nuostatas dėl nuolatinių ir ilgalaikių 
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supirkimo tarifų, jei reikia, mažėjančio 
masto, tuo atveju, kai elektros energija 
gaminama mažosios ir smulkiosios 
kogeneracijos įrenginiuose.

Pagrindimas

Paskirstytoji elektros energijos gamyba, net ir atskirų piliečių lygmeniu, jau yra tikrovė. 
Turėtų būti palengvintas mažosios ir smulkiosios kogeneracijos įrenginių didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu pagamintos elektros energijos tiekimas į tinklo sistemą. Todėl valstybės 
narės turėtų patvirtinti nuostatas dėl supirkimo tarifų, kai naudojami didelio naudingumo 
smulkiosios kogeneracijos įrenginiai. Tokie supirkimo tarifai galėtų būti mažinami per tam 
tikrą laiką sistemingo planavimo pagalba.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės energetikos reguliavimo 
institucijos skatintų reagavimą į paklausą, 
kad būtų nediskriminacinėmis sąlygomis 
dalyvaujama pasiūloje vietinėse ar 
regioninėse energijos ir tretinio rezervo 
rinkose, jei reikia, nustatant reikalavimą, 
kad nacionalinės reguliavimo institucijos 
ir elektros energijos perdavimo sistemos 
operatoriai apibrėžtų technines 
dalyvavimo energijos ir tretinio rezervo 
rinkose sąlygas, remiantis techniniais šių 
rinkų reikalavimais ir reagavimo į 
paklausą pajėgumais.
Kvietimas dalyvauti reagavimo į paklausą 
energijos ir tretinio rezervo rinkose 
konkurse apima sąlygas, kurios 
grindžiamos šiais kriterijais:
a) nustatytu mažiausiu bendro galingumo 
kilovatų kiekiu;
b) bazine matavimo metodika;
c) nustatytu mažiausiu kilovatų kiekiu 
vietovėje su įrengtais skaitikliais (jeigu 
tokia yra);
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d) reagavimo į paklausą proceso 
aktyvavimo trukme;
e) reagavimo į paklausą proceso 
aktyvavimo laiku;
f) laiku, kurio reikia norint pranešti apie 
reagavimo į paklausą proceso 
aktyvavimą;
g) telemetriniais reikalavimais;
h) nuobaudų skyrimo reikalavimais;
i) reagavimo į paklausą aktyvacijos 
dažnumu;
j) intervalais tarp aktyvacijų;
k) pasiūlymų galiojimo laikotarpiu;
l) galimybe teikti pasiūlymus dėl teigiamos 
ar neigiamos galios;
m) prieinamumo mokėjimais.
Įgyvendinant nacionalines pajėgumų 
pakankamumo arba kitas su energetiniu 
saugumu susijusias priemones reikėtų 
visapusiškai atsižvelgti į reagavimo į 
paklausą potencialą. Įgyvendindamos 
pajėgumų pakankamumo projektus, 
valstybės narės užtikrina, kad būtų 
visiškai atsižvelgta į galimybę prisidėti 
prie reagavimo į paklausą gerinimo.

Pagrindimas

Without appropriate market participation rules (tender requirements) it is impossible for 
demand side resources to participate in the markets.  This in turn blocks the markets 
competition from the demand side and blocks new entrants.  In markets such as the UK and 
France, where tender specifications have been adjusted to fit demand side resources, Demand 
Response is being established now on a commercial level.  Adding this article to the Energy 
Efficiency Directive would therefore be a powerful, one-step measure, toward substantially 
forwarding the active participation of European consumers in the electricity markets, 
ensuring that they also are able to benefit financially from Smart Grid rollout.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 7 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b. Valstybės narės patvirtina reagavimo į 
paklausą veiksmų planą, pagal kurį 
skatina ir vykdo reagavimą į paklausą, 
atsižvelgdamos į būsimus pažangiųjų 
elektros energijos tinklų diegimo veiksmų 
planus. Plane turėtų būti apibrėžta, kaip 
bus įgyvendinamos atitinkamos techninės 
sąlygos, taikomos bendram reagavimui į 
paklausą energijos ir tretinio rezervo 
rinkose. Iki 2013 m. gruodžio 31 d. ir 
vėliau kartą per dvejus metus valstybės 
narės turi pateikti ataskaitą Komisijai dėl 
priemonių, kurios įgyvendinamos siekiant 
įvykdyti šioje dalyje nustatytus tikslus.

Pagrindimas

Energijos rinkos ir valstybių narių infrastruktūra smarkiai skiriasi. Todėl jos turėtų turėti 
galimybę pačios apibrėžti, kaip galėtų geriausiai užtikrinti reagavimo į paklausą plano 
įgyvendinimą ir kokias sąlygas galėtų sudaryti trečiųjų šalių rinkos dalyviams ir rinkos 
konkurencijai.  Tai padės užtikrinti, kad galutiniams vartotojams būtų sudaryta galimybė 
gauti naudos iš jų vartojimo laikotarpių valdymo, tiek, kiek tai yra pagrįsta ir praktiškai 
įmanoma tam tikroje valstybėje narėje.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos aukšto lygio techninės 
kompetencijos, objektyvumo ir 
patikimumo, valstybės narės užtikrina, kad 
iki 2014 m. sausio 1 d. energetikos 
paslaugų, energijos vartojimo audito ir 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonių teikėjai galėtų naudotis 
atitinkamomis sertifikavimo sistemomis, 
kurios taip pat būtų taikomos pastatų dalių 
montuotojams, kaip apibrėžta Direktyvos 
2010/31/ES 2 straipsnio 9 dalyje.

1. Siekdamos aukšto lygio techninės 
kompetencijos, objektyvumo ir 
patikimumo, valstybės narės užtikrina, kad 
iki 2014 m. sausio 1 d. energetikos 
paslaugų, energijos vartojimo audito ir 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonių teikėjams būtų taikomos 
kvalifikacijų sistemos, kurios taip pat būtų 
taikomos pastatų dalių montuotojams, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2010/31/ES 2 
straipsnio 9 dalyje. Valstybės narės 
išnagrinėja, ar jų atitinkamose švietimo ir 
perkvalifikavimo sistemose teikiamos 
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reikiamos žinios.

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse jau veikia efektyvios švietimo ir tolesnio profesinio mokymo 
sistemos. Tuo užtikrinama, kad priemonės, skirtos energijos vartojimo efektyvumui didinti, 
energijos valdymui ir energijos tiekimo paslaugoms gerinti, jau įgyvendinamos, remiantis 
aukšta kvalifikacija. Todėl turėtų būti paaiškinta, kad valstybės narės gali grįsti savo 
veiksmus esamomis kvalifikacijos (reguliavimo) sistemomis.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos sertifikavimo 
sistemos arba lygiavertės kvalifikacijų 
sistemos būtų viešai prieinamos, ir 
bendradarbiauja tarpusavyje ir su 
Komisija šių sistemų palyginimo ir 
pripažinimo srityje.

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos kvalifikacijų 
sistemos būtų viešai prieinamos, ir tęsia 
darbą šių sistemų palyginimo ir 
pripažinimo srityje. Tai atliekama 
nepažeidžiant Direktyvos 2005/36/EB 
nuostatų.

Pagrindimas

Direktyvoje 2005/36/EB nustatomi abipusio profesinės kvalifikacijos pripažinimo 
reikalavimai. Turi būti paaiškinta, kad diskusijomis dėl kvalifikacijos pripažinimo 
nepažeidžiamos Direktyvos 2005/36/EB nuostatos.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Informacija ir mokymas

1. Valstybės narės užtikrina, kad turima 
informacija apie esamas energijos 
vartojimo efektyvumo priemones ir 
finansinė bei teisinė bazė būtų skaidri ir 
plačiai bei veiksmingai išplatinta visiems 
susijusiems rinkos subjektams, įskaitant 
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Direktyvoje 2010/31/ES apibrėžtų pastatų 
dalių vartotojus, statytojus, architektus, 
inžinierius, nepriklausomus 
aplinkosaugos inspektorius ir 
montuotojus. Jos turi užtikrinti, kad 
bankai ir kitos finansinės institucijos būtų 
informuotos apie galimybes dalyvauti 
kuriant viešojo ir privačiojo sektorių 
bendradarbiavimą, skirtą energijos 
vartojimo efektyvumo priemonėms gerinti.
2. Valstybės narės sudaro tinkamas 
sąlygas ir skatina rinkos operatorius teikti 
energijos vartotojams tinkamą ir tikslinę 
informaciją ir patarimus apie energijos 
vartojimo efektyvumą.
3. Valstybės narės, dalyvaujant 
suinteresuotiems asmenims, įskaitant 
vietos ir regionines institucijas, parengia 
tinkamas informavimo, sąmoningumo
ugdymo ir mokymo programas, kad 
piliečiai būtų informuojami apie energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonių 
taikymo praktines galimybes ir naudą.
4. Komisija užtikrina, kad būtų keičiamasi 
informacija apie valstybių narių geriausią 
energijos taupymo patirtį ir ji būtų plačiai 
išplatinta.
5. Valstybės narės užtikrina, kad 
pažangiųjų skaitiklių sistemų duomenys 
būtų išsamūs ir patariamojo pobūdžio.
6. Valstybės narės ne vėliau kaip per 
metus nuo šio teisės akto įsigaliojimo 
pateikia Komisijai planą apie iniciatyvas, 
kurias ruošiasi įgyvendinti, galimybę 
susipažinti su informacija apie galimus 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
mechanizmus, taip pat esamas finansines 
ir teisines sistemas.

Pagrindimas
Informacija ir mokymai yra energijos vartojimo efektyvumo pagrindas. Svarbu, kad valstybės 
narės parengtų konkrečius planus, kaip pasieks savo energijos vartojimo efektyvumo tikslus.
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Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) panaikina reguliavimo ir kitas kliūtis, 
trukdančias taikyti energinio naudingumo 
rangą ir kitas trečiųjų asmenų teikiamo 
energijos taupymo finansavimo priemones 
ar paslaugas.

Pagrindimas
Ranga ir kitos trečiųjų asmenų finansavimo priemonės yra svarbios siekiant surinkti 
reikalingus finansinius išteklius. Tretieji asmenys prisiims atsakomybę už reikalingas 
investicijas, įskaitant riziką, ir iš dalies gaus naudos iš sutaupymo. Reikia pašalinti šios 
naujos finansavimo priemonės kliūtis. 

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) reikalauja, kad valdžios institucijos 
apsvarstytų energinio naudingumo 
sutarčių sudarymą atliekant pastatų 
renovaciją;

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) kartu su Komisija prižiūri rinkos 
veikimą, atsižvelgdamos į galimus rinkos 
iškraipymus, kuriuos sukelia energijos 
tiekėjų arba energetikos mažmeninių 
prekybos įmonių patekimas į energetikos 
paslaugų rinką.
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Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės įvertina atitinkamas 
reguliavimo ir su reguliavimu nesusijusių 
energijos vartojimo efektyvumo kliūčių 
šalinimo priemones ir imasi priemonių, 
visų pirma susijusių su:

Valstybių narių kompetentingos valdžios 
institucijos įvertina atitinkamas 
reguliavimo ir su reguliavimu nesusijusių 
energijos vartojimo efektyvumo kliūčių 
šalinimo priemones ir imasi priemonių, 
visų pirma susijusių su:

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nuostatomis dėl pastatų, kurie 
oficialiai saugomi kaip tam tikros 
aplinkos dalys arba dėl savo ypatingos 
architektūrinės ar istorinės vertės, 
siekiant suteikti savininkams daugiau 
lankstumo įgyvendinant energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemones 
šiuose pastatuose, laikantis bendrosios 
energijos taupymo praktikos, t. y., 
įrengiant išorinės dalies (sienų, stogo, 
langų) šilumos izoliaciją, atsižvelgiant į 
tai, kad turi būti išlaikyta kultūros paveldo 
saugojimo ir energijos vartojimo 
efektyvumo pusiausvyra;

Pagrindimas

Pastatų savininkams turėtų būti suteikta daugiau lankstumo priimant sprendimus įgyvendinti 
energijos vartojimo efektyvumo priemones jų pastatuose.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) reguliuojamųjų kainų, kurios 
neatspindi sąnaudų, panaikinimu;

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) teisinėmis ir reguliavimo nuostatomis 
bei administracine praktika, susijusia su 
pirkimais, įrengimu, leidimų išdavimu ir 
prisijungimu prie nedidelių energijos 
generatorių tinklo, siekdamos užtikrinti, 
kad namų ūkiai nebūtų atgrasomi nuo 
smulkiųjų technologijų taikymo energijai 
gaminti.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Fondai ir finansavimo mechanizmai

1. Nepažeidžiant Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 107 straipsnio ir 
108 straipsnio valstybės narės gali įsteigti 
fondą ar kelis fondus, skirtus finansuoti 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
programų ir priemonių įgyvendinimą bei 
vykdmą, ir skatinti energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemonių rinkos 
plėtrą. Šios priemonės gali apimti 
energijos vartojimo audito ir energijos 
taupymo finansinių priemonių skatinimą. 
Vienu iš šių fondų šaltinių gali būti lėšos, 
gautos iš aukcionų, rengiamų pagal 
prekybos taršos leidimais sistemą.
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2. Kai fondai finansuoja energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonių 
įgyvendinimą, numatoma, kad, ar bus 
skiriamos lėšos, priklauso nuo to, ar iš 
tiesų sutaupoma energijos arba 
padidinamas energijos vartojimo 
efektyvumas. Šie pasiekimai įrodomi 
paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, 
pastatų energinio naudingumo 
sertifikatais arba produktų energetiniu 
ženklinimu.

Pagrindimas

Finansinės iniciatyvos yra pagrindinė energijos efektyvumo skatinimo priemonė. Valstybės 
narės turėtų būtu raginamos naudotis šia priemone. Nagrinėjant valstybės pagalbos atvejus 
įrodinėjimo našta turėtų tekti Konkurencijos generaliniam direktoratui, o ne valstybėms 
narėms. Pajamos, gautos iš prekybos apyvartiniais taršos leidimais, yra vienas iš galimų 
valstybių narių lėšų šaltinių.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo Komisija turi 
priimti sprendimą pagal Direktyvos 
2003/87/EB 9 straipsnį dėl leidimų 
skaičiaus sumažinimo 1,4 mlrd. leidimų, 
kad būtų išlaikytos paskatos investuoti į 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemones bei mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančias technologijas ir 
pasiektas užmojų lygis, numatytas 
Direktyvoje 2003/87/EB.

Pagrindimas

Įgyvendinant šią direktyvą ir atsižvelgiant į bendrą energijos vartojimo efektyvumo tikslą – iki 
2020 m. sutaupyti 20 proc. pirminės energijos – atsiras poreikis kompensuoti sumažėjusią 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos leidimų poreikį, nes turės būti atstatytas kainų 
mechanizmas tokiu lygmeniu, koks buvo numatytas poveikio vertinime, kuriuo remiantis ir 
buvo susitarta priimti Direktyvą 2003/87/EB, ir toliau turės būti skatinamos investicijos į 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones ir mažai anglies dioksido į aplinką 
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išskiriančias technologijas įrenginiuose, kuriems taikoma apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki kiekvienų metų balandžio 30 dienos 
valstybės narės praneša apie pažangą, 
pasiektą įgyvendinant nacionalinius 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinius 
rodiklius XIV priedo 1 dalyje nustatyta 
tvarka.

1. Iki kiekvienų metų balandžio 30 dienos 
valstybės narės praneša apie pažangą, 
pasiektą įgyvendinant nacionalinius 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinius 
rodiklius XIV priedo 1 dalyje nustatyta 
tvarka. Kartą per dvejus metus 
nacionalinėse ataskaitose pateikiama 
papildoma informacija, nurodyta XIV 
priedo 2 dalyje.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki 2014 m. balandžio 30 d., o paskui –
kas trejus metus valstybė narė pateikia 
papildomas ataskaitas, kuriose pateikia 
informaciją apie nacionalinės energijos 
vartojimo efektyvumo politikos kryptis, 
veiksmų planus, programas ir priemones, 
kurios įgyvendintos arba planuojamos 
įgyvendinti nacionaliniu, regioniniu arba 
vietos lygmeniu energijos vartojimo 
efektyvumui gerinti, kad būtų pasiekti 3 
straipsnio 1 dalyje nurodyti nacionaliniai 
energijos vartojimo efektyvumo tikslai.
Kartu su ataskaitomis pateikiamos 
atnaujintos numatomo bendro pirminės 
energijos suvartojimo 2020 m. prognozės, 
taip pat XIV priedo 1 dalyje nurodytuose 
sektoriuose numatomas suvartoti pirminės 
energijos kiekis.

2. Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d., 
o paskui – kas trejus metus valstybės narės
pateikia Komisijai nacionalinius energijos 
vartojimo efektyvumo planus, kuriuose 
aprašoma, kaip valstybės narės planuoja 
pasiekti, kad 3 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
nacionaliniai energijos vartojimo 
efektyvumo tikslai būtų įgyvendinti. Į 
šiuos planus įtrauktos priemonės, kurios 
įgyvendintos arba planuojamos 
įgyvendinti nacionaliniu, regioniniu arba 
vietos lygmeniu, siekiant gerinti energijos 
vartojimo efektyvumą. 

Pakeitimas 91
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, nustatydamos savo 
nacionalinius energijos vartojimo 
efektyvumo planus, atsižvelgia į 
rentabilias energijos vartojimo 
efektyvumo priemones ir į anglies 
dioksido nutekėjimo pavojų.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, nustatydamos savo 
nacionalinius energijos vartojimo 
efektyvumo planus, užtikrina, kad 
nacionaliniu lygmeniu būtų plėtojamas 
sisteminis požiūris, pvz., apšvietimo 
atžvilgiu, siekiant išnaudoti papildomas 
energijos taupymo galimybes, užuot 
pasirinkus „vienintelį produktą“.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies pirma c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės neturėtų nustatyti 
tikslinių rodiklių toms pramonės šakoms, 
kuriose yra didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, kaip apibrėžta 
Komisijos sprendime 2010/2/ES. Jeigu 
valstybės narės vis dėlto nusprendžia 
nustatyti šiuos tikslus, jos apibrėžia 
galimus sektorinius gamybos procesų 
tikslus šiose pramonės šakose energijos 
sąnaudomis vienam produkcijos vienetui, 
kad būtų išvengta pramonės augimo 
sulėtėjimo.
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Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įvertina metines ataskaitas ir 
papildomas ataskaitas ir nusprendžia, 
kokią pažangą valstybės narės padarė, 
siekdamos nacionalinių energijos vartojimo 
efektyvumo tikslų, kurių reikalaujama 
siekti 3 straipsnio 1 dalyje, ir 
įgyvendindamos šią direktyvą. Vertinimą 
Komisija siunčia Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Remdamasi ataskaitų įvertinimu, 
Komisija gali teikti rekomendacijas 
valstybėms narėms.

4. Komisija įvertina metines ataskaitas ir 
papildomą informaciją ir nusprendžia, 
kokią pažangą valstybės narės padarė, 
siekdamos nacionalinių energijos vartojimo 
efektyvumo tikslų, kurių reikalaujama 
siekti 3 straipsnio 1 dalyje, ir 
įgyvendindamos šią direktyvą. Vertinimą 
Komisija siunčia Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Remdamasi ataskaitų įvertinimu, 
Komisija gali teikti rekomendacijas arba 
pasiūlyti priemonių, kurias taiko valstybės 
narės, pakeitimus. Jeigu vertinimo 
rezultatai rodo, kad valstybė narė negali 
pasiekti nacionalinių energijos vartojimo 
efektyvumo tikslų, valstybė narė Komisijos 
prašymu peržiūri savo nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo planą, 
nurodytą šio straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, Komisija stebi šios direktyvos 
įgyvendinimo poveikį direktyvoms 
2003/87/EB, 2009/28/EB ir 2010/31/ES.

Be to, Komisija stebi šios direktyvos 
įgyvendinimo poveikį direktyvoms 
2003/87/EB, 2009/28/EB ir 2010/31/ES.
Ne vėliau kaip iki 2013 m. birželio 30 d. 
Europos Komisija turėtų pateikti 
pasiūlymą, kuriuo būtų patikslintas 
Sprendimas dėl pastangų pasidalijimo 
(Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimas Nr. 406/2009/EB).

Komisija atidžiai stebi šios direktyvos 
įgyvendinimo poveikį Direktyvai 
2003/87/EB. Kai tik įsigalioja ši direktyva, 
Komisija pristato ataskaitą Parlamentui ir 
Tarybai. Šioje ataskaitoje, be kitų dalykų, 
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tiriamas paskatų poveikis investicijoms į 
mažai anglies dvideginio į aplinką 
išskiriančias technologijas ir anglies 
dvidegio nutekėjimo rizikai. Prieš trečiojo 
etapo pradžią Komisija iš dalies pakeičia 
reglamentą, nurodytą Direktyvos 
2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalyje, kad 
galima būtų užlaikyti didelio kiekį leidimų 
išdavimą.

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia 3 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
vertinimą; jei taikytina, po to pateikiamas 
teisės akto pasiūlymas, kuriame nustatomi 
privalomieji nacionaliniai tiksliniai 
rodikliai.

Išbraukta.

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a straipsnis
Direktyvos 2003/87/EB pakeitimai

Direktyvos 2003/87/EB 9 straipsnyje po 
antros pastraipos įrašoma ši pastraipa:
„Nuo 2014 m. nustatomas 2,25 proc. 
linijinis mažinimo koeficientas“.

Pagrindimas

Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos leidimų skaičiaus viršutinės ribos linijinis 
koeficientas turi būti pritaikytas prie energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių, taip 
pat ES klimato kaitos tikslo iki 2050 m. bent 80 proc. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ES teritorijoje. 2,25 proc. reiškia linijinį mažinimą pagal apyvartinių 
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taršos leidimų sistemoje sektoriams nustatytus išmetamųjų teršalų kiekius 2050 m., kaip 
apibrėžta 2050 m. Komisijos klimato kaitos veiksmų plane.

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl direktyvos
-1 priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1 priedas
Nacionalinių energijos vartojimo 

efektyvumo tikslų skaičiavimo metodas
Nustatydamos nacionalinius energijos 
vartojimo efektyvumo tikslus valstybės 
narės atsžvelgia į toliau išdėstytus 
metodus. Pirminės energijos suvartojimo 
2020 m. prognozės pagrįstos 2007 m. 
PRIMES baziniu scenarijumi. 
Metodika

Palyginti su 2007 m. PRIMES bazinio 
scenarijaus prognozėmis Mtne 2020 m. 
sumažės 20 proc.
Gali būti taikomi pataisos koeficientai:
Mažinimo tikslai absoliučiais dydžiais 
palyginti su pirminės energijos 
suvartojimo 2007 m. lygiu:
– neviršija 8 proc. devynių ES valstybių, 
kuriose gaunamos mažiausios grynosios 
namų ūkio pajamos asmeniui (L9), 
grupei,
– neviršija 12 proc. penkiolikos ES 
valstybių, kurios atitinka Sanglaudos 
fondo finansavimo reikalavimus (C15), 
grupei,
– neviršija 20 proc. bet kuriai šaliai,

– ne mažiau kaip 12 proc. bet kuriai 
šaliai, kuri neatitinka Sanglaudos fondo 
finansavimo reikalavimų (iš ES 27 atėmus 
C15),
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– lygus bent 5 proc. bet kuriai šaliai, kuri
atitinka Sanglaudos fondo finansavimo 
reikalavimus (C15),
– nesudaro daugiau kaip 5 proc. bendro 
energijos suvartojimo padidėjimo.

Taigi gauti šie tiksliniai rodikliai:

Belgija

50,2

42,7

Bulgarija

19,3

17,8

Čekijos Respublika

43,6

40,1

Danija

20,2

16,2

Vokietija

314,9

251,9

Estija

5,9

5,4

Airija

15,8

14,2
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Graikija

32,6

28,8

Ispanija

138,9

130,7

Prancūzija

254,8

221,1

Italija

173,3

152,5

Kipras

2,7

2,4

Latvija

4,7

4,9

Lietuva

7,8

7,8

Liuksemburgas

4,6

4,0

Vengrija
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24,7

23,7

Malta

0,9

0,8

Nyderlandai

70,3

60,6

Austrija

32,0

28,2

Lenkija

93,1

87,9

Portugalija

23,8

24,0

Rumunija

37,5

39,4

Slovėnija

7,0

7,0

Slovakija

16,8
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16,3

Suomija

36,2

29,9

Švedija

48,1

44,6

Jungtinė Karalystė

212,2

170,82

ES-27

1691,9

1470,5

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jei produktui taikomas deleguotasis 
aktas, priimtas pagal Direktyvą 2010/30/ES 
arba Komisijos direktyvą, kuria 
įgyvendinama Direktyva 92/75/EEB, perka 
tik tokius produktus, kurie atitinka 
priskyrimo aukščiausiai energijos 
vartojimo efektyvumo klasei kriterijų, 
atsižvelgdama į rentabilumą, ekonominį 
pagrįstumą ir techninį tinkamumą, taip pat 
pakankamos konkurencijos aspektą;

a) jei produktui taikomas deleguotasis 
aktas, priimtas pagal Direktyvą 2010/30/ES 
arba Komisijos direktyvą, kuria 
įgyvendinama Direktyva 92/75/EEB, perka 
tik tokius produktus, kurie atitinka 
priskyrimo aukščiausiai energijos 
vartojimo efektyvumo klasei kriterijų, 
atsižvelgdama į rentabilumą, poveikį 
sveikatai, ekonominį pagrįstumą ir techninį 
tinkamumą, taip pat pakankamos 
konkurencijos aspektą;

Pagrindimas

Priimant sprendimą pirkti produktus turėtų būti atsižvelgta ir į poveikį sveikatai, kad būtų 
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skatinama įsigyti, pvz., tokius produktus, kuriuose nėra žmogaus sveikatai žalingų medžiagų.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) konkurso dėl paslaugų sutarčių 
dokumentuose reikalauja, kad 
atitinkamoms paslaugoms teikti paslaugų 
teikėjai naudotų tik tuos produktus, kurie 
atitinka a–d punktuose nurodytus 
reikalavimus;

e) konkurso dėl paslaugų sutarčių 
dokumentuose reikalauja, kad 
atitinkamoms paslaugoms teikti paslaugų 
teikėjai naudotų tik tuos produktus, kurie 
atitinka a–d punktuose nurodytus 
reikalavimus. Konkursuose dėl paslaugų 
sutarčių viešosios institucijos įvertina 
galimybę sudaryti ilgalaikes energinio 
naudingumo sutartis, nurodytas 14 
straipsnio b punkte.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įpareigotosios šalys, sutaupytą energiją 
apskaičiuodamos pagal 6 straipsnio 2 
dalį, gali taikyti vieną ar daugiau iš toliau 
nurodytų metodų:

Įpareigotosios šalys, apskaičiuodamos
sutaupytą energiją, gali taikyti vieną ar 
daugiau iš toliau nurodytų metodų:

Pagrindimas

Turi būti pakeistas bendras požiūris, įtvirtintas direktyvoje. Komisija nesiūlo privalomų 
tikslų, o siūlo daug įvairių privalomų priemonių, dėl to mažėja valstybių narių lankstumas ir 
neužtikrinama, kad būtų pasiektas bendras 20 proc. energijos vartojimo efektyvumo rodiklis. 
Todėl, siekiant užsibrėžto tikslo iš esmės keičiamas esamas požiūris, kad valstybės narės 
galėtų laisvai pasirinkti iš kelių neprivalomų priemonių.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 2 dalies 2,2 punkto pirma a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienos 
sąskaitos už dujas ir elektrą priekinėje 
dalyje būtų pateikiama santrauka, kurioje 
nurodoma ši informacija:
a) tikslus tarifo pavadinimas;
b) suvartotos energijos kiekis;
c) dujų tarifas ir (arba) elektros tarifas už 
kWh ir kaip kasdien paskirstomas 
suvartotas kiekis;
d) kaip apskaičiuojama suvartotos 
energijos kaina;
e) nuolaidos, kurios taikomos klientui, ir 
kada baigiasi jų galiojimas;
f) mokesčiai, kuriuos klientas turės 
sumokėti, jeigu pakeis tiekėją.

Pagrindimas

Vartotojai turi suprasti sąskaitas už energiją, kad galėtų pakeisti savo energijos vartojimo 
įpročius.  Kartu su vartotojų grupėmis Komisija sukūrė pavyzdinę energijos sąskaitą, į kurią 
įtraukta pirmiau pateiktoje santraukoje nurodyta informacija. Tai padės klientams iš karto 
suprasti sąskaitas už energiją.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) naujos gyvenamosios vietovės arba 
nauji pramonės įrenginiai, kuriuose 
gamybai naudojama šiluma, būtų įrengiami 
tose vietose, kur maksimalus jų šilumos 
poreikis bus patenkinamas tiekiant turimą 
naudotąją šilumą, kaip nurodyta 
nacionaliniuose šildymo ir vėsinimo 
planuose. Siekiant užtikrinti optimalią 
šildymo ir vėsinimo pasiūlos ir paklausos 
atitiktį, teritoriniuose planuose teikiama 
pirmenybė kelių tos pačios vietovės 

b) naujos gyvenamosios ar tretinio 
sektoriaus vietovės, nauji viešieji arba 
tretinio sektoriaus pastatai arba nauji 
pramonės įrenginiai, kuriuose gamybai 
naudojama šiluma, būtų įrengiami tose 
vietose, kur maksimalus jų šilumos 
poreikis bus patenkinamas tiekiant turimą 
naudotąją šilumą, kaip nurodyta 
nacionaliniuose šildymo ir vėsinimo 
planuose. Siekiant užtikrinti optimalią 
šildymo ir vėsinimo pasiūlos ir paklausos 
atitiktį, teritoriniuose planuose teikiama 
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pramonės įrenginių sutelkimui; pirmenybė kelių tos pačios vietovės 
pramonės įrenginių sutelkimui;

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo 3 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) gyvenamosios zonos ir pramonės 
įrenginiai, kuriuos gamybai naudojama 
šiluma, būtų prijungti prie vietos 
centralizuoto šildymo ar vėsinimo tinklo.

d) gyvenamosios arba tretinio sektoriaus 
zonos, viešieji arba tretinio sektoriaus 
pastatai ir pramonės įrenginiai, kuriuos 
gamybai naudojama šiluma, būtų prijungti 
prie vietos centralizuoto šildymo ar 
vėsinimo tinklo.

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 priedo 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tinklo reguliavimas ir tarifai tinklo 
operatoriams suteikia galimybę taikant 
reagavimo į paklausą priemones siūlyti 
sistemos paslaugas ir sistemos tarifus, 
taikomus reagavimo į paklausą 
priemonėms, paklausos valdymui ir 
paskirstytajai gamybai organizuotose 
elektros energijos rinkose, visų pirma:

2. Tinklo reguliavimas ir tarifai tinklo 
operatorius skatina taikant reagavimo į 
paklausą priemones teikti sistemos 
paslaugas ir nustatyti sistemos tarifus, 
taikomus reagavimo į paklausą 
priemonėms, paklausos valdymui ir 
paskirstytajai gamybai organizuotose 
elektros energijos rinkose, atsižvelgiant į 
sąnaudų veiksmingumo poveikį tikslinių 
klientų grupėms (vartotojams, prekybos ir 
pramonės klientams). Sistemos paslaugos 
apima:

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl direktyvos
XI priedo 2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje nuostatoje sąvoka „organizuotos Įgyvendinant regioninio tinklo pajėgumų 
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elektros energijos rinkos“ apima ne biržos 
rinkas ir elektros mainus prekiaujant 
energija, pajėgumais, balansavimo ir 
papildomomis paslaugomis visais 
laikotarpiais, įskaitant išankstines, kitos 
dienos ir šios dienos rinkas.

pakankamumo ar kitas su energetiniu 
saugumu susijusias priemones, turėtų būti 
visiškai atsižvelgta į reagavimo į paklausą 
galimybes. Šioje nuostatoje sąvoka 
„organizuotos elektros energijos rinkos“ 
apima ne biržos rinkas ir elektros mainus 
prekiaujant energija, pajėgumais, 
balansavimo ir papildomomis paslaugomis 
visais laikotarpiais, įskaitant išankstines, 
kitos dienos ir šios dienos rinkas.

Pagrindimas

Šios skyriaus nuostatos turi būti sustiprintos, atsižvelgiant į reagavimo į paklausą svarbą. 
Kartu, siekiant užtikrinti, kad reagavimo į paklausą skatinimas neigiamai nepaveiktų jokių 
tikslinių grupių, turi būti atliekamas sąnaudų veiksmingumo vertinimas. Todėl turi būti 
pabrėžiamas pramoninis energijos saugojimas.

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl direktyvos
XI priedo 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nustatomi tokie tinklo tarifai, kuriais 
palaikoma galutinių vartotojų reakcijos į 
paklausą priemonių dinamiška kainodara, 
įskaitant:

3. Turėtų būti nustatomi tokie tinklo 
tarifai, kuriais palaikoma galutinių 
vartotojų reakcijos į paklausą priemonių 
dinamiška kainodara, įskaitant:

Pagrindimas

Turi būti pakeistas bendras požiūris, įtvirtintas direktyvoje. Kadangi Komisija nesiūlo 
privalomų tikslų, o siūlo daug įvairių privalomų priemonių, dėl to mažėja valstybių narių 
lankstumas ir neužtikrinama, kad būtų pasiektas bendras 20 proc. energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklis. Todėl, siekiant užsibrėžto tikslo iš esmės keičiamas esamas požiūris, kad 
valstybės narės galėtų laisvai pasirinkti iš kelių neprivalomų priemonių.

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIII priedo pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energijos vartojimo audito turinys ir 
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metodika

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIV priedo 2 dalies pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendra papildomų ataskaitų sistema Bendra papildomos informacijos sistema

Pagrindimas

Turi būti pakeistas bendras požiūris, įtvirtintas direktyvoje. Komisija nesiūlo privalomų 
tikslų, o siūlo daug įvairių privalomų priemonių, dėl to mažėja valstybių narių lankstumas ir 
neužtikrinama, kad būtų pasiektas bendras 20 proc. energijos vartojimo efektyvumo rodiklis. 
Todėl, siekiant užsibrėžto tikslo iš esmės keičiamas esamas požiūris, kad valstybės narės 
galėtų laisvai pasirinkti iš kelių neprivalomų priemonių.

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIV priedo 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnio 2 dalyje nurodytose
ataskaitose aprašoma nacionalinių 
energijos vartojimo efektyvumo strategijų 
kūrimo sistema.

19 straipsnio 1 dalyje nurodytoje
papildomoje informacijoje pateikiama
nacionalinių energijos vartojimo 
efektyvumo strategijų kūrimo sistema.

(Šis pakeitimas taikomas visai XIV priedo 
2 daliai. Jį priėmus reikės atitinkamai 
pakeisti visą XIV priedo 2 dalį.)

Pagrindimas

Turi būti pakeistas bendras požiūris, įtvirtintas direktyvoje. Komisija nesiūlo privalomų 
tikslų, o siūlo daug įvairių privalomų priemonių, dėl to mažėja valstybių narių lankstumas ir 
neužtikrinama, kad būtų pasiektas bendras 20 proc. energijos vartojimo efektyvumo rodiklis. 
Todėl, siekiant užsibrėžto tikslo iš esmės keičiamas esamas požiūris, kad valstybės narės 
galėtų laisvai pasirinkti iš kelių neprivalomų priemonių.
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