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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Energijos vartojimo efektyvumas yra vienas iš svarbiausių pavyzdinės iniciatyvos 
„Tausiai išteklius naudojanti Europa“, paskelbtos strategijoje „Europa 2020“, 
klausimų. Kaip pabrėžiama Komisijos komunikate „Konkurencingos mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planas“, energijos 
vartojimo efektyvumas yra vienas iš aspektų, būdingų ekonomikai, kurią vystant 
sunaudojama mažai anglies junginių ir gali būti paskatintas darbo vietų kūrimas 
trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiais skatinant švietimą, mokymus, programas, 
skirtas užtikrinti didesniam naujų technologijų priimtinumui, mokslinius tyrimus ir 
plėtrą bei verslumą.

Šiame pasiūlyme dėl direktyvos pabrėžiama, kad perėjus prie energiją efektyviau 
vartojančios ekonomikos taip pat turėtų pagerėti ES pramonės konkurencingumas, 
turėtų būti paskatintas ekonomikos augimas ir sukurta aukštos kokybės darbo vietų 
keliuose su energijos vartojimo efektyvumu susijusiuose sektoriuose. Siekiant 
pašalinti su reguliavimu nesusijusias energijos vartojimo efektyvumo kliūtis buvo 
pasiūlytos ir tokios priemonės, kaip švietimo, mokymų ir specialios informacijos ir 
techninės pagalbos energijos vartojimo efektyvumo srityse užtikrinimas. Nuomonės 
referentė mano, kad šis pasiūlymas dėl direktyvos gali būti proga pabrėžti, kad, norint 
pasiekti energijos vartojimo efektyvumo tikslus ir sudaryti moterims galimybę užimti 
šias ateityje numatomas darbo vietas su energijos vartojimo efektyvumu susijusiuose 
sektoriuose, labai svarbu, kad moterims būtų prieinami specializuoti mokymai.

Dar vienas aspektas, į kurį atkreiptas dėmesys šioje nuomonėje, yra tai, kad valstybės 
narės, norėdamos pasiekti savo energijos vartojimo efektyvumo tikslus, taip pat turėtų 
skatinti siekti socialinio tikslo ir įtraukti priemones, kurios turi būti pritaikytos 
energijos nepriteklių patiriančiuose namų ūkiuose arba socialiniuose būstuose. Turėtų 
būti parengtos specialios priemonės ir numatytos paskatos pažeidžiamoms socialinėms 
grupėms, siekiant padėti šiems namų ūkiams užtikrinti didesnį energijos vartojimo 
efektyvumą namuose ir sumažinti su energija susijusias išlaidas. Šios priemonės turėtų 
būti rengiamos atsižvelgiant ir į lyties aspektą.

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 2010 m. Komisija patvirtino moterų ir 
vyrų lygybės skatinimo Europoje 
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strategiją, kurią įgyvendinant, pirmiausia 
siekiama geriau išnaudoti moterų 
potencialą ir taip prisidėti prie bendrų ES 
ekonominių ir socialinių tikslų siekio. 
Nacionaliniu, Europos Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis pastebimas 
nepakankamas moterų dalyvavimas 
energetikos sektoriuje ir su lytimi 
susijusių principų ir reikalavimų 
nebuvimas. Dėl šios priežasties ir siekiant 
įgyvendinti ES lyčių lygybės strategiją 
nacionaliniu lygmeniu, valstybės narės 
turi integruoti šią strategiją taip, kad būtų 
įvertintas skirtingas visų sričių politikos 
poveikis moterims ir vyrams, įskaitant 
mokslinius tyrimus energetikos srityje, 
taip pat tausią energijos gamybą ir 
vartojimą dalyvaujant glaudžiame dialoge 
su energetikos pramonės atstovais, 
institucijomis, organizacijomis ir 
sprendimų priėmėjais.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kai kurios valstybių narių 
savivaldybės ir kitos viešosios 
organizacijos jau ėmėsi įgyvendinti bendrą 
požiūrį į energijos taupymą ir tiekimą, 
pavyzdžiui, patvirtino tausiosios energijos 
veiksmų planus (pvz., parengtus pagal 
Merų pakto iniciatyvą) ir bendrą požiūrį į 
miestus, kuris apima ne vien atskiras 
pastatams ar pavienėms transporto rūšims 
taikomas intervencines priemones. 
Valstybės narės turėtų raginti savivaldybes 
ir kitas viešąsias organizacijas patvirtinti 
integruotus tausiuosius energijos vartojimo 
efektyvumo planus, kuriuose būtų nustatyti 
aiškūs tikslai, įtraukti piliečius į šių planų 
rengimą bei įgyvendinimą ir tinkamai juos 
informuoti apie šių planų turinį ir pažangą 
siekiant juose numatytų tikslų. Tokie 

(16) siekdamos kurti miestus ir regionus, 
kuriuose suvartojama mažai energijos, kai 
kurios valstybių narių savivaldybės ir kitos 
viešosios organizacijos jau ėmėsi 
įgyvendinti bendrą požiūrį į energijos 
taupymą ir tiekimą, pavyzdžiui, patvirtino 
tausiosios energijos veiksmų planus (pvz., 
parengtus pagal Merų pakto iniciatyvą) ir 
bendrą požiūrį į miestus, kuris apima ne 
vien atskiras pastatams ar pavienėms 
transporto rūšims taikomas intervencines 
priemones. Remiantis šia mažai energijos 
suvartojančių miestų ir regionų 
koncepcija, energetikos klausimai laikomi 
esmine miestų ir regionų vystymosi 
dalimi, įtraukta į vietos demokratijos ir 
valdymo procesus. Valstybės narės turėtų 
raginti vietos valdžios institucijas apibrėžti 



AD\887595LT.doc 5/14 PE475.925v02-00

LT

planai gali leisti sutaupyti nemažai 
energijos, ypač jei būtų įgyvendinami 
energetikos valdymo sistemose, kurios 
leistų atitinkamoms viešosioms 
organizacijoms geriau valdyti energijos 
vartojimą. Miestai ir kitos viešosios 
organizacijos turėtų būti skatinami keistis 
patirtimi, susijusia su naujoviškesnėmis 
priemonėmis;

šias vietos vystymosi strategijas, 
grindžiamas dialogu su vietos viešosiomis, 
komercinėmis ir socialinėmis 
suinteresuotosiomis šalis, įskaitant 
socialinius partnerius. Tai būtų vietos 
integruotų tvaraus energijos vartojimo 
efektyvumo planų rengimo prielaida. 
Valstybės narės turėtų raginti
savivaldybes ir kitas viešąsias 
organizacijas patvirtinti integruotus 
tausiuosius energijos vartojimo 
efektyvumo planus, kuriuose būtų nustatyti 
aiškūs tikslai ir į kuriuos būtų įtrauktos ir 
specifinės priemonės, reikalingos spręsti 
energijos nepritekliaus klausimams ir 
skatinti pažeidžiamas socialines grupes 
efektyviai vartoti energiją, taip pat ir 
atsižvelgiant į lyčių aspektą, įtraukti vietos 
suinteresuotąsias šalis, įskaitant 
socialinius partnerius, ir piliečius į šių 
planų rengimą bei įgyvendinimą, rengti 
švietimo ir mokymo programas 
darbuotojams ir verslininkams, siekiant 
padėti jiems ugdyti reikiamus įgūdžius, ir 
tinkamai juos ir piliečius informuoti apie 
šių planų turinį ir pažangą siekiant juose 
numatytų tikslų. Tokie planai gali leisti 
sutaupyti nemažai energijos, ypač jei būtų 
įgyvendinami energetikos valdymo 
sistemose, kurios leistų atitinkamoms 
viešosioms organizacijoms geriau valdyti 
energijos vartojimą. Miestai ir kitos 
viešosios organizacijos turėtų būti 
skatinami keistis patirtimi, įskaitant 
keitimąsi patirtimi su socialiniais 
partneriais ir tarp jų, susijusia su 
naujoviškesnėmis priemonėmis;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) daugiausia energijos namų ūkiuose 
sutaupo moterys. Svarbu skatinti moterų 
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atsakomybę ir jų mokymą ir paskirti 
energetikos srities techninius ir aplinkos 
apsaugos specialistus, kurie galėtų 
kontroliuoti ir stebėti energijos vartojimo 
efektyvumą administruojant privačius 
pastatus.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) įvertinus galimybę ES lygmeniu 
nustatyti baltojo sertifikato sistemą, 
paaiškėjo, kad esamomis aplinkybėmis 
taikant tokią sistemą susidarytų per didelių 
administracinių sąnaudų ir kiltų grėsmė, 
kad energijos taupymas bus sutelktas tam 
tikrose valstybėse narėse, todėl šios 
taupymo priemonės nepasklistų po visą ES. 
Pirmiau nurodytą tikslą bent jau šiame 
etape būtų galima geriau pasiekti nustačius 
nacionalines energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimų sistemas ar kitas 
priemones, kurias taikant galima sutaupyti 
tiek pat energijos. Tačiau Komisija 
deleguotuoju aktu turėtų nustatyti sąlygas, 
kuriomis valstybė narė galėtų ateityje 
pripažinti kitoje valstybėje narėje 
sutaupytos energijos kiekį. Tokių sistemų 
užmojų platumą reikėtų nustatyti bendra 
ES lygmens sistema ir kartu užtikrinti, kad 
valstybės narės galėtų visiškai atsižvelgti į 
nacionalinį rinkos dalyvių organizavimą, 
konkrečias energetikos sektoriaus 
aplinkybes ir galutinių vartotojų įpročius. 
Pagal bendrą sistemą energetikos 
komunalinėms įmonėms turėtų būti 
suteikta galimybė siūlyti energijos 
paslaugas visiems galutiniams vartotojams, 
o ne tik tiems, kuriems jos parduoda 
energiją. Taip energetikos rinkoje padidėtų 
konkurencija, nes energetikos komunalinės 
įmonės, teikdamos papildomas energetikos 
paslaugas, galėtų diferencijuoti savo 
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produktą. Pagal bendrą sistemą valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama į savo 
nacionalinę sistemą įtraukti reikalavimus, 
kuriais būtų siekiama socialinio tikslo, kad 
pažeidžiami vartotojai galėtų gauti 
didesnio energijos vartojimo efektyvumo 
teikiamą naudą. Be to, pagal ją valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama mažąsias 
įmones atleisti nuo energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimo. Komisijos 
komunikate „Smulkiojo verslo aktas“ 
išdėstomi principai, į kuriuos turėtų 
atsižvelgti šios galimybės netaikyti 
nusprendusios valstybės narės;

produktą. Pagal bendrą sistemą valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama į savo 
nacionalinę sistemą įtraukti reikalavimus, 
kuriais būtų siekiama socialinio tikslo, 
pirmiausia numatant konkrečias 
priemones ir paskatas, kad pažeidžiamos 
socialinės grupės, pvz., vyresnio amžiaus 
ar neįgalūs vyrai ir moterys, vieniši tėvai 
ir mažas pajamas gaunantys namų ūkiai, 
galėtų gauti didesnio energijos vartojimo 
efektyvumo teikiamą naudą ir kad būtų 
sušvelnintas energijos vartojimo 
efektyvumo priemonių sąnaudų poveikis 
galutinių vartotojų sąskaitoms už 
energiją. Be to, pagal ją valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama mažąsias 
įmones atleisti nuo energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimo. Komisijos 
komunikate „Smulkiojo verslo aktas“ 
išdėstomi principai, į kuriuos turėtų 
atsižvelgti šios galimybės netaikyti 
nusprendusios valstybės narės;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(30) reikėtų, kad būtų pakankamai 
patikimų ir kompetentingų energijos 
vartojimo efektyvumo srities specialistų, 
kurie užtikrintų veiksmingą šios direktyvos 
įgyvendinimą laiku, kartu užtikrinant 
vienodą specialisčių moterų ir specialistų 
vyrų dalyvavimą, pavyzdžiui, kad būtų 
laikomasi energijos vartojimo audito ir 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemų įgyvendinimo 
reikalavimų. Todėl valstybės narės turėtų 
energetikos paslaugų teikėjams nustatyti 
sertifikavimo sistemas, energijos vartojimo 
auditą ir kitas efektyvesnio energijos 
vartojimo priemones;
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) šiandienos vaikai yra rytojaus 
darbuotojai, inžinieriai, architektai, 
verslininkai ir energijos vartotojai. 
Sprendimai, kuriuos jie priims, turės 
įtakos tam, kaip visuomenė gamins ir 
vartos energiją ateityje. Todėl svarbus 
švietimas energetikos srityje, kad ateities 
kartoms būtų paaiškinta, kaip savo 
gyvenimo būdu ir asmeniniu elgesiu 
galima prisidėti prie efektyvaus energijos 
vartojimo;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) turėtų būti skirti tinkami ištekliai, 
reikalingi paremti konkrečioms švietimo, 
mokymo ir informavimo programoms, 
pagal kurias būtų atsižvelgiama ir į lyčių 
aspektą. Valstybės narės turėtų būti 
skatinamos adaptuoti savo profesinio 
švietimo ir lavinimo programas, kad jos 
atitiktų naujas su kvalifikacija susijusias 
reikmes, be to, moterims ir vyrams turėtų 
būtų užtikrintos vienodos galimybės 
rinktis šias programas rinktis ir jose 
dalyvauti ir taip pat naudotis specialiomis 
orientavimo ir informavimo paslaugomis.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Dalyvaujamieji energijos vartojimo 
efektyvumo gerinimo procesai skirti 
užtikrinti, kad visi galėtų prisidėti prie 
permainų energetikos srityje. Pirmiausia į 
šiuos procesus būtina įtraukti moteris, nes 
jos yra svarbiausios privačių sprendimų 
priėmėjos ir efektyvios energijos 
vartotojos privačiuose namų ūkiuose, o 
kasdien bendraudamos su savo šeimos 
nariais jos deda sąmoningo ir tausaus 
energijos vartojimo šeimoje pagrindą.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) patvirtinti energijos vartojimo 
efektyvumo planą, kuris būtų atskiras arba 
platesnės klimato ar aplinkos apsaugos 
plano dalis ir kuriame būtų nustatyti 
konkretūs energijos taupymo tikslai, kad 
būtų nuolat gerinamas organizacijos
energinis naudingumas;

(a) patvirtinti integruotą ir tvarų energijos 
vartojimo efektyvumo planą, kuris būtų 
atskiras arba platesnės klimato ar aplinkos 
apsaugos plano dalis ir kuriame būtų 
nustatyti konkretūs energijos taupymo 
tikslai ir konkrečios priemonės energijos 
nepritekliaus problemai spręsti, kad būtų 
nuolat gerinamas energijos taupymas 
organizacijoje ir jos energinis 
naudingumas;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Valstybės narės į savo nustatytus 
taupymo įpareigojimus įtraukia 
reikalavimus, pagal kuriuos būtų 
numatyta siekti socialinio tikslo, įskaitant 
reikalavimą įgyvendinti priemones 
energijos nepriteklių patiriančiuose namų 
ūkiuose ar socialiniuose būstuose 
atsižvelgiant į pažeidžiamų socialinių 
grupių reikmes ir numatant atitinkamas 
paskatas, kad būtų pagerintas jų namų 
ūkių energinis naudingumas.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nustatyti reikalavimus, kuriais, 
įgyvendinant jų nustatytus taupymo 

Išbraukta.
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įpareigojimus, siekiama socialinio tikslo, 
įskaitant reikalavimą įgyvendinti 
priemones energijos nepriteklių 
patiriančiuose namų ūkiuose ar 
socialiniuose būstuose;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės raginamos panaudoti 
moterų įgūdžius tausaus namų ūkio 
tvarkymo srityje. Jos gali mokyti ir 
konsultuoti vietoje. Šie mokymai aprėptų, 
pvz., pirkinių planavimą, kad būtų 
vengiama pirkti nereikalingais kiekiais, 
sąmoningą maisto vartojimą, kad būtų 
vengiama eikvoti maistą, dėmesio 
atkreipimą į energijos vartojimo 
efektyvumo klasę perkant naujus namų 
ūkio prietaisus, tinkamas šildymo ir 
ventiliacijos sistemas ir energiniu 
požiūriu atsakingą namų ūkio prietaisų 
naudojimą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Valstybės narės, inter alia, adekvačiai 
finansuodamos mokymų programas, 
prisideda prie siekio užtikrinti, kad teisės į 
informaciją ir konsultacijas aiškiai 
aprėptų energijos vartojimo efektyvumą.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Komisijos indėlis aprėpia, inter alia, 
energijos vartojimo efektyvumo klausimų 
įtraukimą į socialiniams partneriams 
skirtas mokymų programas ir adekvatų 
šių programų finansavimą. Taip ji 
užtikrina, kad būtų papildyta Europos 
socialiniame dialoge dalyvaujančių 
institucijų (Europos darbų tarybų, 
Europos sektorių socialinio dialogo 
komitetų, Europos darbų tarybų 
užimtumo ir kvalifikacijų srityje) 
kompetencija į ją įtraukiant energijos 
vartojimo efektyvumo klausimus.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kliūčių šalinimo priemonėse gali būti 
numatytos paskatos, teisinių ar reguliavimo 
nuostatų panaikinimas ar keitimas arba 
rekomendacijų ir aiškinamųjų pranešimų 
priėmimas. Šias priemones galima derinti 
su švietimu, mokymu ir specialios 
energijos vartojimo efektyvumo 
informacijos bei techninės pagalbos 
teikimu.

Kliūčių šalinimo priemonėse gali būti 
numatytos paskatos, teisinių ar reguliavimo 
nuostatų panaikinimas ar keitimas arba 
rekomendacijų ir aiškinamųjų pranešimų 
priėmimas. Šias priemones galima derinti 
su švietimu, mokymu ir specialios 
energijos vartojimo efektyvumo 
informacijos bei techninės pagalbos 
teikimu, pagal kuriuos atsižvelgiama ir į 
lyties aspektą.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės raginamos imtis tinkamų 
priemonių švietimui energetikos 
klausimais šeimose, mokyklose ir 
visuomenėje skatinti, ypatingą dėmesį 
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skiriant tam, kaip kiekvienas savo 
asmeniniu elgesiu galėtų prisidėti prie 
efektyvesnio ir tausesnio energijos 
vartojimo.
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