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TRUMPAS PAGRINDIMAS

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

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

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

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

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

1. Dviejų pakopų metodo stiprinimas

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

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

2. Daugiau dėmesio paskatoms

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

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

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

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

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(37) kadangi šios direktyvos tikslo iki 2020 
m. pasiekti ES energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinį rodiklį, t. y. sutaupyti 
20 proc. pirminės energijos ir sudaryti 
sąlygas po 2020 m. dar efektyviau vartoti 
energiją, valstybės narės pagal numatytą 
planą pasiekti negalės, jei nesiims 
papildomų energijos vartojimo efektyvumo 
priemonių, ir kadangi jis gali būti geriau 
pasiektas ES lygmeniu, ES gali imtis 
priemonių, laikydamasi Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo. Bendri 
veiksmai Sąjungos lygmeniu energijos 
vartojimo efektyvumo srityje sumažins 
energiją taupančių produktų ir paslaugų 
kainas ir padidins verslo galimybes 
pramonės šakose, susijusiose su energijos 
vartojimo efektyvumu. Naudinga sukurti 
bendrą energiją taupančių produktų ir 
paslaugų rinką. Sutarčių autoriai aiškiai 
jose mini energijos vartojimo efektyvumą, 
o tai sukuria pareigą veikti šioje srityje. 
Laikantis tame pat straipsnyje nustatyto 
proporcingumo principo, ši direktyva 
neapima daugiau nei būtina minėtam 
tikslui pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nustatydamos savo nacionalinius 
energijos vartojimo efektyvumo tikslus, 
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valstybės narės laikosi I a priede 
nustatytos metodikos.

Or. en

Pagrindimas

Dviejų pakopų požiūris gali būti sėkmingas tik tuo atveju, jeigu Europos metodika, kurioje 
nurodoma, kaip nustatyti nacionalinius orientacinius rodiklius, bus išdėstyta direktyvoje. 
Kitaip valstybės narės linksta perkelti naštą savo kaimynėms, ir 20 % ES planinis rodiklis 
nebus pasiektas. Yra pasiūlymų ieškoti kito, energijos našumu paremto požiūrio, kuriuo 
remiantis energijos vartojimas siejamas su ekonomikos rezultatais. Į jį reikia atsižvelgti, jei 
nustatant nacionalinius tikslus arba galimus sektorių tikslus, šis požiūris gali būti įtrauktas, 
nekeliant pavojaus bendram ES tikslui.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) Komisija iki 2013 m. birželio 30 d. 
įvertins, ar Europos Sąjunga gali iki 
2020 m. pasiekti tikslinį rodiklį sutaupyti 
20 proc. pirminės energijos; tam 2020 m. 
ES pirminės energijos suvartojimą reikėtų 
sumažinti 368 Mt, atsižvelgiant į šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytų nacionalinių 
tikslinių rodiklių sumą ir 19 straipsnio 4 
dalyje nurodytą vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinio orientacinio rodiklio vertinimas turi būti paankstintas. Priešingu atveju 
Komisija negali padaryti reikiamų išvadų, jeigu nacionalinės pastangos nepakankamai 
prisideda prie 20 % tikslo. Nėra būtina turėti visą direktyvos įgyvendinimo įvertinimą, nes tik 
ši dalis yra susijusi su nacionaliniais tikslais. 
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės sukuria nacionalinį 
pastangų pasidalijimo mechanizmą, skirtą 
pasiekti 3 % rodiklį, taikomą viešiesiems 
pastatams. Kurdamos šį pastangų 
pasidalijimo mechanizmą, jos atsižvelgia į 
regionų ir vietos valdžios institucijų 
finansinius išteklius ir praktines 
galimybes tokių pastatų renovacijai. Jos 
remia regionų ir vietos valdžios įstaigas, 
pavyzdžiui, gerindamos išorinių ir vidinių 
sutarčių sudarymo galimybes.

Or. en

Pagrindimas

3 % tikslas viešiesiems pastatams taikomas ne tik valstybei priklausantiems pastatams, bet ir 
regionų ir vietos valdžios institucijoms priklausantiems pastatams. Tai gali būti nepakeliamas 
iššūkis, pvz. savivaldybėms, todėl, kad valstybės narės, kurios sutiko dėl šio tikslo 2011 m. 
pavasarį Europos Vadovų Tarybos susitikime, turi prisiimti atsakomybę ir padėti 
savivaldybėms pasiekti tikslą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Orientaciniai ilgalaikiai tikslai

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemos

Paramos energijos taupymui sistemos

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės atitinkamai pakeisti visą 
tekstą.)

Or. en

Pagrindimas

Energijos taupymo įpareigojimo sistema yra pagrindinė Komisijos pasiūlymo dalis. Sistemos, 
panašios į Europos Komisijos siūlomą sistemą, buvo sukurtos daugelyje Europos valstybių ir 
daugelyje JAV valstijų. Sistemos poveikis yra privalomas energijos skirstytojams arba, jei 
valstybės narės pasirenka 6 straipsnio 9 dalies variantą, valstybei ar kitai trečiajai šaliai. 
Vidutiniam piliečiui ir daugeliui ekonominės veiklos vykdytojų tai reikš paskatas, skirtas 
skatinti energijos vartojimo efektyvumą. Štai kodėl sistema turėtų būti vadinama paramos 
energijos taupymui sistema, o ne energijos taupymo įpareigojimo sistema. Šis pakeitimas, jei 
bus priimtas, taikomas visam tekstui. 

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės gali netaikyti šio 
straipsnio mažosioms energijos skirstymo 
įmonėms ir mažosioms mažmeninės 
energijos prekybos įmonėms, t. y. toms, 

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

kurios paskirsto arba parduoda mažiau nei
200 GWh energijos ekvivalentą per metus, 
kuriose dirba mažiau nei 50 darbuotojų 
arba kurių metinė apyvarta ar metinis 
balansas neviršija 8.000.000 EUR. Savo 
reikmėms gaminama energija 
neįskaičiuojama.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas MVĮ gali tapti nepakeliama biurokratine našta. Todėl riba turi būti 
padidinta. Atitinkamos ribinės vertės yra artimesnės valstybėse narėse galiojančioms 
sistemoms. 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Ieškodamos alternatyvos 1 daliai, 
valstybės narės gali pasirinkti kitas 
priemones, kad užtikrintų energijos 
taupymą galutinio vartojimo grandyje. 
Taikant šį metodą per metus sutaupomas 
energijos kiekis yra lygus energijos kiekiui, 
kurį reikalaujama sutaupyti 1 dalyje.

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

Or. en

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonėmis, kurių imtasi pagal šią dalį, 
turi būti užtikrintas vienodo planavimo 
patikimumas paramos energijos taupymo 
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sistemoms požiūriu visiems rinkos 
dalyviams. Paskatos energijos vartojimo 
efektyvumui turi būti užtikrintos 
nepriklausomai nuo metinių biudžeto 
pakeitimų, jos turi būti nuolatinės ir 
ilgalaikės, jei reikia, mažėjančio masto.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad alternatyvos paramos energijos taupymo sistemoms nebūtų tik 
leidžianti išsisukti spraga. Jos turėtų padėti sutaupyti papildomai energijos ir turi suteikti tokį 
pat finansinių paskatų stabilumą kaip ir paramos energijos taupymui sistemos. Didelis 
paramos energijos taupymui sistemų privalumas yra tas, kad kiekvienais metais bus skiriamas 
nuolatinis pinigų srautas, skirtas remti investicijas į energijos vartojimo efektyvumą 
Kiekviena alternatyva turi duoti tokį patį rezultatą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Daugiau dėmesio turėtų būti skiriama paskatų principui. Įrodymo našta, jei paskatos būtų 
apskųstos kaip nepateisinama valstybės pagalba, turėtų tekti Komisijai, o ne valstybei narei, 
norinčiai tas paskatas suteikti. 
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Article 13a
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 
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montuotojus. Jos turi užtikrinti, kad 
bankai ir kitos finansinės institucijos būtų 
informuotos apie galimybes dalyvauti 
kuriant viešojo ir privačiojo sektorių 
bendradarbiavimą, skirtą energijos 
vartojimo efektyvumo priemonėms gerinti.
2. Valstybės narės sudaro tinkamas 
sąlygas ir skatina rinkos operatorius teikti 
energijos vartotojams tinkamą ir tikslią 
informaciją ir patarimus apie energijos 
vartojimo efektyvumą.
3. Valstybės narės, dalyvaujant 
suinteresuotiems asmenims, įskaitant 
vietos ir regionines institucijas, parengia 
tinkamas informavimo, sąmoningumo 
ugdymo ir mokymo programas, kad 
piliečiai būtų informuojami apie energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonių 
taikymo praktines galimybes ir naudą.
4. Komisija užtikrina, kad būtų keičiamasi 
informacija apie valstybių narių geriausią 
energijos taupymo patirtį ir ji būtų plačiai 
išplatinta.

Or. en

Pagrindimas

Informacija ir mokymai yra energijos vartojimo efektyvumo pagrindas. Valstybės narės 
neturėtų išvengti atsakomybės šioje srityje.  

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Fondai ir finansavimo mechanizmai

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

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d
valstybė narė pateikia Komisijai 
nacionalinius energijos vartojimo 
efektyvumo planus, kuriuose aprašoma, 
kaip valstybės narės planuoja pasiekti,
kad 3 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
nacionaliniai energijos vartojimo 
efektyvumo tikslai būtų įgyvendinti.
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 2014 m. sausio 
1 d. pateikia rekomenduojamą papildomų 
ataskaitų formą. Ši forma tvirtinama 
laikantis 20 straipsnio 2 dalyje nustatytos 
rekomendacinės tvarkos. Papildomose 
ataskaitose bet kuriuo atveju pateikiama 
XIV priede nurodyta informacija.

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 
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 
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pavojų. 

Or. en

Pagrindimas

Dvipusis požiūris gali būti veiksmingas, jeigu valstybės narės pateiks Komisijai visą 
informaciją apie tai, kaip jos mano pasiekti nacionalinių orientacinių tikslų. Komisija taip pat 
gali pakeisti šiuos pasiūlymus, kuriuose numatyti nepakankamai aukšti tikslai.  Siekiant 
išvengti anglies dioksido nutekėjimo reikia, kad būtų taikomos ekonomiškai veiksmingos 
priemonės. Kitu atveju valstybės narės užkrauna naštą daug energijos suvartojančiai 
pramonei ir nesvarsto tų priemonių, už kurias atsako jos pačios, pavyzdžiui, paskatų 
privačiam statybų sektoriui. 

Pakeitimas 16

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.

7. Komisija iki 2013 m. birželio 30 d. 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 3 
straipsnio 2 dalyje nurodytą vertinimą; po 
to iki 2013 m. rugsėjo 30 d. pateikiamas 
teisės akto pasiūlymas, kuriame nustatomi 
privalomieji nacionaliniai tiksliniai 
rodikliai, jeigu iš vertinimo matyti, kad 
nuo Sąjungos tikslo nukrypta daugiau nei 
1 proc..

Or. en

Pagrindimas

Reikia paaiškinti, kokiais atvejais bus įgyvendinamas antras plano etapas.   

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
I a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia priedas
Nacionalinių energijos vartojimo 
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efektyvumo tikslų skaičiavimo metodas
Nustatydamos nacionalinius energijos 
vartojimo efektyvumo tikslus valstybės 
narės atsižvelgia į išdėstytus metodus. 
Pirminės energijos suvartojimo 2020 m. 
prognozės pagrįstos 2007 m. PRIMES 
baziniu scenarijumi. 
Metodika.
Palyginti su 2007 m. PRIMES bazinio 
scenarijaus prognozėmis Mtoe 2020 m. 
sumažės 20 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 (L91), 
grupei,
– neviršija 12 proc. penkiolikos ES 
valstybių, kurios atitinka Sanglaudos 
fondo finansavimo reikalavimus (C15), 
grupei,
– neviršija 20 proc. bet kuriai šaliai,
– ne mažiau kaip 8 proc. bet kuriai šaliai, 
kuri neatitinka Sanglaudos fondo 
finansavimo reikalavimų (iš ES 27 atėmus 
C152),
– lygus bent 5 proc. bet kuriai šaliai, kuri 
atitinka Sanglaudos fondo finansavimo 
reikalavimus (C15), 
– nesudaro daugiau kaip 5 proc. bendro 
energijos suvartojimo padidėjimo.
__________________
1 L9 šalys apima Bulgariją, Rumuniją, 
Latviją, Lenkiją, Estiją, Vengriją, Lietuvą, 
Slovakiją ir Čekijos Respubliką, žr. 
Eurostato leidinį „Statistics in Focus“, 
Nr. 16/2011.
2C15 šalys: L9 šalys ir Slovėnija, 
Portugalija, Malta, Graikija, Kipras ir 
Ispanija.
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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 mažiau ambicingi tikslai, pavyzdžiui, reikia gerbti žmonių norą 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.


