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Pakeitimas 18
Oreste Rossi
Pasiūlymas dėl direktyvos
Pasiūlymas atmesti

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetas ragina kompetentingą 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą pasiūlyti atmesti 
Komisijos pasiūlymą.

Or. it

Pagrindimas

Pasiūlymas dėl direktyvos pažeidžia SESV 194 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą ir 
neatitinka 2011 m. vasario 4 d. vykusios Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos 
neeilinio posėdžio išvadų. Konkrečiai, 3, 10 straipsnyje ir 19 straipsnio 7 dalyje nesilaikoma 
subsidiarumo ir proporcingumo principų todėl, kad nurodomi valstybėms narėms privalomų 
energijos efektyvumo tikslai ir jų siekimo technologija.

Pakeitimas 19
Theodoros Skylakakis
Pasiūlymas dėl direktyvos
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 

(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 
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sprendimų plitimą ir pagerinti ES 
pramonės konkurencingumą, paskatinti 
ekonomikos augimą ir sukurti aukštos 
kokybės darbo vietų keliuose su energijos 
vartojimo efektyvumu susijusiuose 
sektoriuose; 

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; 

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 20
Christa Klaß, Peter Liese
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) tokiomis aplinkybėmis ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas Europos 
vietos gamintojams ir MVĮ, kurių 
produktai ir paslaugos atitinka aukštos 
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;

Or. en

Pakeitimas 21
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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 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; 

Or. en

Pakeitimas 22
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 2011 m. birželio 22 d. Europos 
Komisijos poveikio vertinimas[1] 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 
energijos taupymo priemones atsižvelgiant 
į valstybių narių ypatumus;
[1] SEC(2011) 779.

Or. en

Pakeitimas 23
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) tokiomis aplinkybėmis reikia 
atnaujinti energijos vartojimo efektyvumo 
reglamentavimo ES teisės aktų sistemą ir 
priimti direktyvą, kuria būtų siekiama 
bendro energijos vartojimo efektyvumo 
tikslo – iki 2020 m. sutaupyti 20 proc. ES 
suvartojamos pirminės energijos, o po 
2020 m. energiją vartoti dar efektyviau. 
Šiuo tikslu turėtų būti sukurta bendra 
energijos vartojimo efektyvumo ES 
skatinimo sistema ir nustatyti konkretūs 
veiksmai, kuriais būtų įgyvendinami kai 
kurie į 2011 m. energijos vartojimo 
efektyvumo planą įtraukti pasiūlymai ir 
būtų pasinaudota jame nurodytomis 
didelėmis neišnaudotomis energijos 
taupymo galimybėmis; 

(10) tokiomis aplinkybėmis reikia 
atnaujinti energijos vartojimo efektyvumo 
reglamentavimo ES teisės aktų sistemą ir 
priimti direktyvą, kuria būtų siekiama 
bendro energijos vartojimo efektyvumo 
tikslo – iki 2020 m. sutaupyti 20 proc. ES 
suvartojamos pirminės energijos ir 
nustatyti papildomus energijos taupymo
tikslus 2025 m. ir 2030 m. Šiuo tikslu 
turėtų būti sukurta bendra energijos 
vartojimo efektyvumo ES skatinimo 
sistema ir nustatyti konkretūs veiksmai, 
kuriais būtų įgyvendinami kai kurie į 
2011 m. energijos vartojimo efektyvumo 
planą įtraukti pasiūlymai ir būtų 
pasinaudota jame nurodytomis didelėmis 
neišnaudotomis energijos taupymo 
galimybėmis; 

Or. en

Pakeitimas 24
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pageidautina, kad 20 proc. energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinis rodiklis 
būtų pasiektas, kartu įgyvendinant 
konkrečias nacionalines ir Europos 
priemones, kuriomis įvairiose srityse 
skatinama efektyviai vartoti energiją. Jei 
šis požiūris nepasiteisintų, politikos 
sistemą vis vien reikėtų griežtinti ir 
papildyti privalomų tikslinių rodiklių 
sistema. Todėl pirmajame etape valstybių 
narių turėtų būti reikalaujama nustatyti 
nacionalinius energijos vartojimo 

(13) pageidautina, kad 20 proc. energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinis rodiklis 
būtų pasiektas, kartu įgyvendinant 
konkrečias nacionalines ir Europos 
priemones, kuriomis įvairiose srityse 
skatinama efektyviai vartoti energiją. Jei 
šis požiūris nepasiteisintų, politikos 
sistemą vis vien reikėtų griežtinti ir 
papildyti privalomų tikslinių rodiklių 
sistema. Todėl pirmajame etape valstybių 
narių turėtų būti reikalaujama nustatyti 
nacionalinius energijos vartojimo 
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efektyvumo tikslinius rodiklius, schemas ir 
programas. Valstybės narės pačios turėtų 
nuspręsti, ar jų teritorijoje šie rodikliai 
turėtų būti privalomi ar rekomendaciniai. 
Antrajame etape Komisija turėtų įvertinti 
šiuos tikslinius rodiklius ir kiekvienos 
atskiros valstybės narės pastangas, taip pat 
padarytos pažangos duomenis, kad 
pamatytų, kiek tikėtina pasiekti bendrą ES 
tikslinį rodiklį ir kiek atskirų pastangų 
pakanka bendram tikslui pasiekti. Todėl 
Komisija turėtų atidžiai stebėti, kaip 
nacionalinės energijos vartojimo 
efektyvumo programos įgyvendinamos 
taikant persvarstytą teisės aktų sistemą ir 
įgyvendinant procesą „Europa 2020“. Jei 
atlikus tokį vertinimą paaiškėtų, jog mažai 
tikėtina, kad bendras ES tikslinis rodiklis 
bus pasiektas, Komisija turėtų siūlyti 
privalomus 2020 m. nacionalinius 
tikslinius rodiklius, atsižvelgdama į 
atskirus valstybių narių pradines pozicijas, 
jų ekonominės veiklos rezultatus ir 
įgyvendintus išankstinius veiksmus; 

efektyvumo tikslinius rodiklius, schemas ir 
programas. Valstybės narės pačios turėtų 
nuspręsti, ar jų teritorijoje šie rodikliai 
turėtų būti privalomi ar rekomendaciniai. 
Antrajame etape Komisija turėtų įvertinti 
šiuos tikslinius rodiklius ir kiekvienos 
atskiros valstybės narės pastangas, taip pat 
padarytos pažangos duomenis, kad 
pamatytų, kiek tikėtina pasiekti bendrą ES 
tikslinį rodiklį ir kiek atskirų pastangų 
pakanka bendram tikslui pasiekti. Todėl 
Komisija turėtų atidžiai stebėti, kaip 
nacionalinės energijos vartojimo 
efektyvumo programos įgyvendinamos 
taikant persvarstytą teisės aktų sistemą ir 
įgyvendinant procesą „Europa 2020“. Jei 
atlikus tokį vertinimą paaiškėtų, jog mažai 
tikėtina, kad bendras ES tikslinis rodiklis 
bus pasiektas, Komisija turės siūlyti 
papildomas priemones 2020 m., 
atsižvelgdama į atskirus valstybių narių 
pradines pozicijas, jų ekonominės veiklos 
rezultatus ir įgyvendintus išankstinius 
veiksmus; 

Or. fi

Pakeitimas 25
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pageidautina, kad 20 proc. energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinis rodiklis 
būtų pasiektas, kartu įgyvendinant
konkrečias nacionalines ir Europos 
priemones, kuriomis įvairiose srityse 
skatinama efektyviai vartoti energiją. Jei 
šis požiūris nepasiteisintų, politikos 
sistemą vis vien reikėtų griežtinti ir 
papildyti privalomų tikslinių rodiklių 
sistema. Todėl pirmajame etape valstybių 
narių turėtų būti reikalaujama nustatyti

(13) pageidautina, kad 20 proc. energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinis rodiklis 
būtų pasiektas, kartu įgyvendinant 
konkrečias nacionalines ir Europos 
priemones, kuriomis įvairiose srityse 
skatinama efektyviai vartoti energiją. 
Remiantis pastangų pasidalijimo tarp 
valstybių narių mechanizmu nustačius 
privalomus nacionalinius energijos
taupymo tikslinius rodiklius, Europos 
Sąjunga gali visoje ES pasiekti energijos 



PE475.843v02-00 8/110 AM\882704LT.doc

LT

nacionalinius energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinius rodiklius, schemas ir 
programas. Valstybės narės pačios turėtų 
nuspręsti, ar jų teritorijoje šie rodikliai 
turėtų būti privalomi ar rekomendaciniai.
Antrajame etape Komisija turėtų įvertinti 
šiuos tikslinius rodiklius ir kiekvienos 
atskiros valstybės narės pastangas, taip 
pat padarytos pažangos duomenis, kad 
pamatytų, kiek tikėtina pasiekti bendrą ES 
tikslinį rodiklį ir kiek atskirų pastangų 
pakanka bendram tikslui pasiekti. Todėl 
Komisija turėtų atidžiai stebėti, kaip 
nacionalinės energijos vartojimo 
efektyvumo programos įgyvendinamos 
taikant persvarstytą teisės aktų sistemą ir 
įgyvendinant procesą „Europa 2020“. Jei 
atlikus tokį vertinimą paaiškėtų, jog mažai 
tikėtina, kad bendras ES tikslinis rodiklis 
bus pasiektas, Komisija turėtų siūlyti 
privalomus 2020 m. nacionalinius 
tikslinius rodiklius, atsižvelgdama į 
atskirus valstybių narių pradines 
pozicijas, jų ekonominės veiklos rezultatus
ir įgyvendintus išankstinius veiksmus;  

taupymo tikslinį rodiklį, kuris yra labai 
svarbus atsižvelgiant į klimato politiką, 
konkurencingumą, perėjimą prie 
ekologiškesnės ekonomikos ir darbo vietų
kūrimą. Kartu toks požiūris būtų 
naudingas ir todėl, kad suteiktų galimybę 
valstybėms narėms pritaikyti energijos 
vartojimo efektyvumo priemones 
nacionalinėms sąlygoms ir prioritetams; 

Or. en

Pakeitimas 26
Richard Seeber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pageidautina, kad 20 proc. energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinis rodiklis 
būtų pasiektas, kartu įgyvendinant 
konkrečias nacionalines ir Europos
priemones, kuriomis įvairiose srityse 
skatinama efektyviai vartoti energiją. Jei 
šis požiūris nepasiteisintų, politikos 
sistemą vis vien reikėtų griežtinti ir 
papildyti privalomų tikslinių rodiklių 
sistema. Todėl pirmajame etape valstybių 

(13) pageidautina, kad 20 proc. energijos
vartojimo efektyvumo tikslinis rodiklis 
būtų pasiektas, kartu remiantis privalomais 
nacionaliniais tikslais įgyvendinant 
konkrečias nacionalines priemones, 
kuriomis įvairiose srityse skatinama 
efektyviai vartoti energiją. Todėl 
pirmajame etape valstybių narių turėtų būti 
reikalaujama nustatyti privalomus
nacionalinius energijos vartojimo 
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narių turėtų būti reikalaujama nustatyti 
nacionalinius energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinius rodiklius, schemas ir 
programas. Valstybės narės pačios turėtų 
nuspręsti, ar jų teritorijoje šie rodikliai 
turėtų būti privalomi ar rekomendaciniai. 
Antrajame etape Komisija turėtų įvertinti 
šiuos tikslinius rodiklius ir kiekvienos 
atskiros valstybės narės pastangas, taip 
pat padarytos pažangos duomenis, kad 
pamatytų, kiek tikėtina pasiekti bendrą ES 
tikslinį rodiklį ir kiek atskirų pastangų 
pakanka bendram tikslui pasiekti. Todėl 
Komisija turėtų atidžiai stebėti, kaip 
nacionalinės energijos vartojimo 
efektyvumo programos įgyvendinamos 
taikant persvarstytą teisės aktų sistemą ir 
įgyvendinant procesą „Europa 2020“. Jei 
atlikus tokį vertinimą paaiškėtų, jog mažai 
tikėtina, kad bendras ES tikslinis rodiklis 
bus pasiektas, Komisija turėtų siūlyti 
privalomus 2020 m. nacionalinius 
tikslinius rodiklius, atsižvelgdama į 
atskirus valstybių narių pradines 
pozicijas, jų ekonominės veiklos rezultatus 
ir įgyvendintus išankstinius veiksmus;  

efektyvumo tikslinius rodiklius, schemas ir 
programas, pagrįstus aiškiu pastangų 
pasidalijimo susitarimu. Todėl Komisija 
turėtų atidžiai stebėti, kaip nacionalinės 
energijos vartojimo efektyvumo programos 
įgyvendinamos taikant persvarstytą teisės 
aktų sistemą ir įgyvendinant procesą 
„Europa 2020“, ir prireikus šį 
įgyvendinimą koreguoti; 

Or. en

Pakeitimas 27
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 

(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 
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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 pastatų. 
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; 

sudaro nemažą pastatų fondo dalį ir yra 
labai matomi viešajame gyvenime. Todėl 
kiekvienai valstybei narei reikėtų nustatyti 
savo pačių ekonomiškas ir kitais 
atžvilgiais pagrįstas priemones, skirtas 
didinti energijos taupymą ir energijos 
vartojimo efektyvumą viešosioms 
organizacijoms priklausančiuose 
pastatuose, 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 pastatų. 
Energijos taupymo ir energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo viešuosiuose 
pastatuose priemonėmis 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. Statybinės medžiagos taip 
pat atlieka labai svarbų vaidmenį, nes vis 
didesnę bendros pastatuose suvartojamos 
energijos dalį sudaro statybos etape 
suvartojama energija. Skatinant naudoti 
mažai teršalų išskiriančias statybines 
medžiagas, pvz., medieną, Europos mastu 
būtų sumažintas su statybomis susijęs 
neigiamas poveikis aplinkai; 

Or. fi

Pagrindimas

Direktyva dėl energijos vartojimo efektyvumo turėtų būti skatinamas ir ekonomiškumas.
Valstybių narių viešiesiems finansams nereikalinga ir sąnaudų požiūriu neekonomiška 
renovacija būtų per sunki našta. Platesnio masto renovacija energijos vartojimo efektyvumo 
tikslais turėtų būti susijusi su įprastu kapitaliniu remontu, atliekamu per visą pastato 
gyvavimo trukmę. Be to, direktyvoje turėtų būti atsižvelgta į statybines medžiagas. 

Pakeitimas 28
Sirpa Pietikäinen
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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 pastatų. 
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.). Norint tai 
užtikrinti, svarbu, kad šioje direktyvoje 
būtų pateikta ilgalaikė vizija ir nustatytas 
didelio energijos vartojimo privačiuose ir 
viešuosiuose pastatuose sumažinimo lygio 
iki 2050 m. veiksmų planas. Viešosioms 
organizacijoms priklausantys ar jų 
užimami pastatai sudaro nemažą pastatų 
fondo dalį ir yra labai matomi viešajame 
gyvenime. Todėl reikėtų nustatyti metinę 
visų viešosioms organizacijoms 
priklausančių ar jų užimamų pastatų 
energinio naudingumo normą ir ilgalaikį 
tikslą. Nustatant šią priemonę reikėtų 
padidinti renovavimo normą ir vykdyti 
intensyvų renovavimą, kartu ji 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 pastatų, kad iš 
tiesų padėtų palengvinti šių įpareigojimų 
vykdymą. 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; 

Or. en
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Pakeitimas 29
Frédérique Ries

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 pastatų. 
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 pastatų. 
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 turi 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 
priežiūros centrais, darželiais ar
mokyklomis, turėtų būti atliekamas 
poveikio sveikatai vertinimas;

Or. en
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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 30
Linda McAvan, Åsa Westlund

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, 
o ne tik tiems, kuriems jos parduoda 
energiją. Taip energetikos rinkoje padidėtų 

(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 
teikiamą naudą. Be to, pagal ją valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama mažąsias 
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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“ 
išdėstomi principai, į kuriuos turėtų 
atsižvelgti šios galimybės netaikyti 
nusprendusios valstybės narės; 

įmones atleisti nuo energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimo. Komisijos 
komunikate „Smulkiojo verslo aktas“ 
išdėstomi principai, į kuriuos turėtų 
atsižvelgti šios galimybės netaikyti 
nusprendusios valstybės narės;

Or. en

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 31
Vladko Todorov Panayotov

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, 

(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 
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nes jose gali būti sutaupyta daug energijos; atliekamas didelėse įmonėse, nes jose gali 
būti sutaupyta daug energijos; 

Or. en

Pakeitimas 32
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 kaštus, o šie kaštai netaptų 
ženklia našta galutiniam vartotojui;

Or. lt

Pakeitimas 33
Vladko Todorov Panayotov

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, 

(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, 



PE475.843v02-00 16/110 AM\882704LT.doc

LT

valstybės narės turėtų nustatyti palankią 
sistemą, kuria MVĮ būtų siekiama teikti 
techninę pagalbą ir tikslinę informaciją; 

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; 

Or. en

Pakeitimas 34
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų 
teršalų1 energijos vartojimo efektyvumas 
paminėtas tarp kriterijų, kurie taikomi 
nustatant geriausius prieinamus gamybos 
būdus ir kuriais reikėtų remtis nustatant 
įrenginių, kuriems minėta direktyva 
taikoma, leidimų išdavimo sąlygas, 
įskaitant degimo įrenginius, kurių bendra 
nominali šiluminė galia yra 50 MW ar 
daugiau. Tačiau pagal minėtą direktyvą 
valstybėms narėms suteikiama galimybė 
su energijos vartojimo efektyvumu 
susijusių reikalavimų, numatytų deginimo 
įrenginiams ar kitiems įrenginiams, iš 
kurių anglies dioksidas išmetamas 
eksploatavimo vietoje, nenustatyti 2003 m. 
spalio 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2003/87/EB, 
nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijų leidimų sistemą Bendrijoje2, 
I priede nurodytai veiklai. Siekiant 
užtikrinti, kad elektros ir šilumos gamybos 
įrenginiuose, taip pat naftos ir dujų 

Išbraukta.

                                               
1 OL L 334, 2010 12 17, p. 17.
2 OL L 275, 2003 10 25, p. 32.
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perdirbimo įmonėse energija būtų 
vartojama gerokai efektyviau, reikėtų 
stebėti faktinį energijos vartojimo 
efektyvumo lygį ir lyginti jį su 
atitinkamais energijos vartojimo 
efektyvumo lygiais, susijusiais su 
geriausių prieinamų gamybos būdų 
taikymu. Komisija turėtų palyginti 
energijos vartojimo efektyvumo lygius ir 
apsvarstyti, ar nereikėtų siūlyti papildomų 
priemonių, jei faktiniai energijos 
vartojimo efektyvumo lygiai ir lygiai, 
susiję su geriausių prieinamų gamybos 
būdų taikymu, smarkiai skiriasi. Apie 
faktines energijos vartojimo efektyvumo 
reikšmes surinkta informacija taip pat 
turėtų būti naudojama persvarstant 
suderintąsias atskiros šilumos ir elektros 
energijos gamybos atskaitines efektyvumo 
reikšmes, nurodytas 2006 m. gruodžio 
21 d. Komisijos sprendime 2007/74/EB1 .
__________________
31. OL L 32, 2007 2 6, p. 183.

Or. it

(Žr. 19 straipsnio 5 dalies pakeitimą (išbraukimas.)

Pakeitimas 35
János Áder

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų 
teršalų energijos vartojimo efektyvumas 
paminėtas tarp kriterijų, kurie taikomi 
nustatant geriausius prieinamus gamybos 
būdus ir kuriais reikėtų remtis nustatant 
įrenginių, kuriems minėta direktyva 

(28) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų 
teršalų energijos vartojimo efektyvumas 
paminėtas tarp kriterijų, kurie taikomi 
nustatant geriausius prieinamus gamybos 
būdus ir kuriais reikėtų remtis nustatant 
įrenginių, kuriems minėta direktyva 

                                                                                                                                                  
1 OL L 32, 2007 2 6, p. 183.
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taikoma, leidimų išdavimo sąlygas, 
įskaitant degimo įrenginius, kurių bendra 
nominali šiluminė galia yra 50 MW ar 
daugiau. Tačiau pagal minėtą direktyvą 
valstybėms narėms suteikiama galimybė su 
energijos vartojimo efektyvumu susijusių 
reikalavimų, numatytų deginimo 
įrenginiams ar kitiems įrenginiams, iš kurių 
anglies dioksidas išmetamas eksploatavimo 
vietoje, nenustatyti 2003 m. spalio 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijų leidimų sistemą 
Bendrijoje, I priede nurodytai veiklai. 
Siekiant užtikrinti, kad elektros ir šilumos 
gamybos įrenginiuose, taip pat naftos ir 
dujų perdirbimo įmonėse energija būtų 
vartojama gerokai efektyviau, reikėtų 
stebėti faktinį energijos vartojimo 
efektyvumo lygį ir lyginti jį su atitinkamais 
energijos vartojimo efektyvumo lygiais, 
susijusiais su geriausių prieinamų gamybos 
būdų taikymu. Komisija turėtų palyginti 
energijos vartojimo efektyvumo lygius ir 
apsvarstyti, ar nereikėtų siūlyti papildomų 
priemonių, jei faktiniai energijos vartojimo 
efektyvumo lygiai ir lygiai, susiję su 
geriausių prieinamų gamybos būdų 
taikymu, smarkiai skiriasi. Apie faktines 
energijos vartojimo efektyvumo reikšmes 
surinkta informacija taip pat turėtų būti 
naudojama persvarstant suderintąsias 
atskiros šilumos ir elektros energijos 
gamybos atskaitines efektyvumo reikšmes, 
nurodytas 2006 m. gruodžio 21 d. 
Komisijos sprendime 2007/74/EB; 

taikoma, leidimų išdavimo sąlygas, 
įskaitant degimo įrenginius, kurių bendra 
nominali šiluminė galia yra 50 MW ar 
daugiau. Tačiau pagal minėtą direktyvą 
valstybėms narėms suteikiama galimybė su 
energijos vartojimo efektyvumu susijusių 
reikalavimų, numatytų deginimo 
įrenginiams ar kitiems įrenginiams, iš kurių 
anglies dioksidas išmetamas eksploatavimo 
vietoje, nenustatyti 2003 m. spalio 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijų leidimų sistemą 
Bendrijoje, I priede nurodytai veiklai. 
Siekiant užtikrinti, kad elektros ir šilumos 
gamybos įrenginiuose energija būtų 
vartojama gerokai efektyviau, reikėtų 
stebėti faktinį energijos vartojimo 
efektyvumo lygį ir lyginti jį su atitinkamais 
energijos vartojimo efektyvumo lygiais, 
susijusiais su geriausių prieinamų gamybos 
būdų taikymu. Komisija turėtų palyginti 
energijos vartojimo efektyvumo lygius ir 
apsvarstyti, ar nereikėtų siūlyti papildomų 
priemonių, jei faktiniai energijos vartojimo 
efektyvumo lygiai ir lygiai, susiję su 
geriausių prieinamų gamybos būdų 
taikymu, smarkiai skiriasi. Apie faktines 
energijos vartojimo efektyvumo reikšmes 
surinkta informacija taip pat turėtų būti 
naudojama persvarstant suderintąsias 
atskiros šilumos ir elektros energijos 
gamybos atskaitines efektyvumo reikšmes, 
nurodytas 2006 m. gruodžio 21 d. 
Komisijos sprendime 2007/74/EB; 

Or. en

Pakeitimas 36
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis 
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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; 

Or. fi

Pakeitimas 37
Vladko Todorov Panayotov

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 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. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi 
privalomų pagrindinių sertifikavimo 
reikalavimų, kuriuos pasiūlė Komisija; 

Or. en
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Pakeitimas 38
Anja Weisgerber, Peter Liese

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;

Or. de

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 39
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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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 veiksnys siekiant šios direktyvos 
tikslų;

Or. fr

Pakeitimas 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) Europos Komisija ir valstybės narės 
įsipareigoja nustatyti tyrimų kryptis 
siekdamos surasti su istoriniais statiniais 
suderinamus metodus visais aspektais, 
susijusiais su atsinaujinančiosios 
energijos naudojimu ir pažangiųjų 
skaitiklių bei kitų priemonių, kurios turi 
būti šiuose pastatuose, įrengimu, 
įsipareigodamos skelbti jau atliktų tyrimų 
rezultatus;

Or. es

Pakeitimas 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 c konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33b) 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;

Or. es

Pakeitimas 42
Kriton Arsenis

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 LPS leidimų poreikį ir 
sukelti anglies dioksido kainos ES 
iškraipymus; Komisija parengia 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; 

Or. en

Pakeitimas 43
Bas Eickhout
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Pasiūlymas dėl direktyvos
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) 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, nustatančioje 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje, nurodytą 
linijinį koeficientą;

Or. en

Pakeitimas 44
Richard Seeber, Peter Liese

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 
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 

(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 
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 tikslinių rodiklių mastą; 
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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; 

Or. en

Pagrindimas

Turi būti pakeistas bendras direktyvos požiūris. Komisija nepasiūlė privalomų tikslų, o 
pasiūlė daugybę privalomų priemonių, todėl sumažinamas lankstumas valstybėms narėms, 
neužtikrinant bendro 20 proc. tikslo įgyvendinimo. Todėl norint pasiekti tikslą tai turi būti 
ištaisyta, kartu suteikiant laisvę valstybėms narėms rinktis iš kelių neprivalomų priemonių. 

Pakeitimas 45
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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.

Or. lt

Pakeitimas 46
Vladko Todorov Panayotov

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 

(38) kad būtų sudarytos sąlygos prisitaikyti 
prie techninės pažangos ir energijos 
šaltinių paskirstymo pokyčių, teisė priimti 
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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; 

teisės aktus tam tikrais klausimais pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti perduota 
Komisijai. Imdamasi parengiamųjų darbų 
Komisija konsultuojasi su atitinkamu 
Europos Parlamento komitetu ir su 
ekspertais; 

Or. en

Pakeitimas 47
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. 

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
energijos vartojimo efektyvumo skatinimo 
Europos Sąjungoje sistema, siekiant 
užtikrinti, kad iki 2020 m. būtų pasiektas 
Europos Sąjungos tikslinis rodiklis 
sutaupyti bent 20 proc. pirminės energijos, 
palyginti su 2007 m., ir sudarytos sąlygos 
vėliau energiją vartoti dar efektyviau. 

Or. en

Pakeitimas 48
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
energijos vartojimo efektyvumo skatinimo 
Europos Sąjungoje sistema, siekiant 
užtikrinti, kad būtų pasiektas Europos 
Sąjungos pagrindinis 2020 m. tikslas
20 proc. padidinti energijos vartojimo 



PE475.843v02-00 26/110 AM\882704LT.doc

LT

sudarytos sąlygos vėliau energiją vartoti 
dar efektyviau. 

efektyvumą ir sudarytos sąlygos vėliau 
energiją vartoti dar efektyviau. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu tinkamiau atsižvelgiama į teisinį pagrindą ir 2011 m. vasario 4 d. Transporto, 
telekomunikacijų ir energetikos tarybos neeilinio susitikimo išvadas. Be to, siekiama 
atsižvelgti ir į principą, kad energijos vartojimo efektyvumas padeda taupyti energiją, o ne 
atvirkščiai. 

Pakeitimas 49
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. 

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, t. y. 
2020 m. būtų suvartojama 1 474 Mtoe 
pirminės energijos, ir sudarytos sąlygos 
vėliau energiją vartoti dar efektyviau. 

Or. en

Pagrindimas

Kadangi klausimas, kaip įvertinti energijos vartojimo efektyvumą ir pažangą siekiant 20 proc. 
tikslo, buvo vienas iš tų, dėl kurių kilo daugiausia ginčų, būtų tikslinga aiškiai nurodyti, ką 
reiškia straipsnyje minimas tikslas. 

Pakeitimas 50
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. 

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
energijos vartojimo efektyvumo skatinimo 
Europos Sąjungoje sistema, siekiant 
užtikrinti, kad iki 2020 m. būtų pasiektas 
Europos Sąjungos tikslinis rodiklis 
sutaupyti bent 20 proc. pirminės energijos 
ir sudarytos sąlygos 2025 m., 2030 m. ir
vėliau energiją vartoti dar efektyviau. 

Or. en

Pakeitimas 51
Linda McAvan, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. 

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
energijos vartojimo efektyvumo skatinimo 
Europos Sąjungoje sistema, siekiant 
užtikrinti, kad iki 2020 m. būtų pasiektas 
tikslinis rodiklis sutaupyti 25 proc. 
pirminės energijos ir sudarytos sąlygos 
vėliau energiją vartoti dar efektyviau. 

Or. en

Pagrindimas

Remiantis 2010 m. ENVI nuomone dėl Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano, 
Energijos vartojimo efektyvumo direktyvoje turėtų būti nustatytas privalomas tikslas iki 
2020 m. sumažinti energijos vartojimą 25 proc. 

Pakeitimas 52
Anja Weisgerber, 

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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

Or. de

Pagrindimas

Direktyvos tikslą reikėtų formuluoti remiantis 2007 m. kovo mėn. Europos Vadovų Taryboje 
ES valstybių ir vyriausybių vadovų priimtomis išvadomis.

Pakeitimas 53
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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; be to, numatoma 
nustatyti 2020 m. nacionalinius 
orientacinius energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinius rodiklius. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu tinkamiau atsižvelgiama į teisinį pagrindą ir 2011 m. vasario 4 d. Transporto, 
telekomunikacijų ir energetikos tarybos neeilinio susitikimo išvadas. 
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Pakeitimas 54
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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; be to, nustatomi
2020 m. privalomi nacionaliniai energijos 
vartojimo efektyvumo tiksliniai rodikliai. 

Or. en

Pakeitimas 55
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. 

Or. el

Pagrindimas

Turi būti numatytos politikos įgyvendinimo gairės tais atvejais, kai rinkos kliūtys yra ypač 
paplitusios ir rimtos ir sukelia dideles ekonomines, aplinkosaugines ir socialines sąnaudas. 
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Pakeitimas 56
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šioje direktyvoje nustatyti būtiniausi 
reikalavimai didelės architektūrinės, 
istorinės ar kultūrinės vertės pastatams 
dėl jų ypatingų techninių ir estetinių 
savybių turi būti netaikomi. Taigi 
valstybės narės, tardamosi su oficialiai 
pripažintais kultūros paveldo ekspertais 
kiekvienoje šalyje, kiekvienu atskiru 
atveju turėtų pačios spręsti, ar 
konkrečiam tokiam pastatui reikėtų taikyti 
šią išimtį. 

Or. en

Pakeitimas 57
Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. sutaupyta energija – sutaupytos 
energijos kiekis, kuris nustatomas 
matuojant ir (arba) įvertinant galutinio 
kliento suvartojimą prieš tai ir po to, kai 
buvo įgyvendintos viena ar daugiau 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonių, tuo pat metu užtikrinant 
energijos suvartojimą veikiančių išorės 
sąlygų norminimą; 

Or. en

Pakeitimas 58
Oreste Rossi
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. energetikos paslauga – fizinė nauda, 
naudingumas ar gerybė, sukuriami derinant 
energiją ir efektyvaus energijos vartojimo 
technologiją ar veiksmą, įskaitant 
operacijas, priežiūrą ir kontrolę, būtinas 
teikiant paslaugą, kuri teikiama pagal 
sutartį ir kurią teikiant įprastinėmis 
sąlygomis akivaizdžiai padidėja energijos 
vartojimo efektyvumas ar sutaupoma 
daugiau pirminės energijos; 

3. energetikos paslauga – fizinė nauda,
naudingumas ar gerybė, sukuriami derinant 
energiją ir energijos valdymo sistemas ir 
(arba) ir efektyvaus energijos vartojimo 
technologiją ar veiksmą, įskaitant 
operacijas, priežiūrą ir kontrolę, būtinas 
teikiant paslaugą, kuri teikiama pagal 
sutartį ir kurią teikiant įprastinėmis 
sąlygomis akivaizdžiai padidėja energijos 
vartojimo efektyvumas ar sutaupoma 
daugiau galutinės energijos; 

Or. en

Pakeitimas 59
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. viešosios organizacijos –
susitariančiosios organizacijos, apibrėžtos 
Direktyvoje 2004/18/EB; 

4. viešosios organizacijos –
susitariančiosios organizacijos, apibrėžtos 
Direktyvoje 2004/18/EB ir įstaigos, kurios 
teikdamos visuotinės svarbos paslaugą 
suteikia būstą, kuris nuomojamas už 
nustatytą mokestį arba kuriuo suteikiama 
teisė naudotis mažas pajamas turintiems 
nuomininkams; 

Or. en

Pakeitimas 60
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. viešosios organizacijos –
susitariančiosios organizacijos, apibrėžtos 
Direktyvoje 2004/18/EB;

4. viešosios organizacijos –
susitariančiosios organizacijos, apibrėžtos
Direktyvoje 2004/18/EB, išskyrus 
komunalines būsto bendroves;

Or. de

Pagrindimas

Komunalinėms būsto bendrovėms neturėtų būti taikoma pareiga modernizuoti, nes tai 
nulemtų konkurencijos iškreipimą, kuris būtų nenaudingas komunalinėms būsto bendrovėms, 
palyginti su vien privačiais konkurentais būsto rinkoje. Komunalinės būsto bendrovės turi 
turėti teisę pačios priimti sprendimus dėl ekonomiškai pagrįsto renovavimo, kai siekiama 
išvengti nepriimtino ir socialiai neteisingo nuomos padidėjimo komunalinių būstų 
nuomininkams.

Pakeitimas 61
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 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 
skirstymo sistemos savininku ir kurie 
įsikūrę šios sistemos aptarnaujamoje 
teritorijoje; 

Or. en

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 
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taisyklių 28 straipsniu ir Direktyvos 2009/73/EB dėl ir gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų 
taisyklių 28 straipsniu. 

Pakeitimas 62
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. energetikos paslaugų teikėjas – fizinis 
arba juridinis asmuo, galutinio vartotojo 
įrenginiui ar galutinio vartotojo patalpose 
teikiantis energetikos paslaugas arba kitas 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemones; 

11. energetikos paslaugų bendrovė (EPB)
– fizinis arba juridinis asmuo, galutinio 
vartotojo įrenginiui ar galutinio vartotojo 
patalpose teikiantis energetikos paslaugas 
arba kitas energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo priemones; 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Or. en

Pagrindimas

EPB yra rinkoje pripažintas terminas, kurį vartoja paslaugų teikėjai, klientai, politikos 
formuotojai ir kiti suinteresuotieji subjektai. Jį įtraukiant taip pat užtikrinamas direktyvos 
nuoseklumas ir suderinamumas su kitais ES teisės aktais. Kitas terminas galėtų sukelti 
painiavą, būti skirtingai aiškinamas ir netinkamai vartojamas.

Pakeitimas 63
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 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, 
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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. 

Or. en

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 64
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 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 – sisteminis 
aukštos kokybės investicijų auditas, per 
kurį gaunama patikimos informacijos apie 
faktinį pramonės įrenginių, pramoninių
procesų ir pastatų ar paslaugų 
privačiajame arba viešajame sektoriuose 
energinį naudingumą. Audito metu 
nustatomi ir apskaičiuojami taupymo 
mažiausiomis sąnaudomis būdai ir
parengiamos rekomendacijos, skirtos 
įgyvendinti šias taupymo priemones ir 
pagerinti energinį naudingumą. Šie 
apskaičiavimai turi remtis gyvavimo ciklo 
sąnaudomis ir nauda, kartu atsižvelgiant į 
kintančius veiksnius, pvz., vartotojo ar 
nuomotojo elgesį. Auditas įrenginių ir 
pastatų savininkams bei valdytojams, 
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komunalinių paslaugų įmonėms, 
energetikos paslaugas teikiančioms 
įmonėms ir investuotojams suteikia 
aukšto lygio tikrumą apie projekto 
išlaidas, numatomą energijos sutaupymą 
ir riziką; 

Or. en

Pakeitimas 65
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 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; 

Or. en

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 66
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
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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 
teikėjo susitarimas, pagal kurį atlygis už 
teikėjo investicijas į tas priemones yra 
siejamas su suderintu garantuojamu
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
lygiu ar kitu suderintu energinio 
naudingumo kriterijumi, pvz., finansų 
taupymu arba kilovatvalandžių taupymu; 

Or. en

Pagrindimas

Siūloma garantija pristatant ir sudarant susitarimus dėl energijos vartojimo efektyvumo yra 
svarbi EPB santykių su klientu dalis. Be to, garantuojamas ne tik finansų, bet ir 
kilovatvalandžių taupymas. 

Pakeitimas 67
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 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; 

Or. en
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Pakeitimas 68
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 24 a punktas (naujas)

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; 

Or. en

Pakeitimas 69
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 26 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26. efektyvus centralizuotas šildymas ir 
vėsinimas – centralizuoto šildymo arba 
vėsinimo sistema, kurią taikant naudojama 
bent 50 proc. atsinaujinančiosios, 
naudotosios ar kogeneruotosios šilumos 
arba jų derinio ir kurios pirminės energijos 
rodiklis, nurodytas Direktyvoje 
2010/31/ES, yra bent 0,8;

26. efektyvus centralizuotas šildymas ir 
vėsinimas – centralizuoto šildymo arba 
vėsinimo sistema, kurią taikant naudojama 
bent 50 proc. atsinaujinančiosios, 
naudotosios ar kogeneruotosios šilumos 
arba jų derinio ar kurios pirminės energijos 
rodiklis, nurodytas Direktyvoje 
2010/31/ES, yra bent 0,8;

Or. pl

Pakeitimas 70
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 27 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 71
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 27 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a. reagavimo į paklausą programa –
IRT panaudojimas, sudarantis sąlygas 
energijos vartotojams pritaikyti savo 
elektros energijos poreikį prie kainų ir 
tiekimo svyravimų; 

Or. en

Pakeitimas 72
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 27 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a. intensyvi renovacija – visapusiškas 
energetinis pastato ar pastatų grupės 
atnaujinimas, kuriuo energinis 
naudingumas padidinamas bent 75 proc., 
palyginti su lygiu prieš renovaciją; 

Or. en

Pakeitimas 73
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils
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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 vartojimo
lygis 2020 m. bent jau neviršytų tikslinio 
rodiklio, nurodyto I priede. Tokie 
privalomi nacionaliniai tiksliniai rodikliai 
atitinka Europos Sąjungos energijos 
taupymo bent 20 proc. tikslinį rodiklį, 
nurodytą 1 straipsnyje, kuriuo remiantis 
ES suvartojamos pirminės energijos 
kiekis 2020 m. negali viršyti 
1 353,50 Mtoe, t. y. 80 proc. 2007 m. 
suvartotos energijos kiekio. 

Or. en

Pakeitimas 74
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu galutinės 
energijos arba 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 
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Sąjungoje priemones. valstybėse narėse ir Europos Sąjungoje 
priemones. Be to, atsižvelgiama į 
priemones, kuriomis siekiama mažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį ir padidinti atsinaujinančios 
energijos naudojimą.

Or. fi

Pagrindimas

Pirminės energijos naudojimas kaip energijos taupymo rodiklis yra problemiškas ir 
prieštarauja ES atsinaujinančios energijos tikslams. Valstybėse narėse, kuriose didinamas, 
pvz., bioenergijos naudojimas, pirminės energijos vartojimas gali didėti, nes bioenergijos 
energetinė vertė yra mažesnė nei iškastinio kuro. 

Pakeitimas 75
Holger Krahmer

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. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį. 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. 

Or. en

Pagrindimas

Dėmesys turėtų būti sutelktas į energijos vartojimo efektyvumą, o ne vien į absoliutų 
sutaupytą kiekį, be to, ES ekonomikos augimas yra galimas su sąlyga, kad augimas būtų 



AM\882704LT.doc 41/110 PE475.843v02-00

LT

pagrįstas labai efektyviu verslu.

Pakeitimas 76
Oreste Rossi

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. Valstybės narės nustato orientacinį
nacionalinį energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinį rodiklį dėl pirminės 
energijos vartojimo 2020 m. Nustatydamos 
šiuos tikslinius rodiklius, valstybės narės 
atsižvelgia į pagrindinį Europos Sąjungos 
20 proc. energijos vartojimo efektyvumo
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinius rodiklius, 
patvirtintus pagal Direktyvos 2006/32/EB 
4 straipsnio 1 dalį, ir kitas energijos 
vartojimo efektyvumo skatinimo 
valstybėse narėse ir Europos Sąjungoje 
priemones. Nustatydamos vartojimo 
efektyvumo tikslinius rodiklius, valstybės 
narės gali atsižvelgti į nacionalines 
sąlygas, turinčias įtakos pirminės 
energijos vartojimui: energijos importo ir 
eksporto pokyčius, biomasės, taip pat vėjo 
ir saulės energijos naudojimo plėtrą bei 
anglies dvideginio surinkimą ir 
saugojimą. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu tinkamiau atsižvelgiama į teisinį pagrindą ir 2011 m. vasario 4 d. Transporto, 
telekomunikacijų ir energetikos tarybos neeilinio susitikimo išvadas. Be to, siekiama 
atsižvelgti ir į principą, kad energijos vartojimo efektyvumas padeda taupyti energiją, o ne 
atvirkščiai.
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Pakeitimas 77
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

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. Valstybės narės patvirtina privalomą
nacionalinį energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinį rodiklį, išreikštą 
absoliučiu pirminės energijos vartojimu 
lygiu 2020 m. Šie tiksliniai rodikliai 
nustatomi laikantis Ia priede (naujas) 
išdėstytos metodikos. 

Or. en

Pagrindimas

Jau dabar aišku, kad vadovaujantis valstybių narių savarankiškai pasirinktais orientaciniais 
nacionaliniais tiksliniais rodikliais 20 proc. planinis rodiklis nebus pasiektas. Laukti iki 
2014 m., kad tai pasitvirtintų, reikštų tik prarasti dar daugiau laiko. Direktyvoje reikia 
numatyti Europos metodiką, kuria remiantis būtų nustatomi nacionaliniai tiksliniai rodikliai, 
siekiant užtikrinti, kad jų visų įgyvendinimas leistų pasiekti 20 proc. tikslą ir kad jie galėtų 
tapti privalomais tiksliniais rodikliais iki direktyvos įsigaliojimo. 

Pakeitimas 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nacionalinį
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 

1. Šioje direktyvoje nustatomi privalomi
nacionaliniai energijos vartojimo 
efektyvumo tiksliniai rodikliai, išreikšti
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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. 

absoliučiu pirminės energijos vartojimu 
lygiu 2020 m., 2025 m. ir 2030 m. Kaip 
nurodyta I priede, šie nacionaliniai 
tiksliniai rodikliai leis pasiekti Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo 
tikslinį rodiklį iki 2020 m. ir vėliau. 

Or. en

Pakeitimas 79
Linda McAvan, Åsa Westlund

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. Valstybės narės patvirtina privalomą
nacionalinį energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinį rodiklį, išreikštą 
absoliučiu pirminės energijos vartojimu 
lygiu 2020 m. Šie tiksliniai rodikliai kartu 
sudaro sąlygas ES iki 2020 m. sumažinti 
pirminės energijos vartojimą 25 proc. 

Or. en

Pagrindimas

Remiantis 2010 m. ENVI nuomone dėl Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano, 
Energijos vartojimo efektyvumo direktyvoje turėtų būti nustatytas privalomas tikslas iki 
2020 m. sumažinti energijos vartojimą 25 proc.
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Pakeitimas 80
Richard Seeber, Peter Liese

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. Vėliausiai iki 2013 m. birželio 30 d.
valstybės narės susitaria dėl nacionalinių
energijos vartojimo efektyvumo tikslinių 
rodiklių, remdamosi Komisijos pasiūlymu 
ir laikydamosi Ia priede nustatytos 
metodikos, kad būtų pasiektas Europos 
Sąjungos tikslinis rodiklis iki 2020 m. 
sutaupyti 20 proc. pirminės energijos, o 
tam iki 2020 m. ES pirminės energijos 
suvartojimą reikėtų sumažinti 368 Mtoe. 
Nacionaliniai energijos vartojimo 
efektyvumo tiksliniai rodikliai turi būti
išreikšti absoliučiu pirminės energijos 
vartojimu lygiu 2020 m., kartu 
atsižvelgiant į 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. 

Or. en

Pakeitimas 81
Richard Seeber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina politikos 
krypčių ir priemonių įgyvendinimą 
siekiant nacionalinių energijos vartojimo 
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efektyvumo tikslinių rodiklių, nustatytų 
remiantis šio straipsnio 1 dalimi.

Or. en

Pakeitimas 82
Linda McAvan, Pavel Poc, Åsa Westlund, Kriton Arsenis

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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 83
Richard Seeber, Peter Liese

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.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 84
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

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. Valstybės narės nustato priemones, 
skirtas užtikrinti, kad jų pirminės 
energijos vartojimas būtų mažesnis už 
nurodytą -I priede pateiktuose 
išankstiniuose skaičiavimuose 2020 m. 
tikslui pasiekti arba būtų jam lygus. 

Or. en

Pakeitimas 85
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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. arba 
vėliausiai tada, kai bus prieinami 
naujausi patikimi statistiniai duomenys,
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. 

Or. fi
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Pagrindimas

Eurostato statistiniai duomenys pateikiami vėluojant dviem – trim metais, taigi iki 2014 m. jų 
nebus pateikta pakankamai, kad būtų galima įvertinti Direktyvos dėl energijos vartojimo 
efektyvumo poveikį energijos vartojimui. 

Pakeitimas 86
Holger Krahmer

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. 
įvertins, ar Europos Sąjunga gali iki 
2020 m. pasiekti tikslinį rodiklį sutaupyti 
20 proc. pirminės energijos, atsižvelgiant į 
šio straipsnio 1 dalyje nurodytų 
nacionalinių tikslinių rodiklių sumą ir 
19 straipsnio 4 dalyje nurodytą vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Jei ES ekonomikos augimas bus mažesnis ar didesnis nei prognozuojama dabar, numatytas 
metinio energijos suvartojimo sumažinimas 368 Mtoe nebus tinkamas tikslas. Bėgant metams 
reikės koreguoti tikslinį rodiklį ir susijusias politikos priemones. 

Pakeitimas 87
Oreste Rossi

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 

2. Komisija iki 2014 m. birželio 30 d. 
įvertins, ar Europos Sąjungai pavyks
pasiekti pagrindinį 2020 m. 20 proc. 
energijos vartojimo efektyvumo tikslą; tam 
2020 m. ES pirminės energijos suvartojimą 
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sumažinti 368 Mtoe, atsižvelgiant į šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytų nacionalinių 
tikslinių rodiklių sumą ir 19 straipsnio 4
dalyje nurodytą vertinimą. 

reikėtų sumažinti 368 Mtoe, atsižvelgiant į 
šio straipsnio 1 dalyje nurodytų 
nacionalinių tikslinių rodiklių sumą ir 
19 straipsnio 7 dalyje nurodytą vertinimą. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu tinkamiau atsižvelgiama į teisinį pagrindą ir 2011 m. vasario 4 d. Transporto, 
telekomunikacijų ir energetikos tarybos neeilinio susitikimo išvadas. Be to, siekiama 
atsižvelgti ir į principą, kad energijos vartojimo efektyvumas padeda taupyti energiją, o ne 
atvirkščiai.

Pakeitimas 88
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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. Valstybės narės privalo įvykdyti I priede 
nurodytus energijos taupymo
įpareigojimus, įgyvendindamos šia 
direktyva nustatytas priemones, taip pat 
nacionalinio, regionų ir vietos lygmenų 
priemones. 

Or. en

Pakeitimas 89
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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

2. Komisija iki 2014 m. birželio 30 d. 
įvertins, ar Europos Sąjunga gali iki 
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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.

2020 m. pasiekti tikslinį rodiklį sutaupyti 
20 proc. pirminės energijos.

Or. pl

Pakeitimas 90
Richard Seeber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2013 m. gruodžio 31 d. Komisija, 
priimdama deleguotuosius aktus pagal 
18 straipsnį, nustato bendrą ir 
ekonomiškai efektyvią energijos taupymo 
stebėsenos ir tikrinimo metodiką, kuri 
suteiks galimybę įvertinti valstybių narių 
pastangas remiantis lygiaverčiu pagrindu, 
pasinaudojant turimais statistiniais 
rodikliais.

Or. en

Pakeitimas 91
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis. Pastatų renovacija 
1. Valstybės narės siekia iki 2050 m. 
gruodžio 31 d. energijos vartojimą 
esamame pastatų fonde sumažinti 
80 proc., palyginti su 2010 m. 
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2. Įgyvendindamos Direktyvos 2010/31/ES 
9 straipsnyje nurodytus nacionalinius 
planus ir nepažeisdamos jo 1 dalies, 
valstybės narės parengia programas ir 
politikos priemones, kuriomis siekiama 
atnaujinti esamus pastatus, kad būtų 
pasiektas šio straipsnio 1 dalyje nurodytas 
tikslas. 
Į programas įtraukiami 2020 m., 2030 m. 
ir 2040 m. tiksliniai intensyvios 
renovacijos rodikliai, pateikiami pagal 
pastatų kategorijas. 
Valstybės narės paskelbia šias programas 
iki 2014 m. sausio 1 d. 

Or. en

Pakeitimas 92
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis. Pastatų fondas 
1. Valstybės narės siekia iki 2050 m. 
energijos vartojimą savo pastatų fonde 
sumažinti 80 proc. 
2. Iki 2013 m. sausio mėn. valstybės narės 
parengia nacionalinius veiksmų planus 
1 dalyje nurodytam tikslui pasiekti. Juose 
nurodoma bent: 
a) tarpiniai 2020 m., 2030 m. ir 2040 m. 
energijos vartojimo pastatuose mažinimo 
tiksliniai rodikliai, 
b) šio straipsnio 2 dalies a punkte 
nurodytų tikslų įgyvendinimo strategijos 
ir priemonės, 
c) strategijos ir priemonės, kuriomis 
siekiama remti nuomininkus ir suteikti 
jiems galimybę kontroliuoti savo energijos 
vartojimą bei užtikrinti, kad energijos 
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vartojimo efektyvumo priemonių teikiama 
nauda viršytų sąnaudas, 
d) energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo socialiniuose būstuose 
strategijos ir priemonės. 

Or. en

Pakeitimas 93
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

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. 
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.
4. Valstybės narės gali patvirtinti 
skirtingus metodus komercinės paskirties, 
gyvenamiesiems ir viešiesiems pastatams 
ir pirmiausia atlikti pastatų, kurių 
energinis naudingumas mažiausias, 
renovaciją. 



PE475.843v02-00 52/110 AM\882704LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų parengti išsamias nacionalines strategijas, kuriomis būtų siekiama 
sumažinti energijos vartojimą esamuose pastatuose atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą. 

Pakeitimas 94
Kriton Arsenis

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. 
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.
4. Valstybės narės gali patvirtinti 
skirtingus metodus komercinės paskirties, 
gyvenamiesiems ir viešiesiems pastatams 
ir pirmiausia atlikti pastatų, kurių 
energinis naudingumas mažiausias, 
renovaciją. 

Or. en
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Pakeitimas 95
Richard Seeber

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 
nacionalinių būtinųjų energijos vartojimo 
efektyvumo reikalavimų. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 96
Bas Eickhout

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 

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad 
nuo 2014 m. sausio 1 d. kasmet būtų 
atliekama intensyvi 3 proc. viso jų 
viešosioms organizacijoms priklausančių 
ar jų užimamų patalpų ploto renovacija. 
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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 nacionalinių būtinųjų 
energijos vartojimo efektyvumo 
reikalavimų.

3 proc. norma apskaičiuojama pagal 
atitinkamos valstybės narės viešosioms 
organizacijoms priklausančių ar jų 
užimamų pastatų visą plotą, kuris 
kiekvienų metų sausio 1 d. neatitinka
taikant Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį 
nustatytų nacionalinių būtinųjų energijos 
vartojimo efektyvumo reikalavimų. 

Or. en

Pakeitimas 97
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 
nacionalinių būtinųjų energijos vartojimo 
efektyvumo reikalavimų.

1. Valstybės narės užtikrina, kad nuo 
2014 m. sausio 1 d. kiekvienos šalies 
viešajame sektoriuje būtų galima nuolat 
įgyvendinti ekonomiškai efektyvias ir 
kitais atžvilgiais pagrįstas energijos 
taupymo ir energijos vartojimo 
efektyvumo priemones. Tai gali būti 
užtikrinta vykdant nacionalines 
programas ar susitarimus, kuriais 
siekiama skatinti energijos vartojimo 
viešosioms organizacijoms 
priklausančiuose pastatuose ar kitos 
veiklos auditą ir renovacijos priemones, 
kurios turi būti atliekamos remiantis 
tokiais auditais. Ekonomiškai efektyvios 
priemonės gali apimti, pvz., vartojimo 
stebėsenos skatinimą arba energijos 
valdymo sistemų ir efektyvų erdvės 
išnaudojimą.

Or. fi
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Pagrindimas

Direktyva dėl energijos vartojimo efektyvumo turėtų būti skatinamas ir ekonomiškumas. 
Valstybių narių viešiesiems finansams nereikalinga ir sąnaudų požiūriu neekonomiška 
renovacija būtų per sunki našta. Platesnė renovacija energijos vartojimo efektyvumo tikslais 
turėtų būti susijusi su įprastu kapitaliniu remontu, atliekamu per visą pastato gyvavimo 
trukmę. Be to, direktyvoje turėtų būti atsižvelgta į statybines medžiagas.

Pakeitimas 98
Oreste Rossi

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 nacionalinių būtinųjų 
energijos vartojimo efektyvumo 
reikalavimų. 

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad 
nuo 2014 m. sausio 1 d. kasmet būtų 
renovuojama 1 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. 1 proc. norma 
apskaičiuojama pagal atitinkamos 
valstybės narės viešosioms organizacijoms 
priklausančių pastatų, kurių bendras 
naudingasis patalpų plotas viršija 500 m2, 
visą plotą, kuris kiekvienų metų sausio 1 d. 
neatitinka taikant Direktyvos 2010/31/ES 
4 straipsnį nustatytų nacionalinių būtinųjų 
energijos vartojimo efektyvumo 
reikalavimų. 

Or. en

Pakeitimas 99
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis
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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 nacionalinių būtinųjų 
energijos vartojimo efektyvumo 
reikalavimų. 

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 ar jų 
užimamų 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 ar jų užimamų 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 
nacionalinių būtinųjų energijos vartojimo 
efektyvumo reikalavimų. 

Or. en

Pagrindimas

Daugelyje šalių viešosios įstaigos nuomoja pastatus iš privačiojo sektoriaus.

Pakeitimas 100
Holger Krahmer

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 

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 
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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 nacionalinių būtinųjų 
energijos vartojimo efektyvumo 
reikalavimų. 

2010/31/ES 4 straipsnį, jei skiriamas 
pakankamas finansavimas. 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 nacionalinių būtinųjų 
energijos vartojimo efektyvumo 
reikalavimų. 

Or. en

Pakeitimas 101
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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 nacionalinių būtinųjų 
energijos vartojimo efektyvumo 
reikalavimų.

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad 
nuo 2014 m. sausio 1 d. kasmet būtų 
renovuojama 2 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. 2 proc. norma 
apskaičiuojama pagal atitinkamos 
valstybės narės viešosioms organizacijoms 
priklausančių pastatų, kurių bendras 
naudingasis patalpų plotas viršija 500 m2, o 
po 2015 m. liepos 9 d. – 250 m2, visą plotą, 
kuris kiekvienų metų sausio 1 d. neatitinka 
taikant Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį
nustatytų nacionalinių būtinųjų energijos 
vartojimo efektyvumo reikalavimų.

Or. pl
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Pakeitimas 102
Sirpa Pietikäinen

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 
nacionalinių būtinųjų energijos vartojimo
efektyvumo reikalavimų. 

1. Siekdamos įvykdyti ilgalaikį tikslą, 
nurodytų 3a straipsnyje (naujas), ir
nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės įgyvendina 
viešosioms organizacijoms priklausančių
ar jų užimamų pastatų renovacijai skirtus 
nacionalinių veiksmų planus. 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. 

Vykdant šiuos planus, bus atliekama ir 
visų nacionalinėms, regioninėms ir vietos 
valdžios institucijoms priklausančių ar jų 
užimamų pastatų, kuriuose nuo 2014 m.
sausio 1 d. periodiškai vykdomi 
modernizavimo darbai (pvz., dėl amžiaus, 
žemos kokybės ar mažo energinio 
naudingumo), energetinė renovacija, kuri 
užtikrins minėtą energijos vartojimo 
sumažinimą. 
2. Vykdydamos 1 dalyje išdėstytus 
reikalavimus, valstybės narės užtikrina, 
kad intensyvi renovacija, jei techniškai 
įmanoma, pirmiausiai būtų atlikta 
pastatuose, kurių energijos vartojimo 
efektyvumas mažiausias, ir apimtų visas 
ekonomiškai pagrįstas priemones. Šios 
renovacijos apimtis ir lygis turi būti tokie, 
kad būtų užtikrintas numatytas arba 
apskaičiuotas vidutinis bent 3,5 proc. per 
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metus visų viešųjų pastatų bendro 
energinio naudingumo padidėjimas iki 
2030 m. ir vėliau. 

Or. en

Pakeitimas 103
Anja Weisgerber

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 nacionalinių būtinųjų 
energijos vartojimo efektyvumo 
reikalavimų.

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad 
nuo 2014 m. sausio 1 d. kasmet būtų 
renovuojama 2 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. 2 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 nacionalinių būtinųjų 
energijos vartojimo efektyvumo 
reikalavimų.

Valstybės narės gali nuspręsti viešosioms 
organizacijoms priklausančių pastatų 
naudingojo patalpų ploto neįskaičiuoti į 
renovavimo normą, jei būtinieji 
nacionaliniai reikalavimai sąnaudų 
požiūriu, skaičiuojant per apytikrį 
ekonominio gyvavimo ciklą, nėra 
naudingi, kaip nustatyta Direktyvos 
2010/31/ES 4 straipsnyje.

Or. de
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Pagrindimas

Komisijos duomenimis, nustačius pareigą renovuoti „nebūtų sutaupyta labai daug energijos“ 
(žr. Komisijos poveikio vertinimo santrauką, 4 p.), o finansinė našta viešųjų organizacijų 
biudžetams būtų didelė. Pareiga renovuoti gali nulemti ekologiniu ir ekonominiu požiūriu 
abejotiną priverstinį renovavimą, dėl kurio, trūkstant finansavimo lėšų kitoms sritims, gali 
kilti pavojus Europos taupymo tikslui.

Pakeitimas 104
Vladko Todorov Panayotov

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 nacionalinių būtinųjų 
energijos vartojimo efektyvumo
reikalavimų. 

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 nacionalinių būtinųjų 
energijos vartojimo efektyvumo 
reikalavimų.

Valstybės narės numato įgyvendinimo 
priemones, susijusias su pastato danga, 
statybos įranga, eksploatavimu ir 
priežiūra bei vartotojų elgsena. Tai apims 
prijungimą prie efektyvaus centralizuoto 
šildymo tinklų, jei tai įmanoma techniškai 
ir ekonomiškai (kai pastatai yra 
renovuojami ir kai reikia pakeisti šildymo 
įrenginius).

Or. en
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Pakeitimas 105
Frédérique Ries

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 nacionalinių būtinųjų 
energijos vartojimo efektyvumo 
reikalavimų. 

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

Or. en

Pakeitimas 106
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei energijos vartojimo efektyvumo 
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priemonės susijusios su viešaisiais 
pastatais, pvz., dienos priežiūros centrais, 
darželiais ar mokyklomis, atliekamas 
poveikio sveikatai vertinimas. 

Or. en

Pagrindimas

Vaikai ypač jautrūs galimam žalingam nepakankamos kokybės patalpų oro poveikiui. Turėtų 
būti atliekamas privalomas energijos vartojimo efektyvumo priemonių, diegiamų viešuosiuose 
pastatuose, kuriuose vaikai leidžia laiką, poveikio sveikatai vertinimas, siekiant nustatyti 
galimą riziką ir priimti sprendimą dėl priemonių, kuriomis būtų užtikrinta energijos vartojimo 
efektyvumo ir patalpų oro kokybės poreikių pusiausvyra. 

Pakeitimas 107
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės gali nuspręsti 
nenustatyti ar netaikyti 1 dalyje nurodytų 
reikalavimų pastatams, kurie oficialiai 
saugomi kaip tam tikros aplinkos dalis 
arba dėl jų ypatingos architektūrinės ar 
istorinės vertės, jei dėl tam tikrų 
būtiniausių energinio naudingumo 
reikalavimų laikymosi nepriimtinai 
pakistų jų išorei būdingos savybės. 

Or. en

Pakeitimas 108
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali savo viešosioms Išbraukta.
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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.

Or. fi

Pagrindimas

Jei iš 4 straipsnio 1 dalies išbraukiama privaloma procentinė renovacijos dalis, 2 dalis yra 
nebereikalinga. 

Pakeitimas 109
Richard Seeber

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. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti pakeistas bendras direktyvos požiūris. Komisija nepasiūlė privalomų tikslų, o 
pasiūlę daugybę privalomų priemonių, todėl sumažinamas lankstumas valstybėms narėms, 
neužtikrinant bendro 20 proc. tikslo įgyvendinimo. Todėl norint pasiekti tikslą tai turi būti 
ištaisyta, kartu suteikiant laisvę valstybėms narėms rinktis iš kelių neprivalomų priemonių.

Pakeitimas 110
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis
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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 dviejų praėjusių ir (arba) ateinančių 
metų.

Or. pl

Pakeitimas 111
Anja Weisgerber

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.

Or. de

Pagrindimas

Pastovi metinė renovavimo norma yra nelanksti ir nereali. Viešosioms organizacijoms reikėtų 
suteikti galimybę renovavimo planus paskirstyti per kelerių metų laikotarpį, taigi renovavimo 
kvota būtų to laikotarpio vidurkis.

Pakeitimas 112
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies įžanga



AM\882704LT.doc 65/110 PE475.843v02-00

LT

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:

Išbraukta.

a) plotą m2 ir 
b) kiekvieno pastato energinį 
naudingumą. 

Or. en

Pagrindimas

Turi būti pakeistas bendras direktyvos požiūris. Komisija nepasiūlė privalomų tikslų, o 
pasiūlė daugybę privalomų priemonių, todėl sumažinamas lankstumas valstybėms narėms, 
neužtikrinant bendro 20 proc. tikslo įgyvendinimo. Todėl norint pasiekti tikslą tai turi būti 
ištaisyta, kartu suteikiant laisvę valstybėms narėms rinktis iš kelių neprivalomų priemonių.

Pakeitimas 113
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies įžanga

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 ar jų 
užimamų pastatų inventorių, kuriame 
nurodo: 

Or. en

Pakeitimas 114
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies įžanga
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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 pastatų 
inventorių, nurodydamos bendrą 
naudingą plotą, apibrėžtą 1 dalyje, ir 
šiuos duomenis: 

Or. en

Pakeitimas 115
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) plotą m2 ir Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti pakeistas bendras direktyvos požiūris. Komisija nepasiūlė privalomų tikslų, o 
pasiūlė daugybę privalomų priemonių, todėl sumažinamas lankstumas valstybėms narėms, 
neužtikrinant bendro 20 proc. tikslo įgyvendinimo. Todėl norint pasiekti tikslą tai turi būti 
ištaisyta, kartu suteikiant laisvę valstybėms narėms rinktis iš kelių neprivalomų priemonių.

Pakeitimas 116
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) plotą m2 ir a) naudingą plotą m2;

Or. en
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Pakeitimas 117
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiekvieno pastato energinį 
naudingumą. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 118
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiekvieno pastato energinį naudingumą. b) kiekvieno pastato energinį naudingumą 
ir

Or. en

Pagrindimas

Turi būti pakeistas bendras direktyvos požiūris. Komisija nepasiūlė privalomų tikslų, o 
pasiūlė daugybę privalomų priemonių, todėl sumažinamas lankstumas valstybėms narėms, 
neužtikrinant bendro 20 proc. tikslo įgyvendinimo. Todėl norint pasiekti tikslą tai turi būti 
ištaisyta, kartu suteikiant laisvę valstybėms narėms rinktis iš kelių neprivalomų priemonių.

Pakeitimas 119
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) naudojimąsi EPB ir energinio 
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naudingumo ranga. 

Or. en

Pakeitimas 120
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vis dėlto reikalavimas dėl tokių inventorių 
sudarymo netaikomas pastatams, 
svarbiems nacionalinio saugumo 
požiūriu, arba, pvz., pastatams, 
priklausantiems ginkluotosioms 
pajėgoms. 

Or. fi

Pagrindimas

Nacionalinio saugumo sumetimais svarbu, kad reikalavimas dėl inventorių sudarymo nebūtų 
taikomas pastatams, priklausantiems, pvz., ginkluotosioms pajėgoms. 

Pakeitimas 121
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kaip alternatyvą 1 ir 2 dalims 
valstybės narės gali imtis kitų priemonių, 
kad būtų pasiektas toks pats metinis 
viešosioms organizacijoms priklausančių 
pastatų energinio naudingumo 
pagerinimas, kokio reikalaujama pagal 
šio straipsnio 1 dalį. Valstybės narės gali 
teikti pirmenybę viešosioms 
organizacijoms priklausančių pastatų 
renovacijai, grindžiamai jų pastatų fondo 
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energinio naudingumo didinimui 
mažiausiomis sąnaudomis. Norėdamos 
taikyti šį alternatyvų metodą, jos gali 
įvertinti, kiek būtų sutapyta energijos 
laikantis 1 ir 2 dalių, panaudodamos 
atitinkamas standartines energijos 
vartojimo pastate reikšmes prieš ir po 
renovacijos. 
Alternatyvų metodą pasirinkusios 
valstybės narės ne vėliau kaip iki 2014 m. 
sausio 1 d. praneša Komisijai, kokias 
alternatyvias priemones planuoja priimti, 
ir parodo, kokiu būdu jos leistų tokiu pat 
mastu padidinti viešosioms 
organizacijoms priklausančių pastatų 
energinio naudingumą. 

Or. en

Pakeitimas 122
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės viešąsias organizacijas 
skatina: 

4. Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos: 

Or. en

Pakeitimas 123
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įgyvendinant minėtą planą nustatyti 
energijos valdymo sistemą. 

b) įgyvendinant minėtą planą nustatyti 
energijos valdymo sistemą. 

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

Or. en

Pakeitimas 124
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 atsinaujinačiųjų gamtos 
išteklių, pvz., medienos, naudojimą 
statybų veikloje. 

Or. fi

Pagrindimas

Statybinės medžiagos irgi yra labai svarbus veiksnys, nes vis didesnę bendros pastatuose 
suvartojamos energijos dalį sudaro statybos etape suvartojama energija. Skatinant naudoti 
mažai teršalų išskiriančias statybines medžiagas, pvz., medieną, Europos mastu būtų 
sumažintas su statybomis susijęs neigiamas poveikis aplinkai. 

Pakeitimas 125
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) sudaryti sutartis dėl energetikos 
paslaugų, kuriomis siekiama išlaikyti ar 
pagerinti energijos vartojimo efektyvumą 
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ilgalaikiu laikotarpiu, įskaitant 
energetinio naudingumo didinimo 
sutartis; 

Or. en

Pakeitimas 126
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) šių planų turinys ir taikymo sritis turi 
būti apibrėžiami nacionaliniu lygmeniu, o 
plėtojami ir patvirtinami regioniniu ir 
vietos lygmenimis, pritaikant juos viešųjų 
organizacijų ypatumams; 

Or. en

Pakeitimas 127
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) valstybės narės ragina parengti tausiai 
energiją vartojančių ir žmogaus sveikatai 
nekenkiančių pastatų kriterijus, 
kontrolinius sąrašus, informavimo 
kampanijas ir keistis gerąja patirtimi; 

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti sudarytos sąlygos parengti kriterijus, kontrolinius sąrašus ir keistis gerąja 
patirtimi, siekiant nustatyti pastatus, kuriuose tausiai naudojama energija ir kurie nekenkia 
žmogaus sveikatai. 



PE475.843v02-00 72/110 AM\882704LT.doc

LT

Pakeitimas 128
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) regioninių ir vietos valdžios institucijų 
patvirtinti energijos vartojimo efektyvumo 
planai turėtų būti teisiškai privalomi; 

Or. en

Pakeitimas 129
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Jo Leinen, Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės parengia 
nacionalinius veiksmų planus, 
pateikdamos išsamią informaciją apie 
nacionalines strategijas, kuriomis 
siekiama iki 2050 m. 80 proc. sumažinti 
pastatų išskiriamo anglies dvideginio 
kiekį, palyginti su 1990 m. Viešiesiems 
pastatams skirti nacionaliniai planai turi 
būti priimti iki 2014 m. sausio 1 d., 
komercinės paskirties pastatams – iki 
2015 m. sausio 1 d., o privatiems 
pastatams – iki 2017 m. sausio 1 d., be to, 
juose turi būti nustatyti tarpiniai 2020 m., 
2030 m. ir 2040 m. vidutinio energijos 
vartojimo pastatuose tiksliniai rodikliai. 

Or. en

Pagrindimas

Privatūs pastatai taip pat turėtų būti įtraukti į šią direktyvą, bet nenustatant griežto tikslo, 
išreikšto absoliučiais skaičiais. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė veikti 
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lanksčiai siekiant šio tikslo. 

Pakeitimas 130
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Turi būti atliktas bet kurio 
4 straipsnyje nurodyto veiksmo 
ekonominio pagrįstumo tyrimas, kuris 
parodytų investicijos finansinius 
rezultatus, atsižvelgiant į dabartinį ir 
galimą būsimą viešojo pastato naudojimą. 

Or. el

Pagrindimas

Taupymo laikotarpiu visi su viešaisiais biudžetais susiję sprendimai turi būti racionalūs 
aplinkosaugos ir ekonominiu požiūriu, be to, konkrečios bendrovės jokiu būdu neturi įgyti 
monopolinių pranašumų, nebent tai teiktų papildomos naudos viešajam interesui.

Pakeitimas 131
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirma pastraipa

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 užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik aukštus energijos 
vartojimo efektyvumo rodiklius 
atitinkančius produktus, paslaugas ir 
pastatus, atsižvelgdamos į rentabilumą, 
ekonominį pagrįstumą ir techninį 
tinkamumą, taip pat pakankamos 
konkurencijos aspektą, kaip nurodyta
III priede. 

Or. en
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Pakeitimas 132
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirma pastraipa

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

Or. en

Pakeitimas 133
Anja Weisgerber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirma pastraipa

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 užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus, 
atsižvelgdamos į rentabilumą, ekonominį 
pagrįstumą, techninę įrangą ir 
pakankamos konkurencijos aspektą.

Or. de

Pagrindimas

Viešosios organizacijos vykdydamos viešuosius pirkimus, be energijos vartojimo efektyvumo 
rodiklių, turi turėti galimybę atsižvelgti ir į kitus aspektus, kad konkrečiu atveju galėtų 
tinkamai pritaikyti atrankos kriterijus.
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Pakeitimas 134
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirma pastraipa

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

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. 

Or. en

Pakeitimas 135
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirma pastraipa

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 skatina viešąsias 
organizacijas pirkti tik aukštus energijos 
vartojimo efektyvumo rodiklius 
atitinkančius produktus, paslaugas ir 
pastatus.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti pakeistas bendras direktyvos požiūris. Komisija nepasiūlė privalomų tikslų, o 
pasiūlė daugybę privalomų priemonių, todėl sumažinamas lankstumas valstybėms narėms, 
neužtikrinant bendro 20 proc. tikslo įgyvendinimo. Todėl norint pasiekti tikslą tai turi būti 
ištaisyta, kartu suteikiant laisvę valstybėms narėms rinktis iš kelių neprivalomų priemonių.
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Pakeitimas 136
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirma pastraipa

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 užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus, su sąlyga, 
kad papildomos išlaidos, susijusios su 
šiuo pirkimu, yra finansiškai efektyvus 
sprendimas, atsižvelgiant į finansinę 
pirkimo naudą investicijų požiūriu ir 
naudą mažinant išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį. 

Or. el

Pagrindimas

Taupymo laikotarpiu visi su viešaisiais biudžetais susiję sprendimai turi būti racionalūs 
aplinkosaugos ir ekonominiu požiūriu, be to, konkrečios bendrovės jokiu būdu neturi įgyti 
monopolinių pranašumų, nebent tai teiktų papildomos naudos viešajam interesui.

Pakeitimas 137
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirma pastraipa

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

Or. fr



AM\882704LT.doc 77/110 PE475.843v02-00

LT

Pakeitimas 138
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 139
Bas Eickhout

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 valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai ir 
(arba) mažmeninio energijos pardavimo 
įmonės per metus papildomai sutaupytų 
galutinio vartojimo energijos, kuri 
prilygsta bent 2 proc. per metus toje 
valstybėje narėje parduodamos energijos 
(pagal kiekį), pastarajam dydžiui taikant 
paskutinių trejų metų laikotarpio vidurkį. 
Įpareigotosios šalys užtikrina, kad toks 
energijos kiekis būtų sutaupytas galutinio 
vartojimo grandyje. 

Or. en

Pakeitimas 140
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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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. Ši sistema gali būti 
ir alternatyvi susitarimu pagrįsta 
energijos vartojimo efektyvumo sistema, 
apibrėžta 9 dalyje, kokia jau naudojama 
daugelyje valstybių narių. Šia sistema 
arba alternatyviomis 9 dalyje apibrėžtomis 
sistemomis užtikrinama, kad visi valstybės 
narės teritorijoje veikiantys energijos 
tiekėjai arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos kiekį, kurį nustato kiekviena 
valstybė narė remdamasi savo pradinėmis 
pozicijomis, susijusiomis su energijos 
vartojimo efektyvumu, neįskaitant 
transporte suvartotos energijos. 
Įpareigotosios šalys užtikrina, kad toks 
energijos kiekis būtų sutaupytas galutinio 
vartojimo grandyje. Valstybės narės gali 
visiškai arba iš dalies įgyvendinti 
energijos taupymo įsipareigojimus 
naudodamosi alternatyvia susitarimu 
pagrįsta energijos vartojimo efektyvumo 
sistema, taip pat ir tais atvejais, kai 
tiesiogiai susiję galutiniai energijos 
vartotojai. 

Or. fi

Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių jau veikia veiksmingos energijos vartojimo efektyvumo sistemos, 
pagrįstos susitarimu. Direktyva dėl energijos vartojimo efektyvumo turėtų būti leidžiama 
taikyti sėkmingai veikiančias sistemas, o ne įpareigoti valstybes nares kurti naujas. Valstybės 
narės savo pasirinktose energijos vartojimo efektyvumo sistemose turėtų nustatyti metinius 
taupymo tikslinius rodiklius, pagrįstus pradinėmis pozicijomis, kad būtų pasiekti jų 
nacionaliniai tiksliniai rodikliai, kaip apibrėžta 3 straipsnyje. 

Pakeitimas 141
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 



AM\882704LT.doc 79/110 PE475.843v02-00

LT

Tatarella

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 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri atitiktų ankstesniais 
kalendoriniais metais toje valstybėje narėje 
parduotos energijos (pagal kiekį) kvotą, 
taip prisidėdami prie nacionalinio 
energijos taupymo tikslinio rodiklio, kuris 
nustatytas pagal šios direktyvos 3 straipsnį 
atsižvelgiant į Europos Sąjungos tikslinį 
rodiklį iki 2020 m. sutaupyti 20 proc. 
energijos, įgyvendinimo. Įpareigotosios 
šalys užtikrina, kad toks energijos kiekis 
būtų sutaupytas galutinio vartojimo 
grandyje. Energijos taupymo tikslinis 
rodiklis turi būti įvedamas laipsniškai, 
remiantis pradiniu lygiu, kuris skiriasi 
nacionaliniu mastu, siekiant atsižvelgti į 
visus ankstesnius veiksmus ir iki šiol 
pasiektus rezultatus, įskaitant kuro 
sektoriuje jau priimtas energijos 
vartojimo efektyvumo priemones. 
Energijos vartojimo efektyvumo 
sektoriaus operatorių siūlomos 
priemonės, orientuotos į ilgalaikį taupymą 
ar struktūrinių programų įgyvendinimą, 
turėtų būti skatinamos teikiant paskatas 
ar nustatant specialias mokestines 
sąlygas. 

Or. en

Pagrindimas

The amendment aims to introduce the principle of flexibility and subsidiarity. A “one fits all” 
approach is not advisable in the implementation of ambitious energy efficiency targets. 
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Member States shall set a national energy efficiency target according to specific national 
circumstances such as energy scenario, primary energy consumption, early actions and 
progress achieved in the implementation of energy efficiency policies so far. Member States 
must set up the most appropriate measures to reach this target. The Fuel Quality Directive 
and the ETS already foresee strict efficiency targets for fuels.

Pakeitimas 142
Holger Krahmer

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. Tam, kad pasiektų 3 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus tikslus, valstybės narės gali 
sukurti energijos vartojimo efektyvumo 
sistemą. Šia sistema užtikrinama, kad
įpareigotosios šalys per metus sutaupytų 
energijos galutinio vartojimo grandyje. 

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlytu 1,5 proc. nacionaliniu tiksliniu rodikliu neatsižvelgiama į anksčiau kai kuriose 
valstybėse narėse pasiektą energijos vartojimo efektyvumo padidinimą (išankstinius 
veiksmus).

Pakeitimas 143
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis
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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 
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). Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje. 
Valstybės narės taiko sistemą visuose 
sektoriuose. 

Or. en

Pagrindimas

Ekonomiškai naudingiau didinti energijos vartojimo efektyvumą įtraukiant visus sektorius. 
Transporto sektoriuje energijos vartojimo efektyvumą galėtų gerokai padidinti judėjimas 
elektrinėmis transporto priemonėmis.

Pakeitimas 144
Oreste Rossi

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 

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 atitiktų ankstesniais 
kalendoriniais metais toje valstybėje narėje 
parduotos energijos (pagal kiekį) kvotą. 
Energijos taupymo tikslinis rodiklis turi 
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suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje. 

būti įvedamas laipsniškai, remiantis 
pradiniu lygiu, kuris skiriasi nacionaliniu 
mastu, siekiant atsižvelgti į visus 
ankstesnius veiksmus ir iki šiol pasiektus 
rezultatus, įskaitant kuro sektoriuje jau 
priimtas energijos vartojimo efektyvumo 
priemones. 
Energijos vartojimo efektyvumo 
sektoriaus operatorių siūlomos 
priemonės, orientuotos į ilgalaikį taupymą 
ar struktūrinių programų įgyvendinimą, 
turėtų būti skatinamos teikiant paskatas 
ar nustatant specialias mokestines 
sąlygas. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama įvesti subsidiarumo principą. Universalus, visiems tinkantis sprendimas 
įgyvendinant ambicingus energijos vartojimo efektyvumo tikslus nerekomenduotinas. 
Valstybės narės turi numatyti nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo tikslinius 
rodiklius atsižvelgdamos į konkrečias nacionalines sąlygas (pirminės energijos vartojimą, 
energetikos planus ir t. t.). Valstybės narės privalo nustatyti tinkamiausias priemones šiam 
tikslui pasiekti. Pagal Degalų kokybės direktyvą ir ETS jau numatyti griežti energijos 
vartojimo efektyvumo tikslai kurui. 

Pakeitimas 145
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

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 

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). Įpareigotosios šalys 
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suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje. 

užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje. 

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas įpareigojimas per metus sutaupyti 1,5 proc. energijos turi būti taikomas visam 
ūkiui, taigi turėtų būti įtrauktas ir transporto sektorius, kuris turi didelės reikšmės 
ekonomikai, bet kuriame dar nerealizuotos taupymo galimybės. 

Pakeitimas 146
Miroslav Ouzký

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 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri atitinka valstybės narės 
nustatytą ankstesniais kalendoriniais 
metais toje valstybėje narėje parduotos 
energijos (pagal kiekį) procentinę dalį, 
neįskaitant transporte suvartotos energijos. 
Įpareigotosios šalys užtikrina, kad toks 
energijos kiekis būtų sutaupytas energijos 
skirstymo įmonių ir galutinio vartojimo 
grandyje. Šis metinis energijos taupymas 
užtikrina 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto 
tikslo įgyvendinimą. 

Or. en

Pagrindimas

Užuot nustačius vieną visiems skirtą energijos taupymo tikslinį rodiklį ES lygmeniu, 
valstybėms narėms turėtų būti leista nustatyti savo nacionalinį tikslinį rodiklį, atsižvelgiant į 
ankstesnes ir dabartines taupymo pastangas, taip pat kitus svarbius vidaus (jų galimybes 
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technologijų pažangos srityje ir ekonominės veiklos rezultatus) ir išorės (ekonomikos augimą 
ir pramonės veiklą) veiksnius. Tokiu būdu valstybė narė galės pasiekti bendrą direktyvos 
tikslą (3 straipsnis) ir atsižvelgti į savo nacionalinius efektyvaus energijos vartojimo 
ypatumus. 

Pakeitimas 147
Anja Weisgerber

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. Valstybės narės įpareigojamos sukurti 
tinkamas paskatų sistemas didinti
energijos vartojimo efektyvumą galutinio 
vartojimo grandyje, siekiant per metus 
sutaupyti energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos.

Or. de

Pagrindimas

Valstybėms narėms reikėtų suteikti galimybę privalomą 1,5 proc. energijos sutaupymo 
galutinio vartojimo grandyje tikslą pasiekti ir kitomis priemonėmis, ne energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimų sistemomis.

Pakeitimas 148
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
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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. 

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 ir energijos, 
parduodamos ATL įrenginiams. 
Įpareigotosios šalys užtikrina, kad toks 
energijos kiekis būtų sutaupytas galutinio 
vartojimo grandyje arba sutaupant tokį 
patį pirminės energijos kiekį tiekimo 
grandinėje. 

Or. en

Pakeitimas 149
Rolandas Paksas

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 arba imasi kitų 
priemonių, kad būtų sutaupyta energijos 
galutinio vartojimo grandyje. Šia sistema 
arba kitomis priemonėmis užtikrinama, 
kad visi valstybės narės teritorijoje 
veikiantys energijos tiekėjai arba visos 
mažmeninio energijos pardavimo įmonės 
ar kitos atitinkamos šalys imtųsi 
priemonių, kurios leistų sutaupyti
energijos kiekį, prilygstantį [atsižvelgiama 
į metų vidurkį ir kitus svarbius veiksnius, 
pvz., ekonomikos augimą] 4,5 proc. jų per 
ankstesnius trejus kalendorinius metus
toje valstybėje narėje paskirstytos arba 
parduotos energijos (pagal kiekį). 
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Valstybės narės į savo nacionalines 
sistemas gali įtraukti transporto sektoriui 
skirtas priemones. 

Or. en

Pakeitimas 150
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parduodant arba tiekiant energetikos 
produktus šio straipsnio 1 dalyje numatyti 
energijos taupymo įpareigojimus 
nevykdomi, jei 
– juos sudaro šalutiniai energetikos 
produktai arba energetikos produktai, 
gauti gaminant energiją; arba 
– jie tiekiami arba parduodami 
daugiausia savo pačių objektams ir 
dukterinėms įmonėms; arba 
– jie tiekiami arba parduodami uždaroje 
skirstymo sistemoje. 

Or. en

Pagrindimas

Pramonės, komercinių arba bendrų paslaugų teikimo vietose, pvz., geležinkelio stočių 
pastatuose, oro uostuose, ligoninėse ar tam tikruose pramoniniuose objektuose dėl specialaus 
jų veiklos pobūdžio gali veikti uždaros skirstymo sistemos. Jų pagrindinė funkcija yra ne 
energijos tiekimas, o energijos, gaunamos pramoninio proceso metu, naudojimas. Taigi jos 
pačios suinteresuotos didinti savo efektyvumą.

Pakeitimas 151
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Energijos kiekį, kurį privalo sutaupyti 
kiekviena įpareigotoji šalis, valstybės narės 
nurodo kaip galutinę arba pirminę 
suvartojamą energiją. Metodas, taikomas 
reikiamam sutaupytos energijos kiekiui 
išreikšti, taikomas ir apskaičiuojant 
įpareigotųjų šalių nurodytą sutaupytą 
energiją. Taikomi IV priede nurodyti 
perskaičiavimo koeficientai. 

2. Energijos kiekį, kurį privalo sutaupyti 
kiekviena įpareigotoji šalis, valstybės narės 
nurodo kaip galutinę arba pirminę 
suvartojamą energiją. Metodas, taikomas 
reikiamam sutaupytos energijos kiekiui 
išreikšti, taikomas ir apskaičiuojant 
įpareigotųjų šalių nurodytą sutaupytą 
energiją. Taikomi IV priede nurodyti 
perskaičiavimo koeficientai. Remiantis 
Komisijos priimtomis gairėmis 
apskaičiuojant sutaupytos energijos kiekį 
turi būti atsižvelgiama į naudojamo kuro 
keitimą. 
Valstybės narės paveda energijos 
skirstymo įmonėms ir visoms mažmeninės 
energijos prekybos įmonėms, tiesiogiai 
arba per susijusias įmones 
dalyvaujančioms tiekimo grandinėje, 
apskaičiuoti energiją, sutaupytą ją 
transformuojant, perduodant ir 
paskirstant tam, kad būtų įgyvendintas 
šios dalies reikalavimas.

Or. en

Pakeitimas 152
Linda McAvan, Pavel Poc

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 
energijos vartojimo efektyvumo gerinimo 
priemonių dalis. 

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

Or. en

Pagrindimas

Tinkama energijos taupymo patikra yra labai svarbi siekiant užtikrinti, kad būtų sąžiningai 
elgiamasi su vartotojais, ir suteikti pasitikėjimo, kad iš tikrųjų sutaupytas numatytas kiekis. 
Sistema turi būti užtikrinta, kad sutaupytas energijos kiekis, siejamas su kiekviena priemonių 
rūšimi (ex-ante), būtų tikslus ir remtųsi realia vartotojų elgsena ir kad būtų vykdoma atrinktų 
priemonių kontrolė (ex-post), taip pat atlikta nepriklausoma patikra. Ypač svarbi priemonių, 
kurių poveikis priklauso nuo vartotojų elgsenos, pvz., prietaisų, elektros lempučių arba 
savarankiškai įrengiamos pastogės izoliacijos, patikra.

Pakeitimas 153
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės energijos vartojimo 
efektyvumo sistemose gali: 

5. Valstybės narės energijos vartojimo 
efektyvumo sistemose turi: 

Or. en

Pagrindimas

Turi būti nustatytas reikalavimas, kuriuo siekiama socialinio tikslo – užtikrinti, kad sistemos 
būtų orientuotos į namų ūkius, paveiktus energetinio skurdo. 

Pakeitimas 154
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės energijos vartojimo 
efektyvumo sistemose gali:

5. Valstybės narės energijos vartojimo 
efektyvumo sistemose turi:

Or. de
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Pakeitimas 155
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės energijos vartojimo 
efektyvumo sistemose gali:

5. Valstybės narės energijos vartojimo 
efektyvumo sistemose raginamos:

Or. fr

Pakeitimas 156
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 reikalavimus, kuriais, 
įgyvendinant jų nustatytus taupymo 
įpareigojimus, siekiama socialinio tikslo, 
įskaitant reikalavimą įgyvendinti 
priemones energijos nepriteklių 
patiriančiuose namų ūkiuose ar 
socialiniuose būstuose. Sprendimai dėl šių
priemonių turi būti priimami 
konsultuojantis su valdžios institucijomis. 

Or. en

Pagrindimas

Valdžios institucijos galės patarti, kokios priemonės labiausiai reikalingos socialiniuose 
būstuose ir namų ūkiuose, paveiktuose energetinio skurdo. 

Pakeitimas 157
Sabine Wils
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 privalomus reikalavimus, 
kuriais, įgyvendinant jų nustatytus
taupymo įpareigojimus, siekiama socialinio 
tikslo, įskaitant reikalavimą įgyvendinti 
priemones mažas pajamas gaunančiuose
namų ūkiuose ar socialiniuose būstuose;

Or. de

Pakeitimas 158
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) valstybės narės energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimų sistemose gali: 

Or. en

Pakeitimas 159
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

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 
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sertifikavimo išlaidas; rinkos sektoriams; 

Or. en

Pakeitimas 160
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
energijos efektyvumo paslaugas 
teikiančios bendrovės, pagal sutartį 
garantuojančios energijos taupymą; 

Or. en

Pakeitimas 161
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 162
Vladko Todorov Panayotov
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 į joms 
tenkantį įpareigojimą įtraukti jų perėjimą 
prie atsinaujinančiųjų išteklių ir 
naudotosios šilumos naudojimo (šiuo 
atveju tai laikoma sutaupyta 
neatsinaujinančiąja energija). 
Energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemų atveju 
įpareigotiesiems asmenims bus leidžiama
įskaičiuoti konkrečiais metais sutaupytą 
energiją, tartum ji būtų buvusi sutaupyta 
bet kuriais iš dviejų praėjusių ar dviejų 
ateinančių metų. 

Or. en

Pakeitimas 163
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Or. fr

Pakeitimas 164
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) imtis specialių priemonių, kad būtų 
pašalintos neigiamos paskatos, kurios 
taikomos, kai energijos skirstymo įmonės 
ir mažmeninės energijos prekybos įmonės 
kartu yra ir energijos gamintojos. 

Or. el

Pagrindimas

Daugeliu atvejų neigiamos paskatos vis dar atsiranda dėl identiškų energijos gamintojų ir 
skirstytojų verslo interesų ir labai didelio su šia gamyba susijusio verslo masto. 

Pakeitimas 165
Linda McAvan, Pavel Poc

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. 

Or. en

Pagrindimas

Robust monitoring of costs passed through to consumers is essential as all or most of the cost 
of energy efficiency obligation schemes is likely to be passed through to consumers, including 
households. To monitor whether schemes are being delivered in a cost-effective manner, 
obligated parties must provide NRAs with the data needed to monitor the cost-effectiveness of 
the schemes. This is particularly important given the context of rising domestic energy prices. 
The need to minimise administrative costs should be respected but without this requirement it 
will not be possible to monitor the costs to consumers.

Pakeitimas 166
Linda McAvan
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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, 
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. 

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti laikomasi nuostatos, jog reikia sumažinti administracines išlaidas, tačiau be šio 
reikalavimo nebus galima stebėti vartotojų išlaidų kitimo. Tai ypač svarbu atsižvelgiant į 
augančias energijos kainas vidaus rinkoje. 

Pakeitimas 167
Cristian Silviu Buşoi

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 

Išbraukta.
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metus, kuriose dirba mažiau nei 10 
darbuotojų arba kurių metinė apyvarta ar 
metinis balansas neviršija 2 000 000 EUR. 
Savo reikmėms gaminama energija 
neįskaičiuojama. 

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti jokios rinkos dalyvių diskriminacijos, kuri galėtų iškreipti konkurenciją 
energijos rinkoje.

Pakeitimas 168
Dan Jørgensen

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. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis turėtų būti išbrauktas, nes įpareigojimas turėtų būti taikomas visoms energijos 
skirstymo įmonėms ir mažmeninės energijos prekybos įmonėms, nepriklausomai nuo jų 
dydžio. Jei jos nenori prisiimti įsipareigojimo, joms turėtų būti leidžiama perduoti jį kitai 
energijos skirstymo įmonei arba trečiajai šaliai, kuri yra rinkos pagrindu veikiantis veikėjas. 

Pakeitimas 169
Vladko Todorov Panayotov
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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 0 00 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 
75 GWh energijos ekvivalentą per metus, 
kuriose dirba mažiau nei 10 darbuotojų 
arba kurių metinė apyvarta ar metinis 
balansas neviršija 2 000 0 00 EUR. Savo 
reikmėms gaminama energija pagal šį 
straipsnį neįskaičiuojama.

Or. en

Pakeitimas 170
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Valstybės narės gali leisti įpareigotosioms 
šalims kasmet vykdyti iki 50 proc. jų 
įpareigojimo, pervedant įmokas, skirtas
energijos taupymo finansavimo 
priemonėms, parengtoms siekiant sudaryti 
palankesnes sąlygas ir pritraukti 
finansinių išteklių, reikalingų 
investicijoms į energijos vartojimo 
efektyvumą. Tai turi būti padaryta 
pervedant finansavimo priemonei skirtą
įmoką, kurios suma lygi investicijų 
išlaidoms, reikalingoms norint įgyvendinti 
atitinkamą jų įpareigojimo dalį.

Or. en
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Pakeitimas 171
Pavel Poc, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Valstybės narės gali leisti įpareigotoms 
šalims pervesti įmokas į fondus, įsteigtus 
pagal 17a straipsnį (naujas), tam, kad jos 
įvykdytų daugiau kaip 40 proc. jų 
įpareigojimo. Ši metinė įmoka
apskaičiuojama pagal investicijų išlaidas, 
kurios reikalingos norint įgyvendinti 
atitinkamą jų įpareigojimo dalį.

Or. en

Pagrindimas

Šis požiūris padės padidinti lankstumą: įpareigotos šalys nebūtinai pačios tiesiogiai turi 
įgyvendinti visas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones. Jeigu įmokėtos lėšos 
būtų prieinamos trečiosioms šalims, tai padėtų naudingai paskirstyti tiekėjo įpareigojimus, 
atveriant energijos paslaugų rinką platesniam suinteresuotųjų šalių, įskaitant MVĮ, ratui.

Pakeitimas 172
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šį variantą 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 

Šį variantą pasirenkančios valstybės narės 
ne vėliau kaip per dvejus metus nuo šios 
direktyvos priėmimo datos praneša 
Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, įskaitant 
9 straipsnyje nurodytų sankcijų taisykles, ir 
nurodo, kaip jos ketina sutaupyti reikiamą 
energijos kiekį. 
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pateiktoms ar pakeistoms priemonėms.

Or. fi

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti suteikta pakankamai laiko parengti alternatyvias priemones.

Pakeitimas 173
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šį variantą 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.

Šį variantą 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.

Or. en

Pakeitimas 174
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šį variantą pasirenkančios valstybės narės 
ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. praneša 
Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, įskaitant 9 

Valstybės narės ne vėliau kaip 2013 m. 
sausio 1 d. praneša Komisijai apie 
įpareigojimo dalį, kurią jos planuoja 
įvykdyti, leisdamos įpareigotoms šalims 
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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.

pervesti įmokas, skirtas finansavimo 
priemonei, įskaitant 9 straipsnyje nurodytų 
sankcijų taisykles, ir nurodo, kaip jos 
ketina sutaupyti siūlomą energijos kiekį, 
panaudodamos pervestą lėšų dalį. 
Komisija gali atmesti tokias priemones 
arba siūlyti jas pakeisti per 3 mėnesius po 
pranešimo. Tokiais atvejais atitinkama 
valstybė narė programų ir priemonių
netaiko tol, kol Komisija aiškiai nepritaria 
pakartotinai pateiktoms ar pakeistoms 
priemonėms. 

Or. en

Pagrindimas

Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimas turėtų būti privalomas, siekiant sukurti 
vienodas sąlygas visoje ES. 

Pakeitimas 175
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šį variantą 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.

Valstybės narės ne vėliau kaip 2013 m. 
sausio 1 d. praneša Komisijai apie 
įpareigojimo dalį, kurią jos planuoja 
įvykdyti, leisdamos įpareigotoms šalims 
pervesti įmokas, skirtas finansavimo 
priemonei, įskaitant 9 straipsnyje nurodytų 
sankcijų taisykles, ir nurodo, kaip jos 
ketina sutaupyti siūlomą energijos kiekį, 
panaudodamos pervestą lėšų dalį. 
Komisija gali atmesti tokias priemones 
arba siūlyti jas pakeisti per 3 mėnesius po 
pranešimo. Tokiais atvejais atitinkama 
valstybė narė programų ir priemonių
netaiko tol, kol Komisija aiškiai nepritaria 
pakartotinai pateiktoms ar pakeistoms 
priemonėms. 

Or. en
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Pakeitimas 176
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šį variantą 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.

Šį variantą pasirenkančios valstybės narės 
ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. praneša 
Komisijai apie įpareigojimo dalį, kuri bus
įvykdyta, leidžiant įpareigotoms šalims 
pervesti įmokas, skirtas finansavimo 
priemonei, įskaitant 9 straipsnyje nurodytų 
sankcijų taisykles, ir nurodo, kokias 
programas ir priemones jos planuoja 
įgyvendinti naudodamos fonde sukauptas 
lėšas, siekiant sutaupyti reikiamą energijos 
kiekį. Komisija gali atmesti tokias 
priemones arba siūlyti jas pakeisti per 3 
mėnesius po pranešimo. Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė programų ir 
priemonių netaiko tol, kol Komisija aiškiai 
nepritaria pakartotinai pateiktoms ar 
pakeistoms priemonėms.

Or. en

Pagrindimas

Šis požiūris padės padidinti lankstumą: įpareigotos šalys nebūtinai pačios tiesiogiai turi 
įgyvendinti visas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones. Jeigu įmokėtos lėšos 
būtų prieinamos trečiosioms šalims, tai padėtų naudingai paskirstyti tiekėjo įpareigojimus, 
atveriant energijos paslaugų rinką platesniam suinteresuotųjų šalių, įskaitant MVĮ, ratui.

Pakeitimas 177
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Jei taikytina, Komisija, laikydamasi 18 Išbraukta.
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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.

Or. fi

Pagrindimas

Abipusio pripažinimo principu pagrįsta energijos taupymo sistema būtų administraciniu 
požiūriu nepatogi ir labai brangi.

Pakeitimas 178
Linda McAvan, Åsa Westlund

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.

Or. en

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 
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suktybėms. 

Pakeitimas 179
Anja Weisgerber

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.

Or. de

Pagrindimas

Sprendimas, ar reikalinga prekyba energijos vartojimo efektyvumo sertifikatais tarp valstybių 
narių, nėra tik techninis dalykas, dėl kurio galėtų nuspręsti Komisija deleguotuoju aktu 
netaikant įprastos teisėkūros procedūros. Priimant tokį sprendimą turi dalyvauti Europos 
Parlamentas ir Taryba taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 180
Sabine Wils

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 

Išbraukta.
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įpareigotosioms šalims leidžiama 
konkrečioje valstybėje narėje sutaupytos 
ir sertifikuotos energijos kiekį įskaičiuoti į 
savo įpareigojimus kitoje valstybėje 
narėje.

Or. de

Pakeitimas 181
Matthias Groote

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.

Or. de

Pakeitimas 182
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Valstybės narės užtikrina, kad į 
valstybės paramą „atnaujinimo“ planams 
dėl langų atnaujinimo istorinių pastatų 
atveju, būtų įtraukta stogų izoliacija;

Or. es

Pakeitimas 183
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės siekia, kad visiems 
galutiniams klientams būtų prieinamas 
energijos vartojimo auditas, kuris būtų 
nebrangus ir nepriklausomai atliekamas 
kvalifikuotų ir akredituotų ekspertų.

Valstybės narės siekia, kad visiems 
galutiniams klientams būtų prieinamas 
investicijų auditas, siekiant įvertinti ir 
užtikrinti pramoninių įrenginių, 
pramoninių procesų ir pastatų energinį 
naudingumą. Šis auditas bus ekonominiu 
ir techniniu požiūriu pritaikytas 
kiekvienam pramonės objektui ar 
pastatui, atsižvelgiant į audituojamo 
objekto, proceso ar pastato sudėtingumą, 
ir bus nepriklausomai atliekamas 
kvalifikuotų ir akredituotų ekspertų. 

Or. en

Pakeitimas 184
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad energijos 
skirstymo įmonės ir mažmeninės energijos 
prekybos įmonės galėtų dalyvauti šioje 
rinkoje. 

Or. en

Pakeitimas 185
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įdiegtos nacionalinės skatinimo sistemos, 
skirtos grąžinti audito išlaidas toms 
įmonėms, kurios įgyvendino priimtiną jų 
energijos audito rekomendacijose siūlomų 
priemonių dalį, taip pat suteikti 
papildomų paskatų šioms priemonėms 
įgyvendinti. 

Or. en

Pakeitimas 186
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

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 ir turėtų būti 
skatinamos atlikti energijos vartojimo 
auditą, kurį vėliausiai iki 2014 m. birželio 
30 d. mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai; 
auditas būtų atliekamas kas trejus metus, 
skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito. 

Or. en

Pakeitimas 187
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov 
Panayotov, Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis
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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. 

Or. en

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. 

Pakeitimas 188
Oreste Rossi

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, 

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

skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito. 

Or. en

Pakeitimas 189
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 
per dvejus metus nuo direktyvos 
įsigaliojimo nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai; 
auditas būtų atliekamas mažiausiai kas 
penkerius metus, skaičiuojant nuo 
praėjusio energijos vartojimo audito.

Or. pl

Pakeitimas 190
Holger Krahmer

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 
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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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 191
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pvz., EMAS arba EN 14001 standartų 
laikymasis taip pat turi būti laikomas 
2 dalies reikalavimų patenkinimu.

Or. en

Pakeitimas 192
Frédérique Ries

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. 

Or. en



AM\882704LT.doc 109/110 PE475.843v02-00

LT

Pakeitimas 193
Karl-Heinz Florenz

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 ES elektros energijos mokesčių 
Direktyva 2003/96/EB. 

Or. en

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 194
Holger Krahmer

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, 
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pvz., mokesčių lengvatų, pagrindas. Jei 
reikia, turi būti atitinkamai pakeistos šios 
srities Europos valstybės pagalbos gairės 
ir ES elektros energijos mokesčių 
direktyva. 

Or. en

Pagrindimas

Straipsnis neturėtų užkirsti kelio valstybių narių esamų ar būsimų finansinių paskatų ir 
paramos sistemų taikymui.

Pakeitimas 195
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en


