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Pakeitimas 196
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fi

Pakeitimas 197
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 198
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybės narės įgyvendina pažangiųjų 
skaitiklių diegimo tvarką, numatytą 
direktyvose 2009/72/EB ir 2009/73/EB dėl 
elektros energijos ir dujų rinkų, jos 
užtikrina, kad nustatant būtinąsias 
skaitiklių funkcijas ir rinkos dalyviams 
tenkančius įpareigojimus, būtų visapusiškai 
atsižvelgiama į energijos vartojimo 
efektyvumo tikslus ir naudą galutiniams 
vartotojams.

Jei valstybės narės įgyvendina pažangiųjų 
skaitiklių diegimo tvarką, numatytą 
direktyvose 2009/72/EB ir 2009/73/EB dėl 
elektros energijos ir dujų rinkų, jos 
užtikrina, kad nustatant būtinąsias 
skaitiklių funkcijas ir rinkos dalyviams 
tenkančius įpareigojimus, būtų visapusiškai 
atsižvelgiama į energijos vartojimo 
efektyvumo tikslus ir naudą galutiniams 
vartotojams. Todėl reikia užtikrinti, kad 
pažangieji skaitikliai būtų patogūs 
vartotojui ir jam būtų teikiama aiški, tiksli 
ir išsami informacija tikruoju laiku apie 
energijos suvartojimą tam, kad galutinis 
vartotojas galėtų taupyti energiją.

Or. en

Pakeitimas 199
Linda McAvan, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybės narės įgyvendina pažangiųjų 
skaitiklių diegimo tvarką, numatytą
direktyvose 2009/72/EB ir 2009/73/EB dėl 
elektros energijos ir dujų rinkų, jos
užtikrina, kad nustatant būtinąsias 
skaitiklių funkcijas ir rinkos dalyviams 
tenkančius įpareigojimus, būtų 
visapusiškai atsižvelgiama į energijos 
vartojimo efektyvumo tikslus ir naudą 
galutiniams vartotojams.

Jei valstybės narės įgyvendina pažangiųjų 
skaitiklių diegimo tvarką, turėtų būti 
atlikta išsami sąnaudų ir naudos analizė, 
atsižvelgiant į vartotojo interesus, kaip 
numatyta direktyvose 2009/72/EB ir 
2009/73/EB dėl elektros energijos ir dujų 
rinkų. Nustatant būtinąsias skaitiklių 
funkcijas ir rinkos dalyviams tenkančius 
įpareigojimus, valstybės narės užtikrina, 
kad būtų visapusiškai atsižvelgiama į 
energijos vartojimo efektyvumo tikslus ir 
naudą galutiniams vartotojams.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 200
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybės narės įgyvendina pažangiųjų 
skaitiklių diegimo tvarką, numatytą 
direktyvose 2009/72/EB ir 2009/73/EB dėl 
elektros energijos ir dujų rinkų, jos 
užtikrina, kad nustatant būtinąsias 
skaitiklių funkcijas ir rinkos dalyviams 
tenkančius įpareigojimus, būtų visapusiškai 
atsižvelgiama į energijos vartojimo 
efektyvumo tikslus ir naudą galutiniams 
vartotojams.

Jei valstybės narės įgyvendina pažangiųjų 
skaitiklių diegimo tvarką, numatytą 
direktyvose 2009/72/EB ir 2009/73/EB dėl 
elektros energijos ir dujų rinkų, jos turėtų 
užtikrinti, kad nustatant būtinąsias 
skaitiklių funkcijas ir rinkos dalyviams 
tenkančius įpareigojimus, būtų visapusiškai 
atsižvelgiama į energijos vartojimo 
efektyvumo tikslus ir naudą galutiniams 
vartotojams.
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Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 201
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutinio vartotojo prašymu skaitiklių 
eksploatuotojai užtikrina, kad naudojant 
skaitiklį būtų galima apskaičiuoti galutinio 
vartotojo patalpose pagamintą ir į tinklą 
perduotą elektros energiją. Valstybės narės 
užtikrina, kad, galutiniams vartotojams 
paprašius, skaitiklių užfiksuoti tikruoju 
laiku grindžiamos gamybos arba vartojimo 
duomenys būtų pateikiami galutinio 
vartotojo vardu veikiančiam trečiajam 
asmeniui.

Galutinio vartotojo prašymu skaitiklių 
eksploatuotojai turėtų užtikrinti, kad 
naudojant skaitiklį būtų galima 
apskaičiuoti galutinio vartotojo patalpose 
pagamintą ir į tinklą perduotą elektros 
energiją. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad, galutiniams vartotojams paprašius, 
skaitiklių užfiksuoti tikruoju laiku 
grindžiamos gamybos arba vartojimo 
duomenys būtų pateikiami galutinio 
vartotojo vardu veikiančiam trečiajam 
asmeniui.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fi

Pakeitimas 203
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo arba individualaus šaltinio, 
prie pastato įėjimo arba, atitinkamai, prie 
katilo maitinimo įrangos įrengiamas 
šilumos skaitiklis. Daugiabučiuose taip pat 
įrengiami individualūs suvartotos šilumos 
skaitikliai, kuriais būtų matuojama 
kiekviename bute suvartota šiluma ar 
vėsuma. Jei individualių suvartotos šilumos 
skaitiklių naudoti neįmanoma dėl techninių 
priežasčių, suvartotai šilumai matuoti 
naudojami individualūs šilumos sąnaudų 
skirstytuvai, laikantis VI priedo 1.2 dalies 
specifikacijų, išskyrus tuos atvejus, kai tai 
nebus efektyvu ekonominiu požiūriu.
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Or. pl

Pakeitimas 204
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo 
įrengiamas šilumos skaitiklis. 
Daugiabučiuose taip pat įrengiami 
individualūs suvartotos šilumos skaitikliai 
arba kiekviename radiatoriuje suvartotai 
šilumai matuoti naudojami individualūs 
šilumos sąnaudų skirstytuvai, laikantis VI 
priedo 1.2 dalies specifikacijų, kad būtų 
matuojama kiekviename bute suvartota 
šiluma ar vėsuma. Įrengtų prietaisų 
išlaidos negali būti didesnės negu jais 
sutaupoma energijos.

Or. de

Pakeitimas 205
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo 
įrengiamas šilumos skaitiklis. 
Daugiabučiuose taip pat įrengiami 
individualūs suvartotos šilumos
skaitikliai, kuriais būtų matuojama 
kiekviename bute suvartota šiluma ar 
vėsuma. Jei individualių suvartotos 
šilumos skaitiklių naudoti neįmanoma dėl 
techninių priežasčių, kiekviename 

Valstybės narės užtikrina, kad pastatuose, 
kuriuose yra kelių rūšių patalpų 
(gyvenamosios ir komercinės paskirties), 
kurios aprūpinamos šiluma ir buitiniu 
karštu vandeniu iš centralizuotų šildymo
sistemų, suvartota šiluma būtų 
matuojama kiekvienoje patalpoje; 
valstybės narės nustato šilumos ir karšto 
vandens sąnaudų paskirstymo, 
grindžiamo per metus suvartotu kiekiu, 
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radiatoriuje suvartotai šilumai matuoti 
naudojami individualūs šilumos sąnaudų 
skirstytuvai, laikantis VI priedo 1.2 dalies 
specifikacijų.

taisykles šiuose pastatuose. Išimtis galima 
taikyti tik tuo atveju, jei paaiškėja, kad 
matavimo prietaisų įrengimas ar 
suvartotu kiekiu grindžiamas sąnaudų 
paskirstymas yra negalimas dėl techninių
ir (arba) ekonominių priežasčių, pvz., 
didelio naudingumo pastatuose. Vėsumos 
matavimas nėra privalomas.

Or. en

Pakeitimas 206
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Turi būti pakeistas bendras požiūris, įtvirtintas direktyvoje. Kadangi Komisija nesiūlo 
privalomų tikslų, o siūlo daug įvairių privalomų priemonių, mažėja valstybių narių 
lankstumas ir neužtikrinama, kad būtų pasiektas bendras 20 proc. energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklis. Todėl, siekiant užsibrėžto tikslo iš esmės keičiamas esamas požiūris, kad 
valstybės narės galėtų laisvai pasirinkti iš kelių neprivalomų priemonių.
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Pakeitimas 207
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato centralizuotai 
šildomuose ar vėsinamuose daugiabučiuose 
suvartotos šilumos sąnaudų paskirstymo 
taisykles. Tokiose taisyklėse pateikiamos 
rekomendacijos dėl pataisos koeficientų, 
kad būtų atspindėtos pastato ypatybės, kaip 
antai šilumos perdavimas iš vieno buto į 
kitą.

Valstybės narės turėtų nustatyti
centralizuotai šildomuose ar vėsinamuose 
daugiabučiuose suvartotos šilumos sąnaudų 
paskirstymo taisykles. Tokiose taisyklėse 
turėtų būti pateikiamos rekomendacijos 
dėl pataisos koeficientų, kad būtų 
atspindėtos pastato ypatybės, kaip antai 
šilumos perdavimas iš vieno buto į kitą.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 208
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir 
ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d. 
užtikrina, kad sąskaitos būtų tikslios ir 
grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu 
visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
tiekimo sistemos operatorius ir energetikos 
mažmeninės prekybos įmones; laikomasi 

Valstybės narės turėtų laikytis ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir 
ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d. 
užtikrinti, kad sąskaitos būtų tikslios ir 
grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu 
visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
tiekimo sistemos operatorius ir energetikos 
mažmeninės prekybos įmones; laikomasi 
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VI straipsnio 1.2 dalyje nustatyto būtinojo 
dažnumo. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų kartu su sąskaita pateikiama 
atitinkama informacija, kad galutiniams 
vartotojams būtų išsamiai aprašytos 
esamos energijos sąnaudos.

VI straipsnio 1.2 dalyje nustatyto būtinojo 
dažnumo. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų kartu su sąskaita turėtų būti 
pateikiama atitinkama informacija, kad 
galutiniams vartotojams būtų išsamiai 
aprašytos esamos energijos sąnaudos.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 209
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad galutiniams 
vartotojams būtų suteikta galimybė gauti 
sąskaitas elektronine arba spausdintine 
forma ir galimybė nesunkiai gauti 
papildomą informaciją, kuri leistų išsamiai 
pačiam galutiniam vartotojui patikrinti 
vartojimo istoriją VI priedo 1.1 dalyje 
nustatyta tvarka.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
galutiniams vartotojams būtų suteikta 
galimybė gauti sąskaitas elektronine arba 
spausdintine forma ir galimybė nesunkiai 
gauti papildomą informaciją, kuri leistų 
išsamiai pačiam galutiniam vartotojui 
patikrinti vartojimo istoriją VI priedo 1.1 
dalyje nustatyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti pakeistas bendras požiūris, įtvirtintas direktyvoje. Kadangi Komisija nesiūlo 
privalomų tikslų, o siūlo daug įvairių privalomų priemonių, mažėja valstybių narių 
lankstumas ir neužtikrinama, kad būtų pasiektas bendras 20 proc. energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklis. Todėl, siekiant užsibrėžto tikslo iš esmės keičiamas esamas požiūris, kad 
valstybės narės galėtų laisvai pasirinkti iš kelių neprivalomų priemonių.
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Pakeitimas 210
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad, jei to 
prašo galutiniai vartotojai, informacija apie 
jų suvartotos energijos sąskaitas ir 
vartojimo istoriją būtų pateikta galutinio 
vartotojo nurodytam energetikos paslaugų 
teikėjui.

Valstybės narės turėtų reikalauti, kad, jei 
to prašo galutiniai vartotojai, informacija 
apie jų suvartotos energijos sąskaitas ir 
vartojimo istoriją būtų pateikta galutinio 
vartotojo nurodytam energetikos paslaugų 
teikėjui.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 211
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Informacija apie individualiai suvartotos 
energijos matavimus ir sąskaitas, taip pat 
kita šio straipsnio 1, 2 bei 3 dalyse ir VI 
priede nurodyta informacija galutiniams 
vartotojams pateikiama nemokamai.

3. Informacija apie individualiai suvartotos 
energijos matavimus ir sąskaitas, taip pat 
kita šio straipsnio 1, 2 bei 3 dalyse ir VI 
priede nurodyta informacija galutiniams 
vartotojams turėtų būti pateikiama 
nemokamai.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 212
Linda McAvan, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai turi suprasti sąskaitas už energiją, kad būtų galima pakeisti jų energijos vartojimo 
įpročius. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad nacionalinės reguliavimo institucijos tikrintų, ar 
vartotojai supranta gaunamas sąskaitas už suvartotą energiją. Viešai skelbiant informaciją, 
vartotojai turės galimybę pasirinkti įmones, kurių patirtis yra geriausia.

Pakeitimas 213
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šis straipsnis netaikomas, jeigu 
sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
individualių skaitiklių įrengimo išlaidos 
yra didesnės už naudą, atsižvelgiant į 
lėšas, kurias galėtų sutaupyti galutiniai 
vartotojai.
Kai pagal ekonominį pažangiųjų 
skaitiklių diegimo vertinimą, remiantis 
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Direktyva 2009/72/EB, nustatoma, kad jų 
diegimas yra naudingas, 2 dalyje 
nustatytas terminas nėra taikomas.

Or. en

Pagrindimas

Skirstymo įmonės jau atlieka pažangiųjų skaitiklių diegimą, atsižvelgdamos į terminus, 
nustatytus Trečiojoje elektros energijos direktyvoje (Direktyva 2009/72/EB), t. y. 80 proc. 
vartotojų, kurie buvo teigiamai įvertinti remiantis sąnaudų ir naudos analize, turi būti 
aprūpinti pažangiaisiais skaitikliais iki 2020 m. Naujoji direktyva neturėtų kelti pavojaus šiuo 
metu įgyvendinamiems investicijų planams. Kartu skirstymo įmonės neturėtų būti verčiamos 
priimti sprendimus, kurių negalima įgyvendinti dėl ekonominių priežasčių.

Pakeitimas 214
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sankcijos Išbraukta.
Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų dėl nacionalinių 
nuostatų, priimtų pagal šios direktyvos 6–
8 straipsnius, nesilaikymo ir imasi 
reikiamų priemonių užtikrinti, kad jos 
būtų įgyvendintos. Numatytos sankcijos 
turi būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Valstybės narės praneša 
Komisijai apie šias nuostatas ne vėliau 
kaip [12 mėnesių po šios direktyvos 
priėmimo] ir nedelsdamos praneša 
Komisijai apie visus vėlesnius toms 
nuostatoms įtakos turinčius pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 215
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų dėl nacionalinių 
nuostatų, priimtų pagal šios direktyvos 6–8 
straipsnius, nesilaikymo ir imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendintos. Numatytos sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. 
Valstybės narės praneša Komisijai apie šias 
nuostatas ne vėliau kaip [12 mėnesių po 
šios direktyvos priėmimo] ir nedelsdamos 
praneša Komisijai apie visus vėlesnius 
toms nuostatoms įtakos turinčius 
pakeitimus.

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų dėl nacionalinių 
nuostatų, priimtų pagal šios direktyvos 6–8 
straipsnius, nesilaikymo ir imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendintos. Numatytos sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. 
Sankcijų negalima taikyti bendrai ir 
neatsižvelgiant į kaltę. Konkrečiu atveju 
reikia tiksliai apsvarstyti, kokias 
pastangas, pavyzdžiui, energetikos 
įmonės, dėjo tikslams pasiekti ir kodėl jų 
nepasiekė. Valstybės narės praneša 
Komisijai apie šias nuostatas ne vėliau kaip 
[12 mėnesių po šios direktyvos priėmimo] 
ir nedelsdamos praneša Komisijai apie 
visus vėlesnius toms nuostatoms įtakos 
turinčius pakeitimus.

Or. de

Pakeitimas 216
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų taikyti veiksmingą, 
pagrįstą ir atgrasančią administracinę 
baudą, kad būtų užtikrintas šios 
direktyvos 6–8 straipsnių įgyvendinimas.
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Or. en

Pakeitimas 217
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 218
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes.
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priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

Kiekviename nacionaliniame plane turi 
būti nustatyta:
a) nacionalinės kogeneracijos plėtros 
tikslai iki 2020 m. ir atitinkami tarpiniai 
tikslai;
b) sritys, kuriose turėtų būti skatinamas 
centralizuotas šilumos tiekimas, 
atsižvelgiant į kogeneracijos galimybes, 
nustatytas sąnaudų ir naudos analizėje;
c) VII priede nurodyta informacija.

d) planai turėtų būti grindžiami išsamia 
kiekvieno planuojamų investicijų projekto 
sąnaudų ir naudos analize, įvertinus 
esamą šilumos poreikį ir skirtingus 
energijos vartojimo modelius (pvz., 
pramoniniame, gyvenamųjų pastatų ar 
tretiniame sektoriuje). Be to, skirtingos 
kogeneracijos rūšys (smulkioji, 
individualaus vartojimo) turėtų būti 
vertinamos pagal skirtingus nacionalinius 
poreikius ir vartojimo modelius.
e) planai atnaujinami ir Komisijai 
pateikiami kas penkerius metus. Valstybės 
narės savo teisės aktais užtikrina, kad į 
nacionalinius šildymo ir vėsinimo planus 
būtų atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 
priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

Or. en

Pagrindimas

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
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of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Pakeitimas 219
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kuriuo 
remiantis būtų galima efektyviau nustatyti 
kogeneracijos ir centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo galimybes ir jas plėtoti, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją. 
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus.

Or. fi

Pakeitimas 220
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 

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

šildymo ir vėsinimo taikymo galimybes, ir 
jame pateikia VII priede nurodytą 
informaciją. Planai atnaujinami ir 
Komisijai pateikiami kas penkerius metus. 
Valstybės narės savo teisės aktais 
užtikrina, kad į nacionalinius šildymo ir 
vėsinimo planus būtų atsižvelgiama vietos 
ir regioniniuose plėtros planuose, įskaitant 
miesto ir kaimo teritorijų planus, ir kad 
būtų laikomasi VII priede nustatytų jų 
rengimo kriterijų.

Or. en

Pakeitimas 221
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės iki 2016 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją. 
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 
priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

Or. pl

Pakeitimas 222
Anja Weisgerber
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
išanalizuoja didelio naudingumo 
kogeneracijos ir efektyvaus centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo taikymo galimybes ir 
pateikia VII priede nurodytą informaciją. 
Analizė atnaujinama ir Komisijai 
pateikiama kas penkerius metus. Valstybės 
narės savo teisės aktais užtikrina, kad į 
nacionalinius šildymo ir vėsinimo planus 
būtų atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 
priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

Or. de

Pagrindimas

Pareiga visiems teritorijų, žemės naudojimo ir užstatymo planams taikyti nacionalinį šildymo 
ir vėsinimo planą yra didžiulė biurokratinė našta ir labai apriboja regionų ir vietos lygmens 
sprendimus priimančių subjektų lankstumą.

Pakeitimas 223
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją. 
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 

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

kuo mažesnė. Planai atnaujinami ir 
Komisijai pateikiami kas penkerius metus. 
Valstybės narės savo teisės aktais 
užtikrina, kad į nacionalinius šildymo ir 
vėsinimo planus būtų atsižvelgiama vietos 
ir regioniniuose plėtros planuose, įskaitant 
miesto ir kaimo teritorijų planus, ir kad 
būtų laikomasi VII priede nustatytų jų 
rengimo kriterijų. Šiuose teritorijų 
planuose didelio naudingumo 
kogeneracijai reikėtų teikti pirmenybę.

Or. de

Pakeitimas 224
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje nurodyto vertinimo tikslais 
valstybės narės turi atlikti sąnaudų ir 
naudos analizę, kuri apimtų visą jų 
teritoriją, įskaitant klimato sąlygas, 
ekonominį pagrįstumą ar techninį 
tinkamumą, siekiant nustatyti ir 
palengvinti ekonomiškai veiksmingiausių 
sprendimų įgyvendinimą šildymo ir 
vėsinimo poreikiams patenkinti.

Or. en

Pagrindimas

Nacionaliniuose plėtros planuose, kaip numatyta pasiūlyme dėl direktyvos, turėtų būti 
pateikta sąnaudų ir naudos analizė, kuria būtų užtikrinama nuosekli plėtra, atliekant išsamų 
šilumos poreikių planavimą.

Pakeitimas 225
Oreste Rossi
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Remdamosi šio straipsnio 1 ir 1a dalyse 
nurodytu vertinimu ir vadovaudamosi šio 
straipsnio 1, 3, 6 ir 8 dalimis, valstybės 
narės imasi būtinų efektyvios centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo infrastruktūros plėtros 
priemonių, kad būtų pasirengta plėtoti 
didelio naudingumo kogeneraciją, taip pat 
naudoti šildymo ir vėsinimo energiją iš 
naudotosios šilumos ir atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių. Plėtodamos centralizuotą 
šildymą ir vėsinimą valstybės narės kiek
įmanoma renkasi didelio naudingumo 
kogeneraciją, o ne vien šilumos gamybą, 
kai šiluma gaminama degimo įrenginiais.

Or. en

Pakeitimas 226
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 227
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pakeitimas 228
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi nauji
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Valstybės narės užtikrina, kad
projektuojant naujus šiluminės elektros 
energijos gamybos įrenginius, kurių 
bendra šiluminė galia didesnė nei 20 MW, 
šie įrenginiai:

Or. fi

Pakeitimas 229
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi nauji 
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

3. Valstybės narės užtikrina, kad srityse, 
kuriose yra galimybių skatinti 
kogeneraciją, kaip apibrėžta 2 dalyje, visi 
nauji šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Or. en

Pakeitimas 230
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi nauji
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Valstybės narės užtikrina, kad planuojant 
naujus šiluminės elektros energijos 
gamybos įrenginius, kurių bendra šiluminė 
galia didesnė nei 20 MW, būtų atlikti 
techninio ir ekonominio pagrįstumo 
tyrimai dėl galimybės įrengti elektrinę, 
kuri būtų aprūpinta įranga, leidžiančia 
išgauti naudotąją šilumą naudojant 
didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginį.

Or. en

Pakeitimas 231
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi nauji 
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Valstybės narės užtikrina, kad esant 
techninėms, socialinėms ir ekonominėms 
bei komercinėms galimybėms visi nauji 
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW, būtų aprūpinti 
įranga, leidžiančia išgauti naudotąją 
šilumą naudojant didelio naudingumo 
kogeneracijos įrenginį.
Valstybės narės užtikrina, kad priimant 
sprendimą dėl šiluminės elektros 
energijos gamybos įrenginių, be kitų 
kriterijų, būtų atsižvelgta į šilumos 
poreikio punktus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad turėtų būti įgyvendinami tik tie projektai, kurie yra pagrįsti 
techniniu ir ekonominiu požiūriu. Be to, priimant sprendimą dėl įrenginių vietos, turėtų būti 
atsižvelgta į poreikio punktus; tačiau tai neturėtų būti vienintelis kriterijus. Valstybės narės 
turėtų apsvarstyti ir kitus kriterijus, pvz., branduolinių elektrinių saugą, dujotiekių vietą 
statant dujines jėgaines, ir kt.

Pakeitimas 232
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi nauji 
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Valstybės narės užtikrina, kad visi nauji 
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW, išskyrus 
branduolinius įrenginius:

Or. en
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Pagrindimas

Taikant išimtis turėtų būti atsižvelgta į branduolinių elektrinių, kurių veikimas paremtas 
didele apkrova, ypatumus. Dėl apkrovos ir riboto šilumos poreikio, atsižvelgiant į 
demografinius rodiklius, jie negali pasiekti proporcingo šilumos ir elektros gamybos kiekio, 
kad atitiktų didelio naudingumo kogeneracijos reikalavimus, kurie išdėstyti 3 ir 6 dalyse. 
Kadangi branduoliniai įrenginiai neatitinka didelio naudingumo kogeneracijos reikalavimų, 
jiems neturėtų būti taikomi numatyti reikalavimai.

Pakeitimas 233
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų aprūpinti įranga, leidžiančia 
išgauti naudotąją šilumą naudojant 
didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginį; ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 234
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų aprūpinti įranga, leidžiančia išgauti 
naudotąją šilumą naudojant didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginį; ir

a) būtų aprūpinti įranga, leidžiančia išgauti 
naudotąją šilumą naudojant didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginį; arba

Or. pl

Pakeitimas 235
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) būtų įvertinti, ar yra ekonomiškai 
naudingi ir techniškai įgyvendinami;

Or. fi

Pakeitimas 236
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtų pastatyti tokioje vietoje, kur 
naudotąją šilumą galėtų naudoti šilumos 
poreikio punktai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 237
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtų pastatyti tokioje vietoje, kur 
naudotąją šilumą galėtų naudoti šilumos 
poreikio punktai.

b) būtų pastatyti ar stengiamasi juos 
pastatyti tokioje vietoje, kur naudotąją 
šilumą galėtų naudoti šilumos poreikio 
punktai.

Or. fi

Pakeitimas 238
Oreste Rossi
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatų. Visų pirma jos 
užtikrina, kad nustatant naujų įrenginių 
buvimo vietą būtų atsižvelgiama į 
kogeneracijai tinkamos šilumos apkrovos 
prieinamumą laikantis VIII priedo.

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatų. Visų pirma jos 
užtikrina, kad nustatant naujų įrenginių 
buvimo vietą būtų atsižvelgiama į 
kogeneracijai tinkamos šilumos apkrovos 
prieinamumą laikantis 1 dalyje numatyto 
vertinimo reikalavimo.

Or. en

Pakeitimas 239
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatų. Visų pirma jos 
užtikrina, kad nustatant naujų įrenginių 
buvimo vietą būtų atsižvelgiama į 
kogeneracijai tinkamos šilumos apkrovos 
prieinamumą laikantis VIII priedo.

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatų.

Or. fi

Pakeitimas 240
Jolanta Emilia Hibner
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatų. Visų pirma jos 
užtikrina, kad nustatant naujų įrenginių 
buvimo vietą būtų atsižvelgiama į 
kogeneracijai tinkamos šilumos apkrovos 
prieinamumą laikantis VIII priedo.

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatų. Visų pirma jos 
užtikrina, kad nustatant naujų įrenginių 
buvimo vietą būtų atsižvelgiama į 
kogeneracijai tinkamos papildomos
šilumos apkrovos prieinamumą laikantis 
VIII priedo.

Or. pl

Pakeitimas 241
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, patvirtindamos leidimų 
išdavimo kriterijus ar lygiaverčius leidimo 
kriterijus, gali nustatyti pirmos pastraipos 
nuostatų netaikymo atskiriems 
įrenginiams sąlygas, jei:
a) atskirų įrenginių sąnaudų ir naudos 
analizė rodo, kad sąnaudos viršija naudą, 
palyginti su viso gyvavimo ciklo 
sąnaudomis (įskaitant investicijas į 
infrastruktūrą), kai tiekiamas toks pat 
elektros energijos ir šilumos kiekis 
(šildymas ar vėsinimas tiekiami atskirai); 
arba
b) šio straipsnio pirmos pastraipos b 
punkto reikalavimas, susijęs su įrenginio 
buvimo vieta, negali būti įvykdytas dėl 
poreikio pastatyti įrenginį šalia geologinio 
saugojimo vietos, leidžiamos pagal 
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Direktyvą 2009/31/EB.

Or. en

Pakeitimas 242
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies antra b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
praneša Komisijai apie tokias išimties 
taikymo sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 243
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

a) neįvykdytos VIII priedo 1 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
įrenginių dydžiu ir šilumos apkrovos 
prieinamumu; ir
b) šio straipsnio 3 dalies b punkto 
reikalavimas, susijęs su įrenginio buvimo 
vieta, negali būti įvykdytas dėl poreikio 
pastatyti įrenginį šalia geologinio 
saugojimo vietos, leidžiamos pagal 
Direktyvą 2009/31/EB; arba
c) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
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šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai).
Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
praneša Komisijai apie tokias išimties 
taikymo sąlygas. Komisija gali atsisakyti 
jas pripažinti arba pateikti siūlymus dėl jų 
pakeitimo per 6 mėnesius nuo pranešimo 
dienos. Tokiais atvejais atitinkama 
valstybė narė netaiko išimties sąlygų, kol 
Komisija aiškiai pripažįsta iš naujo 
pateiktas arba pakeistas sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 244
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės nustato šio straipsnio 3 
dalies netaikymo sąlygas, jei:

Or. en

Pagrindimas

Bendros šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiai turi būti ekonomiškai perspektyvūs. 
Tais atvejais, kai jie nėra ekonomiškai perspektyvūs, turėtų būti apsvarstyta kitų tinkamesnių 
energijos vartojimo efektyvumo priemonių taikymas, ir šioms priemonėms vis dar turėtų būti 
skiriami finansiniai ištekliai.

Pakeitimas 245
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti šio straipsnio Valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad 
tik projektai, kuriems įgyvendinti yra 
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3 dalies netaikymo sąlygas, jei: techninių galimybių ir kurie atneštų 
teigiamą socialinę ir ekonominę naudą, 
taip pat būtų naudingi verslui ekonominiu 
požiūriu, nustato šio straipsnio 3 dalies 
netaikymo sąlygas, jei:

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad valstybėms narėms turėtų būti privaloma nustatyti 
bendrąsias kogeneracijos reikalavimo netaikymo sąlygas siekiant užtikrinti, kad nebūtų 
įgyvendinami ekonomiškai ir techniškai nepagrįsti projektai.

Pakeitimas 246
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės nustato šio straipsnio 3 
dalies netaikymo sąlygas, jei:

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad valstybėms narėms turėtų būti privaloma nustatyti 
bendrąsias kogeneracijos reikalavimo netaikymo sąlygas, jeigu neįvykdomos šios dalies a, b, 
c punktų sąlygos. Tuo siekiama užtikrinti, kad nebūtų įgyvendinami ekonomiškai ir techniškai 
nepagrįsti projektai.

Pakeitimas 247
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) neįvykdytos VIII priedo 1 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
įrenginių dydžiu ir šilumos apkrovos 

Išbraukta.
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prieinamumu; ir

Or. fi

Pakeitimas 248
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad valstybėms narėms turėtų būti privaloma nustatyti 
bendrąsias kogeneracijos reikalavimo netaikymo sąlygas siekiant užtikrinti, kad nebūtų 
įgyvendinami ekonomiškai ir techniškai nepagrįsti projektai.

Pakeitimas 249
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fi
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Pakeitimas 250
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad valstybėms narėms turėtų būti privaloma nustatyti 
bendrąsias kogeneracijos reikalavimo netaikymo sąlygas siekiant užtikrinti, kad nebūtų 
įgyvendinami ekonomiškai ir techniškai nepagrįsti projektai.

Pakeitimas 251
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fi
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Pakeitimas 252
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad valstybėms narėms turėtų būti privaloma nustatyti 
bendrąsias kogeneracijos reikalavimo netaikymo sąlygas siekiant užtikrinti, kad nebūtų 
įgyvendinami ekonomiškai ir techniškai nepagrįsti projektai.

Pakeitimas 253
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Bendros šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiai turi būti ekonomiškai perspektyvūs. 
Tais atvejais, kai jie nėra ekonomiškai perspektyvūs, turėtų būti apsvarstyta kitų tinkamesnių 
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energijos vartojimo efektyvumo priemonių taikymas, ir šioms priemonėms vis dar turėtų būti 
skiriami finansiniai ištekliai.

Pakeitimas 254
Anja Weisgerber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pagrindimas

Be kogeneracijos pritaikymo, valstybės narės turi turėti galimybę lygiai taip pat leisti 
eksploatuoti ir didelio efektyvumo naujas dujomis arba anglimis kūrenamas elektrines, jei tai 
reikalinga dėl valstybės ekonomikos priežasčių arba siekiant užtikrinti tinklo stabilumą. 
Direktyvos projekte numatyto išimties reglamentavimo, pagal kurį Komisija turi galimybę 
apsvarstyti, neužtenka.

Pakeitimas 255
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
praneša Komisijai apie tokias išimties 
taikymo sąlygas. Komisija gali atsisakyti 
jas pripažinti arba pateikti siūlymus dėl jų 
pakeitimo per 6 mėnesius nuo pranešimo 
dienos. Tokiais atvejais atitinkama 
valstybė narė netaiko išimties sąlygų, kol 
Komisija aiškiai pripažįsta iš naujo 

Išbraukta.
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pateiktas arba pakeistas sąlygas.

Or. fi

Pakeitimas 256
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
praneša Komisijai apie tokias išimties 
taikymo sąlygas. Komisija gali atsisakyti 
jas pripažinti arba pateikti siūlymus dėl jų 
pakeitimo per 6 mėnesius nuo pranešimo 
dienos. Tokiais atvejais atitinkama valstybė 
narė netaiko išimties sąlygų, kol Komisija 
aiškiai pripažįsta iš naujo pateiktas arba 
pakeistas sąlygas.

Valstybės narės iki 2016 m. sausio 1 d. 
praneša Komisijai apie tokias išimties 
taikymo sąlygas. Komisija gali pateikti 
siūlymus dėl jų pakeitimo per 6 mėnesius 
nuo pranešimo dienos. Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė netaiko išimties 
sąlygų, kol Komisija patvirtina pakeistas
sąlygas.

Or. pl

Pakeitimas 257
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės miesto ir kaimo teritorijų 
planavimo taisyklės būtų pritaikytos prie 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytų leidimo 
išdavimo kriterijų ir atitiktų šio straipsnio 
1 dalyje nurodytus nacionalinius šildymo 
ir vėsinimo planus.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 258
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės miesto ir kaimo teritorijų 
planavimo taisyklės būtų pritaikytos prie 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytų leidimo 
išdavimo kriterijų ir atitiktų šio straipsnio 
1 dalyje nurodytus nacionalinius šildymo 
ir vėsinimo planus.

5. Valstybės narės užtikrina, kad valstybių 
narių nacionalinėse miesto ir kaimo 
teritorijų planavimo taisyklėse būtų
atsižvelgiama į efektyvią energijos 
gamybą, skirstymą ir vartojimą.

Or. fi

Pakeitimas 259
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės miesto ir kaimo teritorijų 
planavimo taisyklės būtų pritaikytos prie 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytų leidimo 
išdavimo kriterijų ir atitiktų šio straipsnio 
1 dalyje nurodytus nacionalinius šildymo ir 
vėsinimo planus.

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės miesto ir kaimo teritorijų 
planavimo taisyklės būtų pritaikytos prie 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytų leidimo 
išdavimo kriterijų ir jose būtų 
atsižvelgiama į šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus nacionalinius šildymo ir 
vėsinimo planus.

Or. de

Pagrindimas

Pareiga visiems teritorijų, žemės naudojimo ir užstatymo planams taikyti nacionalinį šildymo 
ir vėsinimo planą yra didžiulė biurokratinė našta ir labai apriboja regionų ir vietos lygmens 
sprendimus priimančių subjektų lankstumą.
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Pakeitimas 260
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys.

Or. en

Pakeitimas 261
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tyrimai rodo, kad tai yra 
ekonomiškai veiksminga, ir jei tik 
įrenginys yra pastatytas toje vietoje, kur 
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laikantis VIII priedo 1 punkto. galima naudoti naudotąją šilumą.

Or. fi

Pakeitimas 262
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

6. Valstybės narės užtikrina, kad srityse, 
kuriose yra galimybių skatinti 
kogeneraciją, kaip apibrėžta 2 dalyje, jei 
esamas elektros energijos gamybos 
įrenginys, kurio bendra nominali šiluminė 
galia yra didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, pirmenybinė naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio 
pertvarkymo taip, kad jis galėtų veikti kaip 
didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, techninis ir ekonominis 
pagrįstumas, jei tik įrenginys yra 
pastatytas toje vietoje, kur yra 
pakankamas, ilgalaikis ir nuolatinis 
šilumos poreikis. Elektros energijos 
gamybos įrenginių įranga, kurioje 
įdiegtos anglies dioksido surinkimo ar 
saugojimo technologijos, pagal šias 
nuostatas nelaikoma modifikavimu.

Or. en

Pagrindimas

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
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sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Pakeitimas 263
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik tokį projektą plėtojant 
didelio naudingumo kogeneraciją galima 
įgyvendinti techniniu, socialiniu, 
ekonominiu ir komerciniu požiūriu.

Or. en

Pakeitimas 264
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, išskyrus 
branduolinius įrenginius, iš esmės 
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2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

Or. en

Pagrindimas

Taikant išimtis turėtų būti atsižvelgta į branduolinių elektrinių, kurių veikimas paremtas 
didele apkrova, ypatumus. Dėl apkrovos ir riboto šilumos poreikio, atsižvelgiant į 
demografinius rodiklius, jie negali pasiekti proporcingo šilumos ir elektros gamybos kiekio, 
kad atitiktų didelio naudingumo kogeneracijos reikalavimus, kurie išdėstyti 3 ir 6 dalyse. 
Kadangi branduoliniai įrenginiai neatitinka didelio naudingumo kogeneracijos reikalavimų, 
jiems neturėtų būti taikomi numatyti reikalavimai.

Pakeitimas 265
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, išduodant naują ar atnaujintą
leidimą ar licenciją, remiantis ekonominio 
efektyvumo ir naudojimo analize, turi būti 
atsižvelgta į įrenginio pertvarkymą taip, 
kad jis galėtų veikti kaip didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginys.

Or. pl
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Pakeitimas 266
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektros energijos gamybos įrenginių 
įranga, kurioje įdiegtos anglies dioksido 
surinkimo ar saugojimo technologijos, 
pagal šias nuostatas nelaikoma 
modifikavimu.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 267
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, patvirtindamos leidimų 
išdavimo kriterijus ar lygiaverčius leidimo 
kriterijus, gali nustatyti pirmos pastraipos 
nuostatų netaikymo atskiriems 
įrenginiams sąlygas, jei sąnaudų ir 
naudos analizė rodo, kad sąnaudos viršija 
naudą, palyginti su viso gyvavimo ciklo 
sąnaudomis (įskaitant investicijas į 
infrastruktūrą), kai tiekiamas toks pat 
elektros energijos ir šilumos kiekis 
(šildymas ar vėsinimas tiekiami atskirai).

Or. en

Pakeitimas 268
Oreste Rossi
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies antra b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
praneša Komisijai apie tokias išimties 
taikymo sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 269
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en
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Pakeitimas 270
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės nustato šio straipsnio 6 
dalies nuostatų netaikymo sąlygas, jei:

Or. en

Pagrindimas

Bendros šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiai turi būti ekonomiškai perspektyvūs. 
Tais atvejais, kai jie nėra ekonomiškai perspektyvūs, turėtų būti apsvarstyta kitų tinkamesnių 
energijos vartojimo efektyvumo priemonių taikymas, ir šioms priemonėms vis dar turėtų būti 
skiriami finansiniai ištekliai.

Pakeitimas 271
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės , siekdamos užtikrinti, kad 
tik projektai, kuriems įgyvendinti yra 
techninių galimybių ir kurie turėtų 
teigiamą socialinę ir ekonominę naudą, 
taip pat būtų naudingi verslui ekonominiu 
požiūriu, nustato šio straipsnio 6 dalies 
nuostatų netaikymo sąlygas, jei:

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į 10 straipsnio 7 dalies pakeitimą, šiuo  pakeitimu paaiškinama, kad valstybėms 
narėms turėtų būti privaloma nustatyti bendrąsias kogeneracijos reikalavimo netaikymo 
sąlygas siekiant užtikrinti, kad nebūtų įgyvendinami ekonomiškai ir techniškai nepagrįsti 
projektai.
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Pakeitimas 272
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės nustato šio straipsnio 6 
dalies nuostatų netaikymo sąlygas, jei:

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į 10 straipsnio 7 dalies pakeitimą, šiuo pakeitimu paaiškinama, kad valstybėms 
narėms turėtų būti privaloma nustatyti bendrąsias kogeneracijos reikalavimo netaikymo 
sąlygas, jeigu neįvykdomi šios dalies a ir b punkto reikalavimai. Tuo siekiama užtikrinti, kad 
nebūtų įgyvendinami ekonomiškai ir techniškai nepagrįsti projektai.

Pakeitimas 273
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fi

Pakeitimas 274
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

sąnaudos nesuteikia konkurencingos 
investicijų grąžos, atsižvelgiant į viso
gyvavimo ciklo sąnaudas viso gyvavimo 
ciklo sąnaudomis (įskaitant investicijas į 
infrastruktūrą), kai tiekiamas toks pat 
elektros energijos ir šilumos kiekis 
(šildymas ar vėsinimas tiekiami atskirai).

.

Or. en

Pagrindimas

Bendros šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiai turi būti ekonomiškai perspektyvūs. 
Tais atvejais, kai jie nėra ekonomiškai perspektyvūs, turėtų būti apsvarstyta kitų tinkamesnių 
energijos vartojimo efektyvumo priemonių taikymas, ir šioms priemonėms vis dar turėtų būti 
skiriami finansiniai ištekliai.

Pakeitimas 275
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali atsisakyti 
jas pripažinti arba per 6 mėnesius nuo 
pranešimo pateikti siūlymus jas pakeisti. 
Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė 
netaiko išimties sąlygų, kol Komisija 
aiškiai pripažįsta iš naujo pateiktas arba 
pakeistas sąlygas.

Valstybės narės iki 2016 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali per 6 
mėnesius nuo pranešimo pateikti siūlymus 
jas pakeisti. Tokiais atvejais atitinkama 
valstybė narė netaiko išimties sąlygų, kol 
Komisija patvirtina pakeistas sąlygas.

Or. pl

Pakeitimas 276
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina leidimų 
išdavimo kriterijus arba lygiaverčius 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti, 
kad pramonės įrenginiuose, kuriuose 
susidaro naudotosios šilumos, kurių bendra 
šiluminė galia yra didesnė nei 20 MW ir 
kurie sukurti arba iš esmės modifikuoti po 
[šios direktyvos įsigaliojimo], būtų 
surenkama ir naudojama jų naudotoji 
šiluma.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. fi

Pakeitimas 277
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina leidimų 
išdavimo kriterijus arba lygiaverčius 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti, 
kad pramonės įrenginiuose, kuriuose 
susidaro naudotosios šilumos, kurių bendra 
šiluminė galia yra didesnė nei 20 MW ir 
kurie sukurti arba iš esmės modifikuoti po 
[šios direktyvos įsigaliojimo], būtų 
surenkama ir naudojama jų naudotoji 
šiluma.

Valstybės narės patvirtina leidimų 
išdavimo kriterijus arba lygiaverčius 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti, 
kad pramonės įrenginiuose, kuriuose 
susidaro naudotosios šilumos, kurių bendra 
šiluminė galia yra didesnė nei 20 MW ir 
kurie sukurti arba iš esmės modifikuoti po 
[šios direktyvos įsigaliojimo], būtų 
surenkama ir naudojama jų naudotoji 
šiluma, jeigu nustatoma, kad tokį projektą 
komerciniu ir techniniu požiūriu galima 
įgyvendinti.

Or. en

Pagrindimas

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
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amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Pakeitimas 278
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą 
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų. Jos gali reikalauti, kad šių įrenginių 
operatoriai padengtų prijungimo mokesčius 
ir centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklų, 
skirtų jų naudotajai šilumai transportuoti 
vartotojams, sukūrimo sąnaudas.

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą 
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų, jeigu tai pagrįsta sąnaudų 
veiksmingumo atžvilgiu. Jos gali 
reikalauti, kad šių įrenginių operatoriai 
padengtų prijungimo mokesčius ir 
centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklų, 
skirtų jų naudotajai šilumai transportuoti 
vartotojams, sukūrimo sąnaudas.

Or. fi

Pakeitimas 279
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą 
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų. Jos gali reikalauti, kad šių 
įrenginių operatoriai padengtų prijungimo 
mokesčius ir centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo tinklų, skirtų jų naudotajai 
šilumai transportuoti vartotojams, 
sukūrimo sąnaudas.

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą 
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų. Jos užtikrina, kad prijungimo 
mokesčiai ir centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo tinklų, skirtų jų naudotajai 
šilumai transportuoti vartotojams, 
sukūrimo sąnaudos būtų teisingai 
paskirstytos susijusiems subjektams.

Or. en
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Pagrindimas

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Pakeitimas 280
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą 
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų. Jos gali reikalauti, kad šių įrenginių 
operatoriai padengtų prijungimo mokesčius 
ir centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklų, 
skirtų jų naudotajai šilumai transportuoti 
vartotojams, sukūrimo sąnaudas.

Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
centralizuoto šildymo tinklų techninį 
valdymą ir ekonominį suderinamumą,
nustato mechanizmus, skirtus užtikrinti šių 
įrenginių prijungimą prie centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo tinklų. Jos gali 
reikalauti, kad šių įrenginių operatoriai 
padengtų prijungimo mokesčius ir 
centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklų, 
skirtų jų naudotajai šilumai transportuoti 
vartotojams, sukūrimo sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 281
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą 
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą 
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 



AM\882705LT.doc 51/132 PE475.852v02-00

LT

tinklų. Jos gali reikalauti, kad šių įrenginių 
operatoriai padengtų prijungimo mokesčius 
ir centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklų, 
skirtų jų naudotajai šilumai transportuoti 
vartotojams, sukūrimo sąnaudas.

tinklų, jeigu šiuose tinkluose yra šildymo 
ar vėsinimo poreikis. Jos gali reikalauti, 
kad šių įrenginių operatoriai padengtų 
prijungimo mokesčius ir centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo tinklų, skirtų jų 
naudotajai šilumai transportuoti 
vartotojams, sukūrimo sąnaudas.

Or. pl

Pakeitimas 282
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies trečios pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti pirmosios 
pastraipos nuostatų netaikymo sąlygas, jei:

Valstybės narės, patvirtindamos leidimų 
išdavimo kriterijus ar lygiaverčius leidimo 
kriterijus, gali nustatyti pirmosios 
pastraipos nuostatų netaikymo atskiriems 
įrenginiams sąlygas, jei sąnaudų ir 
naudos analizė rodo, kad sąnaudos viršija 
naudą, palyginti su viso gyvavimo ciklo 
sąnaudomis (įskaitant investicijas į 
infrastruktūrą), kai tiekiamas toks pat 
elektros energijos ir šilumos kiekis 
(šildymas ar vėsinimas tiekiami atskirai).

Or. en

Pakeitimas 283
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies trečios pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti pirmosios 
pastraipos nuostatų netaikymo sąlygas, jei:

Valstybės narės nustato pirmosios 
pastraipos nuostatų netaikymo sąlygas, jei:

Or. en
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Pagrindimas

Bendros šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiai turi būti ekonomiškai perspektyvūs. 
Tais atvejais, kai jie nėra ekonomiškai perspektyvūs, turėtų būti apsvarstyta kitų tinkamesnių 
energijos vartojimo efektyvumo priemonių taikymas, ir šioms priemonėms vis dar turėtų būti 
skiriami finansiniai ištekliai.

Pakeitimas 284
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies trečios pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti pirmosios 
pastraipos nuostatų netaikymo sąlygas, jei:

Valstybės narės nustato pirmosios 
pastraipos nuostatų netaikymo sąlygas, jei:

Or. en

Pagrindimas

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Pakeitimas 285
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies trečios pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 286
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies trečios pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fi

Pakeitimas 287
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies trečios pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 288
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies trečios pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 

b) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos nesuteikia konkurencingos 
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gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai tiekiamas 
toks pat elektros energijos ir šilumos kiekis 
(šildymas ar vėsinimas tiekiami atskirai).

investicijų grąžos, atsižvelgiant į viso 
gyvavimo ciklo sąnaudas viso gyvavimo 
ciklo sąnaudomis (įskaitant investicijas į 
infrastruktūrą), kai tiekiamas toks pat 
elektros energijos ir šilumos kiekis 
(šildymas ar vėsinimas tiekiami atskirai).

Or. en

Pagrindimas

Bendros šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiai turi būti ekonomiškai perspektyvūs. 
Tais atvejais, kai jie nėra ekonomiškai perspektyvūs, turėtų būti apsvarstyta kitų tinkamesnių 
energijos vartojimo efektyvumo priemonių taikymas, ir šioms priemonėms vis dar turėtų būti 
skiriami finansiniai ištekliai.

Pakeitimas 289
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali atsisakyti 
jas pripažinti arba per 6 mėnesius nuo 
pranešimo pateikti siūlymus jas pakeisti. 
Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė
netaiko išimties sąlygų, kol Komisija 
aiškiai pripažįsta iš naujo pateiktas arba 
pakeistas sąlygas.

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 290
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies ketvirta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali atsisakyti 
jas pripažinti arba per 6 mėnesius nuo 
pranešimo pateikti siūlymus jas pakeisti. 
Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė 
netaiko išimties sąlygų, kol Komisija 
aiškiai pripažįsta iš naujo pateiktas arba
pakeistas sąlygas.

Valstybės narės iki 2016 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali per 6 
mėnesius nuo pranešimo pateikti siūlymus 
jas pakeisti. Tokiais atvejais atitinkama 
valstybė narė netaiko išimties sąlygų, kol 
Komisija patvirtina pakeistas sąlygas.

Or. pl

Pakeitimas 291
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9. Komisija iki 2013 m. sausio 1 d. 
deleguotuoju aktu pagal 18 straipsnį 
nustato šio straipsnio 1a dalyje nurodytos 
sąnaudų ir naudos analizės, kuri apima 
visą valstybės narės teritoriją, metodiką ir 
šio straipsnio 3, 6 ir 8 dalyse nurodytos 
atskirų įrenginių sąnaudų ir naudos 
analizės metodiką, remiantis VIII priedu.

Or. en

Pakeitimas 292
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija iki 2013 m. sausio 1 d. 
deleguotuoju aktu pagal 18 straipsnį 

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

nustato šio straipsnio 4 dalies c punkte, 7 
dalies b punkte ir 8 dalies b punkte 
nurodytos sąnaudų ir naudos analizės 
metodiką. Metodika parengiama 
konsultuojantis su susijusiais 
suinteresuotaisiais subjektais. Tokioje 
metodikoje atsižvelgiama į socialinę ir 
ekonominę, taip pat finansinę verslo 
perspektyvą.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad bendros šilumos ir elektros energijos gamybos projektas būtų ne tik 
pagrįstas socialiniu ir ekonominiu požiūriu, bet ir turėtų teigiamą poveikį susijusių 
investuotojų verslui. Bendra šilumos ir elektros energijos gamyba neturėtų būti tikslas 
savaime. Sąnaudų ir naudos analizės metodikoje turėtų būti atsižvelgta į šias perspektyvas ir 
pasirengta įtraukti į šį procesą investuojančius pramonės atstovus.

Pakeitimas 293
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 10 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija turi teisę pagal 18 straipsnį 
deleguotaisiais aktais persvarstyti 
Komisijos sprendime [sprendimo numeris] 
nustatytas suderintąsias orientacines 
efektyvumo reikšmes remdamasi Direktyva 
2004/8/EB; pirmą kartą – iki 2015 m. 
sausio 1 d., o paskui – kas dešimt metų.

Atsižvelgdama į technologijų plėtrą ir 
inovacijas, Komisija turi teisę pagal 18 
straipsnį deleguotaisiais aktais persvarstyti 
Komisijos sprendime [sprendimo numeris] 
nustatytas suderintąsias orientacines 
efektyvumo reikšmes remdamasi Direktyva 
2004/8/EB; pirmą kartą – iki 2015 m. 
sausio 1 d., o paskui – kas dešimt metų.

Or. fi

Pakeitimas 294
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 11 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Valstybės narės užtikrina, kad teikiant 
bet kokią paramą kogeneracijai būtų 
nustatyta sąlyga, kad elektros energija būtų 
pagaminta didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu, o naudotoji šiluma 
efektyviai naudojama siekiant sutaupyti 
pirminės energijos. Valstybės narės 
neatskiria vietoje suvartotos elektros 
energijos ir į tinklą eksportuotos elektros 
energijos. Kogeneracijai ir centralizuotos 
šilumos gamybai, taip pat tinklams skirtai 
valstybės paramai, kai taikytina, taikomos 
valstybės pagalbos taisyklės.

11. Valstybės narės užtikrina, kad teikiant 
bet kokią paramą kogeneracijai būtų 
nustatyta sąlyga, kad elektros energija būtų 
pagaminta didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu, o naudotoji šiluma 
efektyviai naudojama siekiant sutaupyti 
pirminės energijos. Valstybės narės 
neatskiria vietoje suvartotos elektros 
energijos ir į tinklą eksportuotos elektros 
energijos. Kogeneracijai ir centralizuotos 
šilumos gamybai, taip pat tinklams skirtai 
valstybės paramai, kai taikytina, taikomos 
valstybės pagalbos taisyklės.

Biomasės projektų atveju galima būtų 
derinti didelio energijos vartojimo 
efektyvumo rėmimo ir kitas paskatas, 
skirtas specialiai biomasei. Kita vertus, 
parama nebus teikiama investicijoms 
individualiai (decentralizuotai) energijos 
gamybai, jeigu tai reikštų atsijungimą nuo 
efektyvaus centralizuoto šildymo tinklo.

Or. en

Pakeitimas 295
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pagal X priedą parengia 
visų įrenginių, kuriuose bendra nominali 
kuro deginimo šiluminė galia 50 MW ar 
daugiau, taip pat jų teritorijoje esančių 
naftos ir dujų perdirbimo įrenginių 
duomenų aprašą. Jis atnaujinamas kas 
trejus metus. Šiuose aprašuose esantys su 
konkrečiais įrenginiais susiję duomenys
pateikiami Komisijai, jei ji to paprašo. 
Valstybės narės kartu pateikia 
nekonfidencialią santrauką, kurioje 

Išbraukta.
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pateikiama apibendrinta aprašų 
informacija, patiekiama 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytose ataskaitose.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 296
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pagal X priedą parengia 
visų įrenginių, kuriuose bendra nominali 
kuro deginimo šiluminė galia 50 MW ar 
daugiau, taip pat jų teritorijoje esančių 
naftos ir dujų perdirbimo įrenginių
duomenų aprašą. Jis atnaujinamas kas 
trejus metus. Šiuose aprašuose esantys su 
konkrečiais įrenginiais susiję duomenys 
pateikiami Komisijai, jei ji to paprašo. 
Valstybės narės kartu pateikia 
nekonfidencialią santrauką, kurioje 
pateikiama apibendrinta aprašų 
informacija, patiekiama 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytose ataskaitose.

Valstybės narės pagal X priedą parengia 
visų jų teritorijoje esančių įrenginių, 
kuriuose bendra nominali kuro deginimo 
šiluminė galia 50 MW ar daugiau,
duomenų aprašą. Jis atnaujinamas kas 
trejus metus. Šiuose aprašuose esantys su 
konkrečiais įrenginiais susiję duomenys 
pateikiami Komisijai, jei ji to paprašo. 
Valstybės narės kartu pateikia 
nekonfidencialią santrauką, kurioje 
pateikiama apibendrinta aprašų 
informacija, patiekiama 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytose ataskaitose.

Or. it

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl direktyvos perdirbimo sektorius klaidingai siejamas su elektros energijos 
gamybos sektoriumi, ir tai visiškai netinkama.

Pakeitimas 297
János Áder
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pagal X priedą parengia 
visų įrenginių, kuriuose bendra nominali 
kuro deginimo šiluminė galia 50 MW ar 
daugiau, taip pat jų teritorijoje esančių 
naftos ir dujų perdirbimo įrenginių
duomenų aprašą. Jis atnaujinamas kas 
trejus metus. Šiuose aprašuose esantys su 
konkrečiais įrenginiais susiję duomenys 
pateikiami Komisijai, jei ji to paprašo. 
Valstybės narės kartu pateikia 
nekonfidencialią santrauką, kurioje 
pateikiama apibendrinta aprašų 
informacija, patiekiama 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytose ataskaitose.

Valstybės narės pagal X priedą parengia 
visų įrenginių, kuriuose bendra nominali 
kuro deginimo šiluminė galia 50 MW ar 
daugiau, duomenų aprašą. Jis atnaujinamas 
kas trejus metus. Šiuose aprašuose esantys 
su konkrečiais įrenginiais susiję duomenys 
pateikiami Komisijai, jei ji to paprašo. 
Valstybės narės kartu pateikia 
nekonfidencialią santrauką, kurioje 
pateikiama apibendrinta aprašų 
informacija, patiekiama 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytose ataskaitose.

Or. en

Pakeitimas 298
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 299
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės imasi priemonių 
užtikrinti, kad energijos skirstymo įmonės 
teiktų pirmenybę energijos skirstymui iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2010/31/ES 2 
straipsnio 6 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 300
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali leisti nustatyti 
tokias tinklais perduodamos ir skirstomos 
energijos sistemų ir tarifų struktūrų dalis, 
kurias taikant būtų siekiama socialinio 
tikslo, jei užtikrinama, kad dėl to atsiradę 
bet kokie perdavimo ir skirstymo sistemos 
sutrikimai būtų kuo mažesni ir nebūtų 
neproporcingi siekiamam socialiniam 
tikslui.

Išbraukta

Or. pl

Pakeitimas 301
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
panaikintos tos perdavimo ir skirstymo 
tarifų paskatos, kurios nepagrįstai didina 
skirstomos ar perduodamos energijos kiekį. 

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

Or. pl

Pakeitimas 302
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 303
Vladko Todorov Panayotov

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 304
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Be to, valstybės narės gali patvirtinti 
nuostatas dėl nuolatinių ir ilgalaikių 
supirkimo tarifų, jei reikia, mažėjančio 
masto, tuo atveju, kai elektros energija 
gaminama mažosios ir smulkiosios 
kogeneracijos įrenginiuose.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 305
Peter Liese
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Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 306
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 7 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 307
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse jau veikia efektyvios švietimo ir tolesnio profesinio mokymo 
sistemos. Tuo užtikrinama, kad priemonės, skirtos energijos vartojimo efektyvumui didinti, 
energijos valdymui ir energijos tiekimo paslaugoms gerinti, jau įgyvendinamos, remiantis 
aukšta kvalifikacija. Todėl turėtų būti paaiškinta, kad valstybės narės gali grįsti savo 
veiksmus esamomis kvalifikacijos (reguliavimo) sistemomis.
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Pakeitimas 308
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 309
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Renate Sommer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos kvalifikacijų 
sistemos būtų viešai prieinamos, ir tęsia 
darbą šių sistemų palyginimo ir 
pripažinimo srityje. Tai atliekama 
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Komisija šių sistemų palyginimo ir 
pripažinimo srityje.

nepažeidžiant Direktyvos 2005/36/EB 
nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 310
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 311
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Informacija ir mokymas
1. Valstybės narės užtikrina, kad turima 
informacija apie esamas energijos 
vartojimo efektyvumo priemones ir 
finansinė bei teisinė bazė būtų skaidri ir 
plačiai bei veiksmingai išplatinta visiems 
Direktyvoje 2010/31/ES apibrėžtiems 
pastatų dalių vartotojams, statytojams, 
architektams, inžinieriams, 
nepriklausomiems aplinkosaugos 
inspektoriams ir montuotojams. Jos turi 
užtikrinti, kad bankai ir kitos finansinės 
institucijos būtų informuotos apie 
galimybes dalyvauti kuriant viešojo ir 
privačiojo sektorių bendradarbiavimą, 
skirtą energijos vartojimo efektyvumo 
priemonėms gerinti.
2. Valstybės narės sudaro tinkamas 
sąlygas ir skatina rinkos operatorius teikti 
energijos vartotojams tinkamą ir tikslią 
informaciją ir patarimus apie energijos 
vartojimo efektyvumą.
3. Valstybės narės užtikrina, kad 
pažangiųjų skaitiklių sistemų duomenys 
būtų išsamūs ir patariamojo pobūdžio.
4. Valstybės narės, dalyvaujant 
suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant 
vietos ir regionines institucijas, parengia 
tinkamas informavimo, sąmoningumo 
ugdymo ir mokymo programas, kad 
piliečiai būtų informuojami apie energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonių 
taikymo praktines galimybes ir naudą.
5. Komisija užtikrina, kad būtų keičiamasi 
informacija apie valstybių narių geriausią 
energijos taupymo patirtį ir ji būtų plačiai 
išplatinta.

Or. en
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Pakeitimas 312
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Informacija ir mokymas
1. Valstybės narės užtikrina, kad turima 
informacija apie esamas energijos 
vartojimo efektyvumo priemones ir 
finansinė bei teisinė bazė būtų skaidri ir 
plačiai bei veiksmingai išplatinta visiems 
susijusiems rinkos subjektams, įskaitant 
Direktyvoje 2010/31/ES apibrėžtų pastatų 
dalių vartotojus, statytojus, architektus, 
inžinierius, nepriklausomus 
aplinkosaugos inspektoriai ir 
montuotojus. Jos turi užtikrinti, kad 
bankai ir kitos finansinės institucijos būtų 
informuotos apie galimybes dalyvauti 
kuriant viešojo ir privačiojo sektorių 
bendradarbiavimą, skirtą energijos 
vartojimo efektyvumo priemonėms gerinti. 
Valstybės narės ne vėliau kaip per metus 
nuo šio teisės akto įsigaliojimo pateikia 
Komisijai planą apie iniciatyvas, kurias 
ruošiasi įgyvendinti, galimybę susipažinti 
su informacija apie galimus energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo 
mechanizmus, taip pat esamas finansines 
ir teisines sistemas.
2. Valstybės narės sudaro tinkamas 
sąlygas ir skatina rinkos operatorius teikti 
energijos vartotojams tinkamą ir tikslią 
informaciją ir patarimus apie energijos 
vartojimo efektyvumą.
3. Valstybės narės, dalyvaujant 
suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant 
vietos ir regionines institucijas, parengia 
tinkamas informavimo, sąmoningumo 
ugdymo ir mokymo programas, kad 
piliečiai būtų informuojami apie energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonių 



PE475.852v02-00 70/132 AM\882705LT.doc

LT

taikymo praktines galimybes ir naudą.
4. Komisija užtikrina, kad būtų keičiamasi 
informacija apie valstybių narių geriausią
energijos taupymo patirtį ir ji būtų plačiai 
išplatinta.

Or. en

Pagrindimas

Informacija ir mokymai yra energijos vartojimo efektyvumo pagrindas. Valstybės narės 
neturėtų išvengti atsakomybės šioje srityje. Svarbu, kad valstybės narės parengtų konkrečius 
planus, kaip pasieks savo energijos vartojimo efektyvumo tikslus.

Pakeitimas 313
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos paremti energetikos paslaugų 
rinką ir mažųjų bei vidutinių įmonių 
galimybę patekti į šią rinką, valstybės 
narės:

Siekdamos paremti energetikos paslaugų 
rinką ir mažųjų bei vidutinių įmonių 
galimybę patekti į šią rinką, valstybės narės 
turėtų:

(Šis pakeitimas taikomas visam svarstomo 
straipsnio tekstui. Jei jis bus priimtas, 
atitinkamus pakeitimus reikės padaryti 
visame straipsnyje.)

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 314
Oreste Rossi
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 315
Peter Liese

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 316
Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) finansiškai remia energetikos 
paslaugų teikimą mažas pajamas 
gaunantiems namų ūkiams.

Or. de
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Pakeitimas 317
Peter Liese, Renate Sommer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 318
Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) valstybės narės turi sukurti 
atitinkamas rėmimo programas, kad 
pastatų energijos vartojimo efektyvumo 
gerinimo priemonių išlaidos nebūtų 
užkraunamos mažas pajamas 
gaunantiems nuomininkams.

Or. de

Pakeitimas 319
Peter Liese, Renate Sommer, Anne Delvaux, Miroslav Ouzký, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 320
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) reguliuojamųjų kainų, kurios 
neatspindi sąnaudų, panaikinimu.

Or. en

Pakeitimas 321
Judith A. Merkies

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 322
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytų 
kliūčių ir priemonių įvertinimą pranešama 
Komisijai 19 straipsnio 2 dalyje nurodytoje 
pirmojoje papildomoje ataskaitoje.

2. Apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytų 
kliūčių ir priemonių įvertinimą turėtų būti 
pranešama Komisijai 19 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoje pirmojoje papildomoje 
ataskaitoje.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 323
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, 
kuriame būtų nustatyta pagal 6 straipsnio 

Išbraukta.
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9 dalyje nurodytas nacionalines energijos 
vartojimo efektyvumo įpareigojimų 
sistemas sutaupytos energijos savitarpio 
pripažinimo sistema.

Or. fi

Pagrindimas

Abipusio energijos taupymo pripažinimo sistema būtų pernelyg sudėtinga administraciniu 
požiūriu ir sukeltų didelių išlaidų. 

Pakeitimas 324
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant šią direktyvą ir atsižvelgiant į bendrą energijos vartojimo efektyvumo tikslą – iki 
2020 m. sutaupyti 20 proc. pirminės energijos – atsiras poreikis kompensuoti sumažėjusią 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos leidimų poreikį, nes turės būti atstatytas kainų 
mechanizmas tokiu lygmeniu, koks buvo numatytas poveikio vertinime, kuriuo remiantis ir 
buvo susitarta priimti Direktyvą 2003/87/EB, ir toliau turės būti skatinamos investicijos į 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones ir mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančias technologijas įrenginiuose, kuriems taikoma apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema.
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Pakeitimas 325
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis
Fondai
1. Nepažeidžiant Sutarties 107 straipsnio 
ir 108 straipsnio valstybės narės įsteigia 
fondą ar kelis fondus, skirtus energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo programų 
ir priemonių įgyvendinimui bei vykdymui 
finansuoti, taip pat energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemonių rinkos 
plėtrai skatinti. Šios priemonės gali apimti 
energijos vartojimo audito ir energijos 
taupymo finansinių priemonių skatinimą, 
paramą iš esmės renovuojant pastatus, 
visų pirma mažas pajamas gaunantiems 
namų ūkiams. Šių fondų šaltiniai gali būti 
lėšos, gautos iš aukcionų, rengiamų pagal 
prekybos taršos leidimais sistemą, 
struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo 
finansavimas, galimos finansinės lėšos, 
gautos iš energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemų, kurios apibrėžtos 
šios direktyvos 6 straipsnyje. 
2. Lėšos naudojamos privačioms 
investicijoms pritraukti energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo srityje, 
teikiant paskolų garantijas ir kitas 
finansų inžinerijos priemones.
3. Kai fondai finansuoja energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonių 
įgyvendinimą, galimybė gauti lėšas 
priklauso nuo to, ar iš tikrųjų sutaupoma 
energijos arba padidinamas energijos 
vartojimo efektyvumas. Tai įrodoma 
paprastomis priemonėmis, pvz., pastatų 
energinio naudingumo sertifikatais arba 
produktų energetiniu ženklinimu.
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4. Fondai taip pat teikia techninę pagalbą 
trečiosioms šalims, pvz., vartotojams, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir 
kitiems investuotojams, kad paremtų 
geros kokybės energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo programų ir 
priemonių patekimą į rinką.
5. Fondų lėšos gali būti skirtos 
paskirtosioms institucijoms ar 
programoms, kurias įgyvendinant galima 
nukreipti lėšas į atitinkamus projektus ir 
vykdyti funkcijas, apibrėžtas šio straipsnio 
3 ir 4 dalyse.

Or. en

Pagrindimas

Finansinės ir techninės paramos priemonės yra būtinos siekiant pašalinti esamas kliūtis, 
kurios užkerta kelią tinkamai įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones 
rinkoje.

Pakeitimas 326
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 327
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 328
Richard Seeber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 329
Kriton Arsenis
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 330
Peter Liese, Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d
valstybė narė pateikia Komisijai 
nacionalinius energijos vartojimo 
efektyvumo planus, kuriuose aprašoma, 
kaip valstybės narės planuoja pasiekti, 
kad būtų įgyvendinti 3 straipsnio 1 dalyje 
nurodyti nacionaliniai energijos vartojimo 
efektyvumo tikslai. Komisija įvertina šiuos 
planus ir gali juos atmesti arba siūlyti jas 
pakeisti. Kas dvejus metus valstybės narės 
teikia Komisijai ataskaitas apie 
nacionalinių energijos vartojimo 
efektyvumo planų įgyvendinimą. Kartu su 
ataskaitomis pateikiamos atnaujintos 
numatomo bendro pirminės energijos 
suvartojimo 2020 m. prognozės, taip pat 
XIV priedo 1 dalyje nurodytuose 
sektoriuose numatomas suvartoti pirminės 
energijos kiekis. Komisija ne vėliau kaip 
2013 m. rugsėjo 30 d. pateikia 
rekomenduojamą papildomų ataskaitų 
formą. Ši forma tvirtinama laikantis 20 
straipsnio 2 dalyje nustatytos 
rekomendacinės tvarkos. Papildomose 
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ataskaitose bet kuriuo atveju pateikiama 
XIV priede nurodyta informacija. 
Valstybės narės, nustatydamos savo 
nacionalinius energijos vartojimo 
efektyvumo planus, atsižvelgia į energijos 
efektyvumo ekonomiško veiksmingumo 
priemones ir į anglies dioksido nutekėjimo 
pavojų.
Valstybės narės, nustatydamos savo 
nacionalinius energijos vartojimo 
efektyvumo planus, užtikrina, kad 
nacionaliniu lygmeniu būtų plėtojamas 
sisteminis požiūris, pvz., apšvietimo 
atžvilgiu, siekiant išnaudoti papildomas 
energijos taupymo galimybes, užuot 
pasirinkus „vienintelį produktą“.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas 15 pakeitimu, kuris pateiktas nuomonės projekte. Be to, 
pristatomas sisteminis požiūris, kuriuo, priešingai nei pasirinkus „vienintelį produktą“, 
galima būtų sutaupyti labai daug suvartojamos energijos. Apšvietimo atžvilgiu efektyvaus 
apšvietimo sistemas sudaro judesio davikliai, reguliavimas pagal dienos šviesos stiprumą ir 
taupių šviestuvų naudojimas.

Pakeitimas 331
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2014 m. balandžio 30 d., o paskui – kas 
trejus metus valstybė narė pateikia 
papildomas ataskaitas, kuriose pateikia 
informaciją apie nacionalinės energijos 
vartojimo efektyvumo politikos kryptis, 
veiksmų planus, programas ir priemones, 
kurios įgyvendintos arba planuojamos 
įgyvendinti nacionaliniu, regioniniu arba 
vietos lygmeniu energijos vartojimo 
efektyvumui gerinti, kad būtų pasiekti 3 
straipsnio 1 dalyje nurodyti nacionaliniai 

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

energijos vartojimo efektyvumo tikslai ir 
įgyvendinti 3a straipsnyje (naujame) 
apibrėžti tikslai. Kartu su ataskaitomis 
pateikiamos atnaujintos numatomo bendro 
pirminės energijos suvartojimo 2020 m. 
prognozės, taip pat XIV priedo 1 dalyje 
nurodytuose sektoriuose numatomas 
suvartoti pirminės energijos kiekis.

Or. en

Pakeitimas 332
Richard Seeber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Iki 2014 m. balandžio 30 d. valstybė narė 
pateikia Komisijai nacionalinius energijos 
vartojimo efektyvumo planus, kuriuose 
aprašoma, kaip valstybės narės planuoja 
pasiekti, kad būtų įgyvendinti 3 straipsnio 
1 dalyje nurodyti nacionaliniai energijos 
vartojimo efektyvumo tikslai. Šie planai 
apima priemones, kurios įgyvendintos arba 
planuojamos įgyvendinti nacionaliniu, 
regioniniu arba vietos lygmeniu energijos 
vartojimo efektyvumui gerinti. 
Nacionalinius energijos vartojimo 
efektyvumo planus vertina Komisija, kuri 
gali juos atmesti, jeigu planuose nurodytų 
priemonių nepakanka nacionaliniams 
energijos vartojimo efektyvumo tikslams 
pasiekti.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 333
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Pramonės šakos, kuriose yra didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, neturėtų būti 
tiesiogiai minimos šioje direktyvoje. Jei vėliau valstybės narės pageidautų įtraukti šias 
pramonės šakas, energijos vartojimo efektyvumo tiksliniai rodikliai turėtų būti nustatomi tik 
santykinai, energijos sąnaudomis vienam produkcijos vienetui.

Pakeitimas 334
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Pramonės šakos, kuriose yra didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, neturėtų būti 
tiesiogiai minimos šioje direktyvoje. Jei vėliau valstybės narės pageidautų įtraukti šias 
pramonės šakas, energijos vartojimo efektyvumo tiksliniai rodikliai turėtų būti nustatomi tik 
santykinai, energijos sąnaudomis vienam produkcijos vienetui.

Pakeitimas 335
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 336
Richard Seeber, Peter Liese
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 337
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Į pirmosios papildomos ataskaitos 
vertinimą Komisija, atsižvelgdama į 
atitinkamus geriausius turimus metodus, 

Išbraukta.
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išplėtotus pagal Direktyvą 2010/75/ES ir 
Direktyvą 2008/1/EB, įtraukia esamų ir 
naujų bendros nominalios 50 MW ir 
didesnės galios kuro deginimo įrenginių ir 
naftos bei dujų perdirbimo įrenginių 
energijos vartojimo efektyvumo lygių 
vertinimą. Jei atlikus šį vertinimą 
nustatomas didelis atotrūkis tarp faktinio 
tokių įrenginių energijos vartojimo 
efektyvumo lygio ir energijos vartojimo 
efektyvumo lygio, siejamo su atitinkamų 
geriausių turimų metodų taikymu, 
Komisija, jei taikytina, siūlo reikalavimus 
gerinti tokių įrenginių pasiektą energijos 
vartojimo efektyvumo lygį arba kad tokio 
metodo naudojimas ateityje būtų naujų 
įrenginių leidimų išdavimo sąlyga ir kad 
esamų įrenginių leidimai būtų periodiškai 
persvarstomi.
Be to, Komisija stebi šios direktyvos 
įgyvendinimo poveikį direktyvoms 
2003/87/EB, 2009/28/EB ir 2010/31/ES.

Or. it

Pagrindimas

Reikia vengti dubliavimosi su kitomis galiojančiomis direktyvomis siekiant išlaikyti dabartinės 
energetikos ir aplinkos apsaugos politikos suderinamumą. Antra, pasiūlyme dėl direktyvos 
perdirbimo sektorius klaidingai siejamas su elektros energijos gamybos sektoriumi, ir tai 
visiškai netinkama.

Pakeitimas 338
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į pirmosios papildomos ataskaitos 
vertinimą Komisija, atsižvelgdama į 
atitinkamus geriausius turimus metodus, 
išplėtotus pagal Direktyvą 2010/75/ES ir 
Direktyvą 2008/1/EB, įtraukia esamų ir 

Išbraukta.
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naujų bendros nominalios 50 MW ir 
didesnės galios kuro deginimo įrenginių ir 
naftos bei dujų perdirbimo įrenginių 
energijos vartojimo efektyvumo lygių 
vertinimą. Jei atlikus šį vertinimą 
nustatomas didelis atotrūkis tarp faktinio 
tokių įrenginių energijos vartojimo 
efektyvumo lygio ir energijos vartojimo 
efektyvumo lygio, siejamo su atitinkamų 
geriausių turimų metodų taikymu, 
Komisija, jei taikytina, siūlo reikalavimus 
gerinti tokių įrenginių pasiektą energijos 
vartojimo efektyvumo lygį arba kad tokio 
metodo naudojimas ateityje būtų naujų 
įrenginių leidimų išdavimo sąlyga ir kad 
esamų įrenginių leidimai būtų periodiškai 
persvarstomi.

Or. en

Pagrindimas

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation.  Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.

Pakeitimas 339
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į pirmosios papildomos ataskaitos 
vertinimą Komisija, atsižvelgdama į 
atitinkamus geriausius turimus metodus, 
išplėtotus pagal Direktyvą 2010/75/ES ir 

Į pirmosios papildomos ataskaitos 
vertinimą Komisija, atsižvelgdama į 
atitinkamus geriausius turimus metodus, 
išplėtotus pagal Direktyvą 2010/75/ES ir 
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Direktyvą 2008/1/EB, įtraukia esamų ir 
naujų bendros nominalios 50 MW ir 
didesnės galios kuro deginimo įrenginių ir 
naftos bei dujų perdirbimo įrenginių 
energijos vartojimo efektyvumo lygių 
vertinimą. Jei atlikus šį vertinimą 
nustatomas didelis atotrūkis tarp faktinio 
tokių įrenginių energijos vartojimo 
efektyvumo lygio ir energijos vartojimo 
efektyvumo lygio, siejamo su atitinkamų 
geriausių turimų metodų taikymu, 
Komisija, jei taikytina, siūlo reikalavimus 
gerinti tokių įrenginių pasiektą energijos 
vartojimo efektyvumo lygį arba kad tokio 
metodo naudojimas ateityje būtų naujų 
įrenginių leidimų išdavimo sąlyga ir kad 
esamų įrenginių leidimai būtų periodiškai 
persvarstomi.

Direktyvą 2008/1/EB, įtraukia esamų ir 
naujų bendros nominalios 50 MW ir 
didesnės galios kuro deginimo įrenginių ir 
naftos bei dujų perdirbimo įrenginių 
energijos vartojimo efektyvumo lygių 
vertinimą. Jei atlikus šį vertinimą 
nustatomas didelis atotrūkis tarp faktinio 
tokių įrenginių energijos vartojimo 
efektyvumo lygio ir energijos vartojimo 
efektyvumo lygio, siejamo su atitinkamų 
geriausių turimų metodų taikymu, 
Komisija iki 2015 m. gruodžio 31 d., jei 
taikytina, pasiūlo reikalavimus gerinti 
tokių įrenginių pasiektą energijos 
vartojimo efektyvumo lygį arba kad tokio 
metodo naudojimas ateityje būtų naujų 
įrenginių leidimų išdavimo sąlyga ir kad 
esamų įrenginių leidimai būtų periodiškai 
persvarstomi ar atnaujinami.

Or. en

Pagrindimas

Maždaug 65 proc. pirminės energijos, kuri patenka į standartines anglimi kūrenamas ir 
branduolines elektrines, prarandama kaip naudotoji šiluma. Nustačius būtinuosius energijos 
gamybos rodiklių reikalavimus būtų galima pridėti vieną šeštąją 20 proc. tikslo iki 2020 m. 

Pakeitimas 340
János Áder

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į pirmosios papildomos ataskaitos 
vertinimą Komisija, atsižvelgdama į 
atitinkamus geriausius turimus metodus, 
išplėtotus pagal Direktyvą 2010/75/ES ir 
Direktyvą 2008/1/EB, įtraukia esamų ir 
naujų bendros nominalios 50 MW ir 
didesnės galios kuro deginimo įrenginių ir 
naftos bei dujų perdirbimo įrenginių
energijos vartojimo efektyvumo lygių 
vertinimą. Jei atlikus šį vertinimą 

Į pirmosios papildomos ataskaitos 
vertinimą Komisija, atsižvelgdama į 
atitinkamus geriausius turimus metodus, 
išplėtotus pagal Direktyvą 2010/75/ES ir 
Direktyvą 2008/1/EB, įtraukia esamų ir 
naujų bendros nominalios 50 MW ir 
didesnės galios kuro deginimo įrenginių
energijos vartojimo efektyvumo lygių 
vertinimą. Jei atlikus šį vertinimą 
nustatomas didelis atotrūkis tarp faktinio 
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nustatomas didelis atotrūkis tarp faktinio 
tokių įrenginių energijos vartojimo 
efektyvumo lygio ir energijos vartojimo 
efektyvumo lygio, siejamo su atitinkamų 
geriausių turimų metodų taikymu, 
Komisija, jei taikytina, siūlo reikalavimus 
gerinti tokių įrenginių pasiektą energijos 
vartojimo efektyvumo lygį arba kad tokio 
metodo naudojimas ateityje būtų naujų 
įrenginių leidimų išdavimo sąlyga ir kad 
esamų įrenginių leidimai būtų periodiškai 
persvarstomi.

tokių įrenginių energijos vartojimo 
efektyvumo lygio ir energijos vartojimo 
efektyvumo lygio, siejamo su atitinkamų 
geriausių turimų metodų taikymu, 
Komisija, jei taikytina, siūlo reikalavimus 
gerinti tokių įrenginių pasiektą energijos 
vartojimo efektyvumo lygį arba kad tokio 
metodo naudojimas ateityje būtų naujų 
įrenginių leidimų išdavimo sąlyga ir kad 
esamų įrenginių leidimai būtų periodiškai 
persvarstomi.

Or. en

Pakeitimas 341
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation.  Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.
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Pakeitimas 342
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

The biggest and the most cost-efficient potentials for energy efficiency are not located in the 
sectors that are subject to the ETS, but in other sectors, e.g. the buildings sector. This sector 
is subject to the effort sharing. The Member State greenhouse gas emission limits in 2020 in 
the effort sharing are not very ambitious compared to the ETS-sector (-21%), e.g. Bulgaria 
+20%, Germany -14%.In its Roadmap 2050 (A Roadmap for moving to a competitive low 
carbon economy in 2050), the Commission has underlined that the achievement of the energy 
efficiency target will automatically lead to a 25%-CO2-reduction in 2020. This, however, 
requires an adjustment of the effort sharing.

Pakeitimas 343
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Ne vėliau kaip per 6 mėnesius po šios 
direktyvos įsigaliojimo Komisija priima 
reglamentą, kuriuo keičiamas 
reglamentas, nurodytas Direktyvos 
2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalyje, kad 
būtų atidėtas leidimų išdavimas ir 
atkurtas jų trūkumas iki lygio, nustatyto 
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poveikio vertinime, kuriuo remiantis buvo 
priimtas teisės aktas, taip pasiekiant 
pirminį tikslą teikti paskatas investicijoms 
į mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančias technologijas ir energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo 
priemones, o vėliau pasiūlant teisės aktą, 
kuriuo tokie leidimai būtų panaikinti;

Or. en

Pagrindimas

Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema – pagrindinė priemonė, skirta pramoninių 
įrenginių išmetamiems teršalams mažinti ir investicijoms į mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančias technologijas skatinti, tačiau apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos 
leidimų perteklius reiškia, kad nepavyksta sukurti investicijoms būtinų paskatų. Kad vėl 
atsirastų šių leidimų trūkumas ir būtų atkurtas kainų mechanizmas, turi būti pašalintas 
leidimų perteklius.

Pakeitimas 344
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Iki 2013 m. pabaigos Komisija turi 
pasiūlyti teisės aktą, pagal kurį nuo 
2020 m. būtų patikslintas 1,74 proc. 
metinis linijinis mažinimo koeficientas iki 
tokios vertės, kuri atitiktų 2050 m. 
nustatytą CO2 mažinimo tikslą;

Or. en

Pagrindimas

Leidimų perteklius reiškia, kad taikant apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą 
nepavyksta skatinti reikalingų investicijų į mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančias 
technologijas. Kadangi apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema – pagrindinė priemonė 
išmetamųjų teršalų kiekiui mažinti, leidimų skaičiaus viršutinė riba turėtų būti sumažinta tiek, 
kad būtų pasiektas 2050 m. nustatytas CO2 mažinimo tikslas. Svarbu, kad pramonės atstovai 
iš anksto žinotų apie tokius pokyčius ir galėtų atitinkamai planuoti savo investicijas.
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Pakeitimas 345
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija iki 2014 m. birželio 30 d. 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
3 straipsnio 2 dalyje nurodytą vertinimą; 
jei taikytina, po to pateikiamas teisės akto 
pasiūlymas, kuriame nustatomi 
privalomieji nacionaliniai tiksliniai 
rodikliai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 346
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija iki 2014 m. birželio 30 d. 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
3 straipsnio 2 dalyje nurodytą vertinimą; 
jei taikytina, po to pateikiamas teisės akto 
pasiūlymas, kuriame nustatomi 
privalomieji nacionaliniai tiksliniai 
rodikliai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 347
Richard Seeber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija iki 2014 m. birželio 30 d. 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
3 straipsnio 2 dalyje nurodytą vertinimą; 
jei taikytina, po to pateikiamas teisės akto 
pasiūlymas, kuriame nustatomi 
privalomieji nacionaliniai tiksliniai 
rodikliai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 348
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija iki 2014 m. birželio 30 d. 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
3 straipsnio 2 dalyje nurodytą vertinimą; 
jei taikytina, po to pateikiamas teisės akto 
pasiūlymas, kuriame nustatomi 
privalomieji nacionaliniai tiksliniai 
rodikliai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 349
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija iki 2014 m. birželio 30 d. 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 3 
straipsnio 2 dalyje nurodytą vertinimą; jei 
taikytina, po to pateikiamas teisės akto 
pasiūlymas, kuriame nustatomi 
privalomieji nacionaliniai tiksliniai 
rodikliai.

7. Komisija iki 2014 m. birželio 30 d. 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 3 
straipsnio 2 dalyje nurodytą vertinimą; jei 
reikia, po to pateikiami pasiūlymai dėl 
tolesnių priemonių. Vertinimas taip pat 
grindžiamas pirmosios metinės ataskaitos, 
nurodytos 1 dalyje, vertinimu.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime geriau atsispindi teisinis pagrindas ir 2011 m. vasario 4 d. Energetikos 
tarybos neeilinio posėdžio išvados. 

Pakeitimas 350
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 8 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pakeisti 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
taupymo normą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 351
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 8 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pakeisti 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
taupymo normą;

Išbraukta.

Or. it
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Pagrindimas

(plg. 6 straipsnio 1 dalies pakeitimą)

Pakeitimas 352
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija iki 2018 m. birželio 30 d. 
įvertina valstybių narių pažangą šalinant 15 
straipsnio 1 dalyje nurodytas reguliavimo ir 
su reguliavimu nesusijusias kliūtis; po šio 
įvertinimo, jei taikytina, pateikiamas teisės 
akto pasiūlymas.

9. Komisija iki 2018 m. birželio 30 d. 
įvertina valstybių narių pažangą šalinant 15 
straipsnio 1 dalyje nurodytas reguliavimo ir 
su reguliavimu nesusijusias kliūtis; po šio 
įvertinimo, jei taikytina, pateikiamos 
rekomendacijos.

Or. it

Pakeitimas 353
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 10 dalies 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Komisija siūlo atidėti tam tikrą ES 
apyvartinių taršos leidimų, kuriais bus 
prekiaujama aukcionuose 2013 m. –
2020 m. laikotarpiu, skaičių siekiant 
sukurti paskatas papildomoms energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonėms įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 354
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils



AM\882705LT.doc 95/132 PE475.852v02-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a straipsnis. Direktyvos 2003/87/EB 
pakeitimai
Direktyvos 2003/87/EB 9 straipsnyje po 
antros pastraipos įrašoma ši pastraipa:
„Nuo 2014 m. nustatomas 2,25 proc. 
linijinis mažinimo koeficientas“.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 355
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
-1 priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1 PRIEDAS (naujas)
Nacionaliniai energijos vartojimo 

efektyvumo tiksliniai rodikliai
Valstybė narė

Pirminės energijos suvartojimas, Mtoe
2007
-20 proc. 2020 m.
Belgija
50,2
40,2
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Bulgarija
19,3
15,4
Čekija
43,6
34,9
Danija
20,2
16,2
Vokietija
314,9
251,9
Estija
5,9
4,7
Airija
15,8
12,6
Graikija
32,6
26,1
Ispanija
138,9
111,1
Prancūzija
254,8
203,8
Italija
173,3
138,6
Kipras
2,7
2,2
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Latvija
4,7
3,8
Lietuva
7,8
6,2
Liuksemburgas
4,6
3,7
Vengrija
24,7
19,8
Malta
0,9
0,7
Nyderlandai
70,3
56,2
Austrija
32,0
25,6
Lenkija
93,1
74,5
Portugalija
23,8
19,0
Rumunija
37,5
30,0
Slovėnija
7,0
5,6
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Slovakija
16,8
13,4
Suomija
36,2
29,0
Švedija
48,1
38,5
Jungtinė Karalystė
212,2
169,8
27 ES šalys
1691,9
1353,5

Or. en

Pakeitimas 356
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
-1 a priedas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

- I PRIEDAS (naujas)

-I PRIEDAS
Nacionaliniai energijos taupymo 
tiksliniai rodikliai
A. Nacionaliniai energijos
taupymo tiksliniai rodikliai 2020 m. 
(pirminė energija)

Minimalus 
energijos taupymo 
tikslinis rodiklis. 
Pirminės energijos 
vartojimo 
sumažėjimas 
2020 m. (Mtoe)

Minimalus 
energijos taupymo 
tikslinis rodiklis. 
Pirminės energijos 
vartojimo 
sumažėjimas 
2025 m. (Mtoe)

Minimalus 
energijos taupymo 
tikslinis rodiklis. 
Pirminės energijos 
vartojimo 
sumažėjimas 
2030 m. (Mtoe)

Belgija TBN TBN TBN
Bulgarija TBN TBN TBN
Čekija TBN TBN TBN
Danija TBN TBN TBN
Vokietija TBN TBN TBN
Estija TBN TBN TBN
Airija TBN TBN TBN
Graikija TBN TBN TBN
Ispanija TBN TBN TBN
Prancūzija TBN TBN TBN
Italija TBN TBN TBN
Kipras TBN TBN TBN
Latvija TBN TBN TBN
Lietuva TBN TBN TBN
Liuksemburgas TBN TBN TBN
Vengrija TBN TBN TBN
Malta TBN TBN TBN
Nyderlandai TBN TBN TBN
Austrija TBN TBN TBN
Lenkija TBN TBN TBN
Portugalija TBN TBN TBN
Rumunija TBN TBN TBN
Slovėnija TBN TBN TBN
Slovakija TBN TBN TBN
Suomija TBN TBN TBN
Švedija TBN TBN TBN
Jungtinė Karalystė TBN TBN TBN
Europos Sąjunga TBN TBN TBN

TBN reiškia „turi būti nustatyta“ 
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Or. en

Pakeitimas 357
Linda McAvan, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinių energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinių rodiklių skaičiavimo 
metodas
Nustatydamos nacionalinius energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinius rodiklius 
valstybės narės atsižvelgia į išdėstytus 
metodus. Pirminės energijos suvartojimo 
2020 m. prognozės pagrįstos 2007 m. 
PRIMES baziniu scenarijumi.
Metodika. Remiantis 2007 m. PRIMES 
bazinio scenarijaus prognozėmis Mtoe 
2020 m. sumažės 25 proc.
Gali būti taikomi šie pataisos koeficientai:
mažinimo tikslai absoliučiais dydžiais,
palyginti su pirminės energijos 
suvartojimo 2007 m. lygiu:
– neviršija 8 proc. devynių ES valstybių, 
kuriose gaunamos mažiausios grynosios 
namų ūkio pajamos asmeniui (L9), 
grupei,
– neviršija 12 proc. penkiolikos ES 
valstybių, kurios atitinka Sanglaudos 
fondo finansavimo reikalavimus (C15),
– neviršija 25 proc. bet kuriai šaliai,
– ne mažiau kaip 8 proc. bet kuriai šaliai, 
kuri neatitinka Sanglaudos fondo 
finansavimo reikalavimų (iš 27 ES 
valstybių narių atėmus C15),
– ne mažiau kaip 5 proc. bet kuriai šaliai, 
kuri atitinka Sanglaudos fondo 
finansavimo reikalavimus (C15) –
nesudaro daugiau kaip 5 proc. bendro 
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energijos suvartojimo padidėjimo.

Or. en

Pagrindimas

Nustatant nacionalinius orientacinius tikslus reikia atsižvelgti į įprastos veiklos scenarijus. 
Valstybėms narėms, kurių gyvenimo lygis žemas ir didelis ekonomikos augimas, turi būti 
nustatyti ne tokių plačių užmojų tikslai, pvz., reikia gerbti žmonių pageidavimą gyventi savo 
bute. Europos Komisijos PRIMES baziniame scenarijuje į tai atsižvelgta. Antra vertus, 
PRIMES bazinis scenarijus mažai daliai šalių sukuria tam tikrą perdėjimą. Todėl 
atsižvelgiant į ekonominę padėtį reikia nustatyti pataisos koeficientą.

Pakeitimas 358
Richard Seeber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia priedas
Nacionalinių energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinių rodiklių skaičiavimo 
metodas
Siūlydama nacionalinius energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinius rodiklius, 
Komisija taiko 2007 m. PRIMES bazinį 
scenarijų, kuriuo pagrįstos pirminės 
energijos suvartojimo 2020 m. prognozės: 
Taikoma ši metodika:
Remiantis 2007 m. PRIMES bazinio 
scenarijaus prognozėmis Mtoe 2020 m. 
sumažės 20 proc.
Mažinimo tikslai 2020 m. absoliučiais 
dydžiais, palyginti su pirminės energijos 
suvartojimo 2007 m. lygiu, apima pataisos
koeficientus šioms kategorijoms:
– maksimalią mažinimo ribą devynių ES 
valstybių, kuriose gaunamos mažiausios 
grynosios namų ūkio pajamos asmeniui 
(L9[1]), grupei,
– maksimalią mažinimo ribą penkiolikos 
ES valstybių, kurios atitinka Sanglaudos 
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fondo finansavimo reikalavimus (C15), 
grupei,
– maksimalią mažinimo ribą bet kuriai 
šaliai,
– minimalią mažinimo ribą bet kuriai 
šaliai, kuri neatitinka Sanglaudos fondo 
finansavimo reikalavimų (iš 27 ES 
valstybių narių atėmus C15[2]),
– minimalią mažinimo ribą bet kuriai 
šaliai, kuri atitinka Sanglaudos fondo 
finansavimo reikalavimus (C15),
– maksimalią bendro energijos 
suvartojimo padidėjimo ribą.
_________________
[1] L9 šalys: Bulgarija, Rumunija,
Latvija, Lenkija, Estija, Vengrija, Lietuva, 
Slovakija ir Čekija, žr. Eurostat, 
„Statistics in Focus“, 16/2011.
[2] C15 šalys: L9 šalys ir Slovėnija, 
Portugalija, Malta, Graikija, Kipras ir 
Ispanija.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 359
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a priedas (naujas)
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Or. en

- I PRIEDAS (naujas)

-I PRIEDAS
Nacionaliniai energijos
taupymo tiksliniai rodikliai
A. Nacionaliniai energijos
taupymo tiksliniai rodikliai 2020 m. 
(pirminė energija)

Minimalus 
energijos taupymo 
tikslinis rodiklis. 
Pirminės energijos 
vartojimo 
sumažėjimas 
2020 m. (Mtoe)

Minimalus 
energijos taupymo 
tikslinis rodiklis. 
Pirminės energijos 
vartojimo 
sumažėjimas 
2025 m. (Mtoe)

Minimalus 
energijos taupymo 
tikslinis rodiklis. 
Pirminės energijos 
vartojimo 
sumažėjimas 
2030 m. (Mtoe)

Belgija TBN TBN TBN
Bulgarija TBN TBN TBN
Čekija TBN TBN TBN
Danija TBN TBN TBN
Vokietija TBN TBN TBN
Estija TBN TBN TBN
Airija TBN TBN TBN
Graikija TBN TBN TBN
Ispanija TBN TBN TBN
Prancūzija TBN TBN TBN
Italija TBN TBN TBN
Kipras TBN TBN TBN
Latvija TBN TBN TBN
Lietuva TBN TBN TBN
Liuksemburgas TBN TBN TBN
Vengrija TBN TBN TBN
Malta TBN TBN TBN
Nyderlandai TBN TBN TBN
Austrija TBN TBN TBN
Lenkija TBN TBN TBN
Portugalija TBN TBN TBN
Rumunija TBN TBN TBN
Slovėnija TBN TBN TBN
Slovakija TBN TBN TBN
Suomija TBN TBN TBN
Švedija TBN TBN TBN
Jungtinė Karalystė TBN TBN TBN
Europos Sąjunga TBN TBN TBN

TBN reiškia „turi būti nustatyta“ 



PE475.852v02-00 104/132 AM\882705LT.doc

LT

Pakeitimas 360
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išbraukta.
__________________
40. OL L 342, 2009 12 22, p. 46.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 361
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Produktus, paslaugas ar pastatus 
perkančios viešosios organizacijos:

Produktus, paslaugas ar pastatus 
perkančios viešosios organizacijos 
tinkamai atsižvelgia į šias nuostatas:

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 5 straipsnio pakeitimu. Viešosios organizacijos vykdydamos 
viešuosius pirkimus turi turėti galimybę, be energijos vartojimo efektyvumo rodiklių, 
atsižvelgti ir į kitus aspektus, kad konkrečiu atveju galėtų tinkamai pritaikyti atrankos 
kriterijus.
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Pakeitimas 362
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 5 straipsnio pakeitimu. Viešosios organizacijos vykdydamos 
viešuosius pirkimus turi turėti galimybę, be energijos vartojimo efektyvumo rodiklių, 
atsižvelgti ir į kitus aspektus, kad konkrečiu atveju galėtų tinkamai pritaikyti atrankos 
kriterijus.

Pakeitimas 363
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei produktui taikomas deleguotasis 
aktas, priimtas pagal Direktyvą 2010/30/ES 
arba Komisijos direktyvą, kuria 
įgyvendinama Direktyva 92/75/EEB, perka 
tik tokius produktus, kurie atitinka 
priskyrimo aukščiausiai energijos 
vartojimo efektyvumo klasei kriterijų, 
atsižvelgdama į rentabilumą, ekonominį 

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

sveikatai, ekonominį pagrįstumą ir techninį 
tinkamumą, taip pat pakankamos 
konkurencijos aspektą;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 364
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai produktui, kuriam netaikomas a 
punktas, taikoma Direktyvoje 2009/125/EB 
numatyta įgyvendinimo priemonė, priimta 
jau įsigaliojus šiai direktyvai, perka tik 
produktus, kurie atitinka toje įgyvendinimo 
priemonėje nustatytus efektyvaus energijos 
vartojimo kriterijus;

b) kai produktui, kuriam netaikomas a 
punktas, taikoma Direktyvoje 2009/125/EB 
numatyta įgyvendinimo priemonė, priimta 
jau įsigaliojus šiai direktyvai, turėtų pirkti
tik produktus, kurie atitinka toje 
įgyvendinimo priemonėje nustatytus 
efektyvaus energijos vartojimo kriterijus;

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 5 straipsnio pakeitimu. Viešosios organizacijos vykdydamos 
viešuosius pirkimus turi turėti galimybę, be energijos vartojimo efektyvumo rodiklių, 
atsižvelgti ir į kitus aspektus, kad konkrečiu atveju galėtų tinkamai pritaikyti atrankos 
kriterijus.

Pakeitimas 365
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) perka biuro įrangos produktus, kuriems c) turėtų pirkti biuro įrangos produktus, 
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taikomas Tarybos sprendimas 
[2006/1005/EB39] ir kurie atitinka ne 
mažiau griežtus energijos vartojimo 
efektyvumo reikalavimus nei išvardytieji 
prie minėto sprendimo pridėto susitarimo C 
priede;

kuriems taikomas Tarybos sprendimas 
[2006/1005/EB39] ir kurie atitinka ne 
mažiau griežtus energijos vartojimo
efektyvumo reikalavimus nei išvardytieji 
prie minėto sprendimo pridėto susitarimo C 
priede;

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 5 straipsnio pakeitimu. Viešosios organizacijos vykdydamos 
viešuosius pirkimus turi turėti galimybę, be energijos vartojimo efektyvumo rodiklių, 
atsižvelgti ir į kitus aspektus, kad konkrečiu atveju galėtų tinkamai pritaikyti atrankos 
kriterijus.

Pakeitimas 366
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) perka tik padangas, kurios atitinka 
aukščiausios kuro energijos vartojimo 
efektyvumo klasės kriterijų, kaip apibrėžta 
Reglamente (EB) Nr. 1222/200940. Šis 
reikalavimas viešosioms organizacijoms 
nedraudžia pirkti aukščiausios sukibimo su 
šlapia danga klasės arba išorinio riedėjimo 
triukšmo klasės padangų, jei tai 
pateisinama saugos ar visuomenės 
sveikatos sumetimais;

d) turėtų pirkti tik padangas, kurios 
atitinka aukščiausios kuro energijos 
vartojimo efektyvumo klasės kriterijų, kaip 
apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 
1222/200940. Šis reikalavimas viešosioms 
organizacijoms nedraudžia pirkti 
aukščiausios sukibimo su šlapia danga 
klasės arba išorinio riedėjimo triukšmo 
klasės padangų, jei tai pateisinama saugos 
ar visuomenės sveikatos sumetimais;

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 5 straipsnio pakeitimu. Viešosios organizacijos vykdydamos 
viešuosius pirkimus turi turėti galimybę, be energijos vartojimo efektyvumo rodiklių, 
atsižvelgti ir į kitus aspektus, kad konkrečiu atveju galėtų tinkamai pritaikyti atrankos 
kriterijus.
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Pakeitimas 367
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 5 straipsnio pakeitimu. Viešosios organizacijos vykdydamos 
viešuosius pirkimus turi turėti galimybę, be energijos vartojimo efektyvumo rodiklių, 
atsižvelgti ir į kitus aspektus, kad konkrečiu atveju galėtų tinkamai pritaikyti atrankos 
kriterijus.

Pakeitimas 368
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 369
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 priedo 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) perka arba nuomojasi tik tuos pastatus, 
kurie atitinka bent 4 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus būtinuosius energinio 
naudingumo reikalavimus. Ar šių 
reikalavimų laikomasi, tikrinama pagal 
Direktyvos 2010/31/ES 11 straipsnyje 
nurodytus energinio naudingumo 
sertifikatus.

f) turėtų pirkti arba nuomotis tik tuos 
pastatus, kurie atitinka bent 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytus būtinuosius energinio 
naudingumo reikalavimus. Ar šių 
reikalavimų laikomasi, tikrinama pagal 
Direktyvos 2010/31/ES 11 straipsnyje 
nurodytus energinio naudingumo 
sertifikatus.

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 5 straipsnio pakeitimu. Viešosios organizacijos vykdydamos 
viešuosius pirkimus turi turėti galimybę, be energijos vartojimo efektyvumo rodiklių, 
atsižvelgti ir į kitus aspektus, kad konkrečiu atveju galėtų tinkamai pritaikyti atrankos 
kriterijus.

Pakeitimas 370
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 priedo 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 371
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 priedo 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo priemonių galiojimo laikas:
– vidinio pastato tinklo izoliacija: 20 metų
– vidinio pastato tinklo valymas ir 
suderinimas: 10 metų
– vidinio tinklo reguliavimo 
optimizavimas: 20 metų.

Or. en

Pakeitimas 372
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 priedo 1 dalies 1.2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2a. Ataskaitų teikimo reikalavimai
Mažmeninės prekybos energija
įmonės ir energijos paslaugų teikėjai, 
atsakingi už pažangiųjų skaitiklių diegimą 
nacionaliniu lygmeniu, kiekvienais metais 
pateikia šią palyginamąją informaciją 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms: 
a) bendras metines diegimo sąnaudas ir 
vidutines sąnaudas vienam namų ūkiui;
b) numatomas kitų metų diegimo 
sąnaudas programos ir namų ūkio 
lygmeniu;
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c) klientų, kuriems įrengė skaitiklius, 
kategorijų klasifikaciją (pvz., išankstinio 
mokėjimo);
d) kokiose geografinėse zonose įrengė 
skaitiklius;
e) ar skaitiklių įrengimas buvo konkrečių 
tyrimų, iniciatyvos ar vietinio masto 
projekto dalis;
f) ar klientas naudoja dujas, elektrą ar 
abiejų rūšių kurą;
g) suvartotos energijos procentinis dydis, 
rodomas vidiniame ekrane;
h) ar klientas pageidavo gauti patarimų, 
kaip padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą;
i) ar skaitiklių diegimo taške ar tolesnės 
priežiūros metu buvo vykdoma kokia nors 
prekybinė veikla;
j) klientų atsiliepimų vertinimas, kuris 
turėtų būti nepriklausomas.

Or. en

Pagrindimas

Ši informacija būtina norint stebėti skaitiklių diegimo programos sąnaudas ir įvertinti, ar 
sukuriama vartotojams naudinga platforma. h, i ir j punktai reikalingi siekiant įvertinti 
vartotojų suinteresuotumą ir nustatyti energijos vartojimo efektyvumo gerinimo būdus, taip 
pat nustatyti, ar energetikos bendrovės naudoja pažangiųjų skaitiklių diegimą kaip galimybę 
pasiūlyti esamiems klientams papildomus produktus.

Pakeitimas 373
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 priedo 2 dalies 2.1 punkto 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) centralizuoto šildymo ir vėsinimo atveju 
sąskaitos išrašomos kas mėnesį per 
šildymo ir (arba) vėsinimo sezoną;

c) centralizuoto šildymo ir vėsinimo atveju 
sąskaitos išrašomos kas mėnesį per 
šildymo ir (arba) vėsinimo sezoną, jei 
įrengti šilumos skaitikliai;
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Or. pl

Pakeitimas 374
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 priedo 2 dalies 2.2 punkto 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
kiekvienos sąskaitos už dujas ir elektrą 
priekinėje dalyje būtų pateikiama 
santrauka, kurioje nurodoma ši 
informacija:
a) tikslus tarifo pavadinimas;
b) suvartotos energijos kiekis;
c) dujų tarifas ir (arba) elektros tarifas už 
kWh ir kaip kasdien paskirstomas 
suvartotas kiekis;
d) kaip apskaičiuojama suvartotos 
energijos kaina;
e) nuolaidos, kurios taikomos klientui, ir 
kada baigiasi jų galiojimas;
f) mokesčiai, kuriuos klientas turės 
sumokėti, jeigu pakeis tiekėją.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 375
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 priedas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 376
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 priedo 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 10 straipsnio 1 dalyje nurodytuose 
nacionaliniuose šildymo ir vėsinimo 
planuose pateikiama:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. fi

Pakeitimas 377
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 priedo 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nustatytos papildomos didelio 
naudingumo kogeneracijos galimybės, 
įskaitant kogeneraciją modifikavus senus
ir pastačius naujos kartos bei pramonės 
įrenginius ar kitokius naudotąją šilumą 
gaminančius įrenginius;

e) nustatytos papildomos didelio 
naudingumo kogeneracijos galimybės, 
įskaitant kogeneraciją pastačius naujos 
kartos bei pramonės įrenginius ar kitokius 
naudotąją šilumą gaminančius įrenginius;
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Or. fi

Pakeitimas 378
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 priedo 1 punkto h papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) prognozė, kiek pirminės energijos 
ketinama sutaupyti;

h) prognozė, kiek pirminės ar galutinės 
energijos ketinama sutaupyti;

Or. fi

Pakeitimas 379
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiek tai taikytina, planą gali sudaryti 
regioninių arba vietos planų rinkinys.

2. Kiek tai taikytina, šildymo ir vėsinimo 
planą gali sudaryti regioninių arba vietos 
planų rinkinys.

Or. fi

Pakeitimas 380
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 priedo 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Miesto teritoriniai planai parengiami 
siekiant užtikrinti, kad:

Išbraukta.

a) nauji šiluminės elektros energijos 
gamybos įrenginiai ir pramonės 
įrenginiai, kuriuos susidaro naudotosios 
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šilumos, būtų įrengiami tose vietose, kur 
bus išgaunamas maksimalus turimos 
naudotosios šilumos kiekis, kad būtų 
patenkintas esamas arba prognozuojamas 
šildymo ir vėsinimo poreikis;
b) naujos gyvenamosios vietovės arba 
nauji pramonės įrenginiai, kuriuose 
gamybai naudojama šiluma, būtų 
įrengiami tose vietose, kur maksimalus jų 
šilumos poreikis bus patenkinamas 
tiekiant turimą naudotąją šilumą, kaip 
nurodyta nacionaliniuose šildymo ir 
vėsinimo planuose. Siekiant užtikrinti 
optimalią šildymo ir vėsinimo pasiūlos ir 
paklausos atitiktį, teritoriniuose planuose 
teikiama pirmenybė kelių tos pačios 
vietovės pramonės įrenginių sutelkimui;
c) šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, pramonės įrenginiai, kuriuose 
susidaro naudotosios šilumos, atliekų 
deginimo įrenginiai ar kiti energijos 
išgavimo iš atliekų įrenginiai būtų 
prijungti prie vietos centralizuoto šildymo 
ar vėsinimo tinklo;
d) gyvenamosios zonos ir pramonės 
įrenginiai, kuriuos gamybai naudojama 
šiluma, būtų prijungti prie vietos 
centralizuoto šildymo ar vėsinimo tinklo.

Or. de

Pagrindimas

Šiomis nuostatomis labai kišamasi į valstybių narių teritorijų ir žemės planavimą, todėl joms 
teisinis pagrindas taikytinas ne pagal SESV 194 straipsnio 2 dalį , o pagal SESV 
194 straipsnio 2 dalies b punktą; taigi jas priimti galėtų tik vienbalsiai Taryba.

Pakeitimas 381
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 priedo 3 punkto a papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nauji šiluminės elektros energijos 
gamybos įrenginiai ir pramonės įrenginiai, 
kuriuos susidaro naudotosios šilumos, būtų 
įrengiami tose vietose, kur bus išgaunamas 
maksimalus turimos naudotosios šilumos 
kiekis, kad būtų patenkintas esamas arba 
prognozuojamas šildymo ir vėsinimo 
poreikis;

a) būtų stengiamasi įrengti naujus
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginius ir pramonės įrenginius, 
kuriuose susidaro naudotosios šilumos, 
tose vietose, kur bus išgaunamas 
maksimalus turimos naudotosios šilumos 
kiekis, kad būtų patenkintas esamas arba 
prognozuojamas šildymo ir vėsinimo 
poreikis;

Or. fi

Pakeitimas 382
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 priedo 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) būtų stengiamasi įrengti naujas 
gyvenamąsias vietoves arba naujus
pramonės įrenginius, kuriuose gamybai 
naudojama šiluma, tose vietose, kur 
maksimalus jų šilumos poreikis bus 
patenkinamas tiekiant turimą naudotąją 
šilumą, kaip nurodyta nacionaliniame
šildymo ir vėsinimo plane. Siekiant 
užtikrinti optimalią šildymo ir vėsinimo 
pasiūlos ir paklausos atitiktį, teritoriniuose 
planuose teikiama pirmenybė kelių tos 
pačios vietovės pramonės įrenginių 
sutelkimui;

Or. fi

Pakeitimas 383
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 priedo 3 punkto b papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 384
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 priedo 3 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 385
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 priedas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. fi

Pakeitimas 386
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 387
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 priedo pirma antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiluminės elektros energijos įrenginių ir 
pramonės įrenginių statybos vietos 
nustatymo gairės

Sąnaudų ir naudos analizė

[bus užbaigta]

Or. en
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Pakeitimas 388
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 priedo 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 10 straipsnio 3 ir 6 dalyse nurodytų 
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginių statybos vietos nustatymas

Išbraukta.

Jeigu yra B skiltyje nurodyto pajėgumo 
šilumos poreikio punktas arba potencialus 
šilumos poreikio punktas, elektrinė turi 
būti pastatyta mažiau nei A skiltyje 
nurodytu atitinkamu atstumu. Potencialus 
šilumos poreikio punktas apibrėžiamas 
kaip toks, kai galima įrodyti, kad toks 
punktas gali būti įkurtas, pavyzdžiui, 
įrengus centralizuoto šildymo tinklą. 
Pavyzdžiui, jei taikant standartinę 
apskaičiavimo techniką galima įrodyti, 
kad egzistuoja bendra 15 MW/km2 
viršijanti šilumos apkrova, laikoma, kad 
yra šilumos poreikio punktas. Visa tokių 
sujungtinų kvadratinių kilometrų apkrovų 
suma laikoma tokių šilumos poreikio 
punktų galios poreikiu.
Atstumas A yra vamzdyno maršrutas, ne 
tiesi linija; standartinę apskaičiavimo 
techniką, kaip antai kiekio žvalgybą, 
taikantys inžinerijos ekspertai laiko, kad 
galima pastatyti atitinkamo dydžio nelabai 
brangų vandens transportavimo 
vamzdyną. Tokiu atveju neatsižvelgiama į 
kliūtis, pvz., kalnų masyvus, miesto 
centrus, sudėtingas upių ar jūrų kirtimo 
vietas ir kt.
Maksimalus atstumas nuo siūlomo 
elektros energijos įrenginio ir šilumos 
paklausos punkto Elektrinės elektros 
energijos galia Prognozuojamas metinis 
šilumos poreikio punkto suvartojamas 
kiekis < 100 km> 1999* MWe> 7500 TJ / 
per metus< 65 km>500>1875 TJ / per 
metus< 15 km> 20 MW> 50 TJ / per 



PE475.852v02-00 120/132 AM\882705LT.doc

LT

metus
* Paprastai naujo įrenginio apkrovos 
koeficientas – 90 proc.

Or. en

Pakeitimas 389
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 priedo 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 10 straipsnio 8 dalyje nurodytų 
pramonės įrenginių, kuriuos susidaro 
naudotosios šilumos, statybos vietos 
nustatymas

Išbraukta.

Maksimalus atstumas nuo siūlomo 
elektros energijos įrenginio ir šilumos 
poreikio punkto Pajėgumas 
Prognozuojamas metinis šilumos poreikio 
punkto suvartojamas kiekis < 75 km> 75 
MW (apkrova – 60–70 proc.)> 1600 TJ / 
per metus< 60 km> 50 MW (apkrova –
60 proc.)>1000 TJ / per metus< 25 km> 
50 MW (apkrovos koeficientas > 
85 proc.)> 400 TJ / per metus< 15 km> 20 
MW> 100 TJ / per metus

Or. en

Pakeitimas 390
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 391
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 priedo b punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kilmės garantija yra tipinio 1 MWh 
dydžio. Ji susijusi su pagaminta grynąja
elektros energija, išmatuota prie stoties 
ribų ir eksportuota į tinklą.

Kilmės garantija yra tipinio 1 MWh 
dydžio. Ji susijusi su pagaminta visa
elektros energija.

Or. pl

Pakeitimas 392
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti pakeistas bendras požiūris, įtvirtintas direktyvoje. Kadangi Komisija nesiūlo 
privalomų tikslų, o siūlo daug įvairių privalomų priemonių, mažėja valstybių narių 
lankstumas ir neužtikrinama, kad būtų pasiektas bendras 20 proc. energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklis. Todėl, siekiant užsibrėžto tikslo iš esmės keičiamas esamas požiūris, kad 
valstybės narės galėtų laisvai pasirinkti iš kelių neprivalomų priemonių.
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Pakeitimas 393
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 priedo 1 dalies d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nevardinis sąrašas naftos ir dujų 
perdirbimo įrenginių, kiekvieno iš jų 
atveju nurodant:

Išbraukta.

– vidutines metines įrenginio energijos 
sąnaudas (MWth);
– vidutinę metinę įrenginio energijos 
produkciją (energijos kiekis kuro 
mišinyje, MWth);
– vidutinį metinį sunaudotų žaliavų kiekį;
– įrenginio tipą ir jame naudojamą 
technologiją;
– projektavimo efektyvumą (teorinį);
– paleidimo datą;
– paskutinio esminio modifikavimo datą;
– vidutinį metinį veikimo valandų skaičių;
– vidutinį metinį grynąjį veikimo 
naudingumą.

Or. it

(Išbraukta dėl 11 straipsnio pakeitimo.)

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl direktyvos perdirbimo sektorius klaidingai siejamas su elektros energijos 
gamybos sektoriumi, ir tai visiškai netinkama.

Pakeitimas 394
János Áder

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 priedo 1 dalies d punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nevardinis sąrašas naftos ir dujų 
perdirbimo įrenginių, kiekvieno iš jų 
atveju nurodant:

Išbraukta.

– vidutines metines įrenginio energijos 
sąnaudas (MWth);
– vidutinę metinę įrenginio energijos 
produkciją (energijos kiekis kuro 
mišinyje, MWth);
– vidutinį metinį sunaudotų žaliavų kiekį;
– įrenginio tipą ir jame naudojamą 
technologiją;
– projektavimo efektyvumą (teorinį);
– paleidimo datą;
– paskutinio esminio modifikavimo datą;
– vidutinį metinį veikimo valandų skaičių;
– vidutinį metinį grynąjį veikimo 
naudingumą.

Or. en

Pakeitimas 395
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tinklo tarifai tiksliai atspindi tinkluose 
sutaupytą elektros energiją ir sąnaudas 
paklausos atžvilgiu, reagavimo į paklausą 
priemones ir paskirstytąją gamybą, 
įskaitant tai, kad energija ir sąnaudos 
sutaupomos, sumažinus tiekimo sąnaudas, 
investavus į tinklą ir optimaliau jį 
eksploatuojant.

1. Tinklo tarifai turėtų tiksliai atspindėti
tinkluose sutaupytą elektros energiją ir 
sąnaudas paklausos atžvilgiu, reagavimo į 
paklausą priemones ir paskirstytąją 
gamybą, įskaitant tai, kad energija ir 
sąnaudos sutaupomos, sumažinus tiekimo 
sąnaudas, investavus į tinklą ir optimaliau 
jį eksploatuojant.

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 396
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 priedo 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 397
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 priedo 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tinklo reguliavimas ir tarifai tinklo 
operatoriams suteikia galimybę taikant 
reagavimo į paklausą priemones siūlyti 
sistemos paslaugas ir sistemos tarifus, 
taikomus reagavimo į paklausą 

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

priemonėms, paklausos valdymui ir 
paskirstytajai gamybai organizuotose 
elektros energijos rinkose, visų pirma:

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 398
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 priedo 2 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) energijos saugojimą. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Įtraukiant tokias paslaugas kaip energijos saugojimas į teisės aktuose reglamentuojamą 
tinklo operatorių veiklą gali kilti interesų konfliktas. Turi būti taikomos specialios priemonės 
siekiant išvengti, kad būtų skatinama tinklo operatorių veikla energijos efektyvumo didinimo 
srityje (pvz., energijos saugojimo), kuri galėtų pakenkti veiklos atskyrimo procesui, kuris 
apibrėžtas Direktyvoje 2009/72/EB.

Pakeitimas 399
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 priedo 2 punkto 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje nuostatoje sąvoka „organizuotos 
elektros energijos rinkos“ apima ne biržos 
rinkas ir elektros mainus prekiaujant 

Įgyvendinant regioninio tinklo pajėgumų 
pakankamumo ar kitas su energetiniu 
saugumu susijusias priemones, turėtų būti 



PE475.852v02-00 126/132 AM\882705LT.doc

LT

energija, pajėgumais, balansavimo ir 
papildomomis paslaugomis visais 
laikotarpiais, įskaitant išankstines, kitos 
dienos ir šios dienos rinkas.

visiškai atsižvelgta į reagavimo į paklausą 
galimybes. Šioje nuostatoje sąvoka 
„organizuotos elektros energijos rinkos“ 
apima ne biržos rinkas ir elektros mainus 
prekiaujant energija, pajėgumais, 
balansavimo ir papildomomis paslaugomis 
visais laikotarpiais, įskaitant išankstines, 
kitos dienos ir šios dienos rinkas.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 400
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 priedo 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 401
Richard Seeber
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Pasiūlymas dėl direktyvos
12 priedo 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perdavimo ir skirstymo sistemų 
operatoriai:

Perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai 
turėtų:

(Šis pakeitimas taikomas visam svarstomos 
dalies tekstui. Jei jis bus priimtas, 
atitinkamus pakeitimus reikės padaryti 
visoje dalyje.)

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 402
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 priedo pirma antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Būtinieji dalykai, kuriuos reikia įtraukti į 
energinio naudingumo sutartis su viešojo 
sektoriaus organizacijomis

Metmenys

Pagrindinės sąlygos: auditas, sprendimų
apibrėžimas, operacijos (valdymas ir 
priežiūra), vartotojų informuotumas, 
pranešimas apie rezultatus
Papildomos sąlygos: darbas, investicijos, 
pirminės energijos tiekimas
Būtinieji dalykai, kuriuos reikia įtraukti į 
energinio naudingumo sutartis su viešojo 
sektoriaus organizacijomis

Or. en
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Pakeitimas 403
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 priedo pirma antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Būtinieji dalykai, kuriuos reikia įtraukti į 
energinio naudingumo sutartis su viešojo 
sektoriaus organizacijomis

Būtinieji dalykai, kuriuos reikėtų įtraukti į 
energinio naudingumo sutartis su viešojo
sektoriaus organizacijomis

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 404
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aiškus ir skaidrus įgyvendintinų energijos 
vartojimo efektyvumo priemonių sąrašas;

Energijos vartojimo audito turinys ir 
metodika;
aiškus ir skaidrus įgyvendintinų energijos 
vartojimo efektyvumo priemonių sąrašas;

Or. en

Pakeitimas 405
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 priedo 2 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kiekis, kurį galima tikrai sutaupyti taikant 
sutartyje numatytas įgyvendinimo 
priemones;

kiekis, kurį galima tikrai sutaupyti per visą 
sutarties galiojimo laikotarpį taikant 
sutartyje numatytas įgyvendinimo 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 406
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sutarties trukmė ir pagrindiniai tikslai, 
sąlygos ir pranešimo laikotarpiai;

sutartimi garantuojamas patogumo lygis 
ir kokybė;
sutarties trukmė ir pagrindiniai tikslai, 
sąlygos ir pranešimo laikotarpiai, nustatant 
trumpiausią trejų metų sutarties galiojimo 
trukmę;

Or. en

Pakeitimas 407
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 priedo 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aiškus ir skaidrus projekto finansinio 
poveikio parodymas ir abiem šalims 
tenkanti sutaupytų piniginių lėšų dalis (t. y. 
paslaugų teikėjo atlyginimas);

aiškus ir skaidrus projekto finansinio 
poveikio parodymas ir abiem šalims 
tenkanti sutaupytų piniginių lėšų dalis (t. y. 
paslaugų teikėjo atlyginimas, paslaugų 
teikėjo pareiga finansiškai kompensuoti 
visą skirtumą tarp sutarto vartojimo lygio 
ir faktinio suvartojimo);
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Or. en

Pakeitimas 408
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 priedo 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

išsami informacija apie kiekvienos 
susitariančiosios šalies sutartinius 
įsipareigojimus.

išsami informacija apie pranešimų teikimo 
ir komunikacijos priemones;

išsami informacija apie kiekvienos 
susitariančiosios šalies sutartinius 
įsipareigojimus.

Or. en

Pakeitimas 409
Richard Seeber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 priedo 2 dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendra papildomų ataskaitų sistema Bendra papildomos informacijos sistema

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 410
Richard Seeber, Peter Liese
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 priedo 2 dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 411
Richard Seeber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 priedo 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. [...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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



PE475.852v02-00 132/132 AM\882705LT.doc

LT


