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Pakeitimas 120
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 121
Herbert Reul

Teisėkūros rezoliucijos projektas
4 nurodomoji dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į [parlamento (-ų) ar jo 
(jų) rūmų pavadinimas] pagal Protokolą 
(Nr. 2) dėl subsidiarumo ir proporcingumo 
principų taikymo pateiktas pagrįstas 
nuomones, kuriose tvirtinama, jog
teisėkūros akto projektas neatitinka
subsidiarumo principo,

– atsižvelgdamas į [parlamento (-ų) ar jo 
(jų) rūmų pavadinimas] pagal Protokolą 
(Nr. 2) dėl subsidiarumo ir proporcingumo 
principų taikymo pateiktas pagrįstas 
nuomones, kuriose išreiškiamos didelės 
abejonės, ar teisėkūros akto projektas 
atitinka subsidiarumo principą,

Or. de

Pagrindimas

Būtina atsižvelgti į pagrįstas nacionalinių parlamentų nuomones ir šį faktą taip pat būtina 
paskelbti.

Pakeitimas 122
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– perdavus įstatymo galią turinčio teisės 
akto projektą nacionaliniams 

– perdavus įstatymo galią turinčio teisės 
akto projektą nacionaliniams parlamentams 
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parlamentams, ir atsižvelgus į pagrįstose nuomonėse 
iškeltas problemas (kai kurios, iš jų labai 
rimtos)dėl atitikties proporcingumo ir 
subsidiarumo principams. 

Or. de

Pakeitimas 123
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) Europos Sąjunga susiduria su 
pagrindinėmis problemomis, kurios iš 
dalies kyla dėl skeptiško požiūrio į 
skalūnų dujas, dėl atsisakymo importuoti 
naftos produktus, išgautus iš bituminio 
smėlio, ir dėl nenoro naudoti vietos 
iškastą anglį, nors dėl to didėja 
priklausomybė nuo importo iš trečiųjų 
šalių ir mažėja energijos ištekliai.
Energijos vartojimo efektyvumas yra viena 
iš keletos vertingų šių problemų sprendimo 
priemonių, nes ji gali atsieti ekonomikos 
augimą nuo energijos paklausos didėjimo.
Perėjimas prie efektyviau energiją 
vartojančios ekonomikos taip pat turėtų 
padėti paspartinti naujoviškų technologinių 
sprendimų plitimą, nesuteikiant 
pirmenybės atskiriems gamintojams ar 
tiekėjams, ir pagerinti ES pramonės 
konkurencingumą, paskatinti ekonomikos 
augimą ir sukurti aukštos kokybės darbo 
vietų keliuose su energijos vartojimo 
efektyvumu susijusiuose sektoriuose;

Or. de

Pakeitimas 124
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 125
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos Sąjunga susiduria su 
beprecedentėmis problemomis, kurias 
lemia didėjanti priklausomybė nuo 
energijos importo ir menki energijos 

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

ištekliai, taip pat su poreikiu riboti klimato 
kaitą ir įveikti ekonomikos krizę. Energijos 
vartojimo efektyvumas, nevaržant 
ekonominės veiklos, yra gera šių problemų 
sprendimo priemonė. Jis gerina ES tiekimo 
saugumą, nes mažina pirminį energijos 
vartojimą ir energijos importą. Energijos 
vartojimo efektyvumas padeda 
mažiausiomis sąnaudomis mažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų ir 
taip švelninti klimato kaitą. Perėjimas prie 
efektyviau energiją vartojančios 
ekonomikos taip pat turėtų padėti 
paspartinti naujoviškų technologinių 
sprendimų plitimą ir pagerinti ES 
pramonės konkurencingumą, paskatinti 
ekonomikos augimą ir sukurti aukštos 
kokybės darbo vietų keliuose su energijos 
vartojimo efektyvumu susijusiuose 
sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 126
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Siekiant minėtų tikslų būtina 
atsižvelgti į Sąjungos tarptautinį 
konkurencingumą. Ypatingai svarbus 
įgyvendinimo veiksmingumas. Viešojo 
administravimo ir privačios pramonės 
biurokratija turi būti minimali. Ypač tuo 
metu, kai valstybės biudžetas yra ribotas, 
išlaidos ilgalaikėje perspektyvoje turi 
išlikti tvariomis. Būtina vengti Sąjungos 
deindustrializacijos ir, jei reikia, 
apmokestinti importą iš trečiųjų šalių, 
kurių įmonės nesilaiko pakankamų 
reikalavimų, skirtų taupyti energiją ir 
įgyvendinti energijos veiksmingumą. Šios 
direktyvos reikalavimas neturi sąlygoti 
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Sąjungos gyventojų energijos 
nepritekliaus didėjimo.

Or. de

Pagrindimas

Iš esmės šios direktyvos tikslus gali įgyvendinti tik, jeigu bus išsaugotas ES tarptautinis 
konkurencingumas, ir jei pradinės išlaidos, įskaitant tas, kurios kyla dėl biurokratijos, bus 
prieinamos valstybėms, pramonei ir visuomenei. 

Pakeitimas 127
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2007 m. kovo 8 ir 9 d. Europos Vadovų 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
išvadose pabrėžtas poreikis ES efektyviau 
vartoti energiją, kad būtų pasiektas tikslas 
užtikrinti, kad, palyginti su prognozėmis, 
iki 2020 m. pirminės energijos būtų 
suvartojama 20 proc. mažiau. Todėl 
2020 m. ES būtų suvartojama 368 Mtoe 
mažiau pirminės energijos;

(2) 2007 m. kovo 8 ir 9 d. Europos Vadovų 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
išvadose pabrėžtas poreikis ES efektyviau 
vartoti energiją, kad būtų pasiektas tikslas 
užtikrinti, kad, palyginti su prognozėmis, 
iki 2020 m. pirminės energijos būtų 
suvartojama 20 proc. mažiau. Todėl 2020 
m. ES būtų suvartojama 368 Mtoe mažiau 
pirminės energijos arba pagerinti 
Sąjungos energijos naudojimo 
intensyvumą iki 104 t naftos ekvivalento 
vienam milijonui eurų bendrojo vidaus 
produkto 2005 m. kainomis. Ši direktyva 
kartu su kitomis teisėkūros priemonėmis 
(pavyzdžiui, taršos leidimų pardavimų 
schema, atsinaujinančios energijos 
direktyva, ekologinio projektavimo 
direktyva, t.t.) yra svarbi priemonė, 
padedanti pasiekti tikslą.

Or. en
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Pakeitimas 128
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2007 m. kovo 8 ir 9 d. Europos Vadovų 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
išvadose pabrėžtas poreikis ES efektyviau 
vartoti energiją, kad būtų pasiektas tikslas 
užtikrinti, kad, palyginti su prognozėmis, 
iki 2020 m. pirminės energijos būtų 
suvartojama 20 proc. mažiau. Todėl
2020 m. ES būtų suvartojama 368 Mtoe 
mažiau pirminės energijos;

(2) 2007 m. kovo 8 ir 9 d. Europos Vadovų 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
išvadose pabrėžtas poreikis ES efektyviau 
vartoti energiją, kad būtų pasiektas tikslas 
užtikrinti, kad, palyginti su prognozėmis, 
iki 2020 m. pirminės energijos būtų 
suvartojama 20 proc. mažiau. Iki 2020 m. 
pirminės energijos suvartojamo 
sumažinimas 20 proc. prilygsta 2020 m.
absoliučiam pirminės energijos 
suvartojimo sumažinimui 368 Mtoe arba 
siekiui įgyvendinti energijos naudojimo 
intensyvumą iki 104 t naftos vienam 
milijonui eurų bendrojo vidaus produkto, 
o tai prilygtų 37 proc. energijos 
veiksmingumo padidinimo.

Or. de

Pakeitimas 129
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2007 m. kovo 8 ir 9 d. Europos Vadovų 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
išvadose pabrėžtas poreikis ES efektyviau 
vartoti energiją, kad būtų pasiektas tikslas 
užtikrinti, kad, palyginti su prognozėmis, 
iki 2020 m. pirminės energijos būtų 
suvartojama 20 proc. mažiau. Todėl
2020 m. ES būtų suvartojama 368 Mtoe 
mažiau pirminės energijos;

(2) 2007 m. kovo 8 ir 9 d. Europos Vadovų 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
išvadose pabrėžtas poreikis ES efektyviau 
vartoti energiją, kad būtų pasiektas 
maksimalaus sutaupymo tikslas, kad, 
palyginti su prognozėmis, iki 2020 m. 
pirminės energijos būtų suvartojama 
20 proc. mažiau. Tai galėtų reikšti 2020 m.
bendrą Sąjungos pirminės energijos 
suvartojimo sumažinimą 368 Mtoe, tačiau 
taip pat būtina atsižvelgti į valstybių narių 
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konkrečios energijos suvartojimo 
įvairovę; taip pat svarbu valstybėse narėse
įvairinti energijos išteklius.

Or. pl

Pagrindimas

Būtinybė 20 proc. ES sumažinti energijos suvartojimą nereiškia proporcingo šio dydžio 
sumažinimo visose valstybėse narėse; kai kuriose valstybėse gali būti didesnis skaičius, o –
kitose mažesnis.

Pakeitimas 130
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2007 m. kovo 8 ir 9 d. Europos Vadovų 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
išvadose pabrėžtas poreikis ES efektyviau 
vartoti energiją, kad būtų pasiektas tikslas 
užtikrinti, kad, palyginti su prognozėmis, 
iki 2020 m. pirminės energijos būtų 
suvartojama 20 proc. mažiau. Todėl 
20201 m. ES būtų suvartojama 368 Mtoe 
mažiau pirminės energijos1;

(2) 2007 m. kovo 8 ir 9 d. Europos Vadovų 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
išvadose pabrėžtas poreikis ES efektyviau 
vartoti energiją ir kartu su kitomis 
priemonėmis (taršos leidimų pardavimo 
sistema, padidintu atsinaujinančių 
energijos šaltinių naudojimu, ekologiniu 
projektavimu) siekti įgyvendinti tikslą, 
kad, palyginti su prognozėmis, iki 2020 m. 
pirminės energijos būtų suvartojama 
20 proc. mažiau. Todėl 2020 m. ES būtų 
suvartojama 368 Mtoe mažiau pirminės 
energijos; Šį tikslą būtina peržiūrėti pagal 
ekonomikos tendencijas.

______________ _____________
1 Pagal 2007 m. prognozes 2020 m. būtų 
suvartojama 1842 Mtoe pirminės energijos. 
2020 m. sutaupius 20 proc. būtų 
suvartojama 1474 Mtoe mažiau energijos, 
t. y. 368 Mtoe mažiau, palyginti su 
prognozėmis.

Pagal 2007 m. prognozes 2020 m. būtų 
suvartojama 1842 Mtoe pirminės energijos. 
2020 m. sutaupius 20 proc. būtų 
suvartojama 1474 Mtoe mažiau energijos, 
t. y. 368 Mtoe mažiau, palyginti su 
prognozėmis. Tai prilygtų energijos 
naudojimo intensyvumo tikslui: 104 t 
pirminės energijos vienam milijonui eurų.

Or. de
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Pakeitimas 131
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2007 m. kovo 8 ir 9 d. Europos Vadovų 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
išvadose pabrėžtas poreikis ES efektyviau 
vartoti energiją, kad būtų pasiektas tikslas 
užtikrinti, kad, palyginti su prognozėmis, 
iki 2020 m. pirminės energijos būtų 
suvartojama 20 proc. mažiau. Todėl
2020 m. ES būtų suvartojama 368 Mtoe 
mažiau pirminės energijos;

(2) 2007 m. kovo 8 ir 9 d. Europos Vadovų 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
išvadose pabrėžtas poreikis ES efektyviau 
vartoti energiją, kad būtų pasiektas tikslas 
užtikrinti, kad, palyginti su prognozėmis, 
iki 2020 m. pirminės energijos būtų 
suvartojama 20 proc. mažiau. Nors Taryba 
nusprendė nepriimti absoliutaus, 
privalomo tikslo, tai prilygtų, kad 2020 m. 
ES būtų suvartojama 368 Mtoe mažiau 
pirminės energijos.

Or. de

Pakeitimas 132
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2007 m. kovo 8 ir 9 d. Europos Vadovų 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
išvadose pabrėžtas poreikis ES efektyviau 
vartoti energiją, kad būtų pasiektas tikslas 
užtikrinti, kad, palyginti su prognozėmis, 
iki 2020 m. pirminės energijos būtų 
suvartojama 20 proc. mažiau. Todėl 
2020 m. ES būtų suvartojama 368 Mtoe 
mažiau pirminės energijos;

(2) 2007 m. kovo 8 ir 9 d. Europos Vadovų 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
išvadose pabrėžtas poreikis ES efektyviau 
vartoti energiją, kad būtų pasiektas tikslas 
užtikrinti, kad, palyginti su prognozėmis, 
iki 2020 m. pirminės energijos būtų 
suvartojama 20 proc. mažiau. Todėl 2020 
m. ES būtų suvartojama 368 Mtoe mažiau 
pirminės energijos ir 2020 m. Sąjungoje 
būtų suvartojama 1474 Mtoe visos 
pirminės energijos.

Or. en
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Pakeitimas 133
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Siekiant apskaičiuoti energijos 
suvartojimo veiksmingumo sutaupymą, 
pažymima, kad ES 20 proc. tikslas prilygs 
numatomam 368 milijonų tonų naftos 
ekvivalentui sutaupyti energiją ir kurį taip 
pat galima būtų prilyginti 2020 m.
energijos naudojimo intensyvumo 
pagerinimui iki 104 t naftos vienam 
milijonui eurų bendrojo vidaus produkto 
(€2005). Šią sumą galima būtų padalyti 
taip: 139 toe suvartojamų pramonėje 
vienam milijonų eurų pridėtinės
pramonės vertės 2020 m. (palyginus su 
160 2009 metais) ir 269 Mtoe energijos 
sutaupymo kituose sektoriuose. 

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisijos pateikta informacija.

Pakeitimas 134
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Tai prilygsta 37 proc. energijos 
vartojimo efektyvumu, palyginus su 2005 
metais.

Or. de
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Pakeitimas 135
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
išvadose energijos vartojimo efektyvumo 
tikslinis rodiklis patvirtintas vienu iš 
pagrindinių naujosios ES darbo vietų ir 
pažangiojo, tvaraus ir įtraukaus augimo 
strategijos tikslinių rodiklių (Strategija 
„Europa 2020“). Siekdamos šį tikslą 
įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu, 
valstybės narės, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su Komisija, privalo 
nustatyti nacionalinius tikslinius rodiklius 
ir savo Nacionalinės reformos programose 
nurodyti, kaip jos ketina juos pasiekti;

(3) 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
išvadose energijos vartojimo efektyvumo 
tikslinis rodiklis patvirtintas vienu iš 
pagrindinių naujosios ES darbo vietų ir 
pažangiojo, tvaraus ir įtraukaus augimo 
strategijos tikslinių rodiklių (Strategija 
„Europa 2020“). Siekdamos šį tikslą 
įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu, 
valstybės narės, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su Komisija, privalo 
nustatyti nacionalinius tikslinius rodiklius 
ir savo Nacionalinės reformos programose 
nurodyti, kaip jos ketina juos pasiekti;
Komisija, siekdama šio tikslo, privalo 
užtikrinti, kad ES valstybių narių 
energijos naudojimo veiksmingumo 
skirtumai būtų sumažinti, o ne leisti 
atskiroms valstybėms narėms veržtis į 
priekį, tuo dar didinant skirtumus 
Europos Sąjungoje.

Or. de

Pakeitimas 136
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
išvadose energijos vartojimo efektyvumo 
tikslinis rodiklis patvirtintas vienu iš 

(3) 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
išvadose tikrasis energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinis rodiklis, pagrįstas 
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pagrindinių naujosios ES darbo vietų ir 
pažangiojo, tvaraus ir įtraukaus augimo 
strategijos tikslinių rodiklių (Strategija 
„Europa 2020“). Siekdamos šį tikslą 
įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu, 
valstybės narės, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su Komisija, privalo 
nustatyti nacionalinius tikslinius rodiklius 
ir savo Nacionalinės reformos programose 
nurodyti, kaip jos ketina juos pasiekti;

vieneto rodikliais, pavyzdžiui, per capita, 
patvirtintas vienu iš pagrindinių naujosios 
ES darbo vietų ir pažangiojo, tvaraus ir 
įtraukaus, inovacijomis skatinamo, augimo 
strategijos tikslinių rodiklių (Strategija 
„Europa 2020“). Siekdamos šį tikslą 
įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu, 
valstybės narės, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su Komisija, privalo 
nustatyti nacionalinius sektorinius
tikslinius rodiklius ir savo Nacionalinės 
reformos programose nurodyti, kaip jos 
ketina juos pasiekti;

Or. pl

Pagrindimas

Tvarų veiksmingumo augimą galima įgyvendinti tik diegiant inovacijų technologijas, o ne 
mechaniškai ribojant energijos vartojimą.

Pakeitimas 137
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Energijos vartojimo efektyvumo 
tikslus galima geriausiai įgyvendinti 
įtraukiant kiek įmanoma daugiau šalių: 
viešųjų ir privačių. Tai paskatins stiprų 
atsvaros poveikį, sukurs naujas darbo 
vietas ir prisidės prie ekologiškesnio 
augimo, siekiant sukurti 
konkurencingesnę ir tvaresnę Europą.

Or. en

Pakeitimas 138
Daniel Caspary
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Komisijos komunikate dėl 2020 m. 
energetikos energijos vartojimo 
efektyvumas laikomas 2020 m. ES 
energetikos strategijos pagrindu ir 
išreiškiamas poreikis nustatyti naują 
energijos vartojimo efektyvumo strategiją, 
kuri visoms valstybėms narėms leistų 
energijos naudojimą atsieti nuo 
ekonomikos augimo;

(4) Komisijos komunikatas dėl 2020 m. 
energetikos nurodo, kad energijos 
vartojimo efektyvumas yra vienas iš 
2020 m. ES energetikos strategijos 
prioritetų ir išreiškia poreikį nustatyti 
naują energijos vartojimo efektyvumo 
strategiją, kuri visoms valstybėms narėms 
leistų energijos naudojimą atsieti nuo 
ekonomikos augimo;

Or. de

Pakeitimas 139
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) 2010 m. gruodžio 15 d. rezoliucijoje dėl 
energijos vartojimo efektyvumo veiksmų 
plano persvarstymo Europos Parlamentas 
paragino Komisiją į persvarstytą energijos 
vartojimo efektyvumo veiksmų planą 
įtraukti priemones, kuriomis būtų 
panaikintas tariamas atotrūkis, trukdantis 
2020 m. pasiekti bendrą ES energijos 
vartojimo efektyvumo tikslą; Naujausi 
duomenys ir informacija rodo, kad 
atotrūkis yra žymiai mažesnis, nei manyta 
(net dabar, t. y. 2011 m. viduryje).

Or. de

Pakeitimas 140
Daniel Caspary
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Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) 2010 m. gruodžio 15 d. rezoliucijoje dėl 
energijos vartojimo efektyvumo veiksmų 
plano persvarstymo Europos Parlamentas 
paragino Komisiją į persvarstytą energijos 
vartojimo efektyvumo veiksmų planą 
įtraukti priemones, kuriomis būtų 
panaikintas atotrūkis, trukdantis 2020 m. 
pasiekti bendrą ES energijos vartojimo 
efektyvumo tikslą; šis atotrūkis, palyginti 
su planuotu 368 Mtoe  mažinimu, sudaro 
maždaug 204 Mtoe. 

Or. de

Pakeitimas 141
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 142
Ioan Enciu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) viena iš pavyzdinių strategijos „Europa 
2020“ iniciatyvų – 2011 m. sausio 26 d. 
Komisijos patvirtinta tausiai išteklius 
naudojančios Europos pavyzdinė 
iniciatyva. Tai rodo, kad energijos 
vartojimo efektyvumas yra pagrindinis 
dalykas užtikrinant energijos išteklių 
naudojimo tausumą;

(6) viena iš pavyzdinių strategijos „Europa 
2020“ iniciatyvų – 2011 m. sausio 26 d. 
Komisijos patvirtinta tausiai išteklius 
naudojančios Europos pavyzdinė 
iniciatyva. Tai rodo, kad energijos 
vartojimo efektyvumas yra pagrindinis 
dalykas užtikrinant energijos išteklių 
naudojimo tausumą apsaugant ES 
konkurencingumą.

Or. ro

Pakeitimas 143
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) viena iš pavyzdinių strategijos „Europa 
2020“ iniciatyvų – 2011 m. sausio 26 d. 
Komisijos patvirtinta tausiai išteklius 
naudojančios Europos pavyzdinė 
iniciatyva. Tai rodo, kad energijos 
vartojimo efektyvumas yra pagrindinis 
dalykas užtikrinant energijos išteklių 
naudojimo tausumą;

(6) viena iš pavyzdinių strategijos „Europa 
2020“ iniciatyvų – 2011 m. sausio 26 d. 
Komisijos patvirtinta tausiai išteklius 
naudojančios Europos pavyzdinė 
iniciatyva. Tai rodo, kad energijos 
vartojimo efektyvumas yra pagrindinis 
dalykas užtikrinant energijos ir kitų
išteklių naudojimo tausumą;

Or. de

Pakeitimas 144
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
išvadose pripažinta, kad ES energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinio rodiklio 
nėra siekiama pagal planą ir kad reikalingi 
ryžtingi veiksmai, kad būtų išnaudotos 
didelės galimybės sutaupyti daugiau 
energijos pastatuose, transporte, 
produktuose ir įgyvendinant įvairius 
procesus;

(7) 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
išvadose pripažinta, kad ES energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinio rodiklio 
nėra siekiama pagal planą ir kad reikalingi 
ryžtingi veiksmai, kad būtų išnaudotos 
didelės galimybės sutaupyti daugiau 
energijos pastatuose ir transporte, šiuose 
sektoriuose tausiau naudojant išteklius, 
remiantis mažiau energijos 
suvartojančiais produktais ir 
technologiniais procesais, įskaitant 
veiksmingus konversijos procesus 
energetikos sektoriuje.

Or. pl

Pagrindimas

Tvarų veiksmingumo augimą galima įgyvendinti tik diegiant inovacijų technologijas, o ne 
mechaniškai ribojant energijos vartojimą.

Pakeitimas 145
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
išvadose pripažinta, kad ES energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinio rodiklio 
nėra siekiama pagal planą ir kad reikalingi 
ryžtingi veiksmai, kad būtų išnaudotos 
didelės galimybės sutaupyti daugiau 
energijos pastatuose, transporte, 
produktuose ir įgyvendinant įvairius 
procesus;

(7) 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
išvadose pripažinta, kad ES energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinio rodiklio 
nėra siekiama pagal planą ir kad reikalingi 
ryžtingi veiksmai, kad būtų išnaudotos 
didelės galimybės pasiekti didesnį 
energijos vartojimo efektyvumą
pastatuose, transporte, produktuose ir 
įgyvendinant įvairius procesus;

(Šis pakeitimas taikomas visame tekste, 
nurodant „energijos taupymą”. Jį priėmus 
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reikės atitinkamai pakeisti visą tekstą.)

Or. en

Pakeitimas 146
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 2011 m. kovo 8 d. Komisija priėmė 
2011 m. energijos vartojimo efektyvumo 
planą. Taip patvirtinta, kad ES nesiseka 
siekti savo energijos efektyvumo tikslinio 
rodiklio taip, kaip buvo numatyta. Kad 
ištaisytų susiklosčiusią padėtį, ji 
suformulavo atitinkamas energijos 
vartojimo efektyvumo politikos kryptis ir 
priemones, apimančias visą energetikos 
grandinę, įskaitant energijos gamybą, 
perdavimą ir skirstymą; viešojo sektoriaus 
pagrindinį vaidmenį energijos vartojimo 
efektyvumo srityje; pastatus ir įrenginius; 
pramonę; taip pat poreikį galutiniams 
vartotojams suteikti galimybę valdyti savo 
energijos vartojimą. Energijos vartojimo 
efektyvumas transporto sektoriuje tuo 
pačiu metu svarstytas 2011 m. kovo 28 d. 
transportui skirtoje baltojoje knygoje. 
Visų pirma Baltosios knygos 26 
iniciatyvoje raginama visų rūšių 
transporto priemonėms nustatyti 
atitinkamus CO2 išlakų standartus ir 
prireikus juos papildyti reikalavimais dėl 
energijos vartojimo efektyvumo, kad būtų 
įtrauktos visų rūšių varymo sistemos;

(8) 2011 m. kovo 8 d. Komisija priėmė 
2011 m. energijos vartojimo efektyvumo 
planą. Taip patvirtinta, kad ES nesiseka 
siekti savo energijos efektyvumo tikslinio 
rodiklio taip, kaip buvo numatyta. Kad 
ištaisytų susiklosčiusią padėtį, ji 
suformulavo atitinkamas energijos 
vartojimo efektyvumo politikos kryptis ir 
priemones, apimančias visą energetikos 
grandinę, įskaitant energijos gamybą, 
perdavimą ir skirstymą; viešojo sektoriaus 
pagrindinį vaidmenį energijos vartojimo 
efektyvumo srityje; pastatus ir įrenginius; 
pramonę; taip pat poreikį galutiniams 
vartotojams suteikti galimybę valdyti savo 
energijos vartojimą. Nurodoma, kad 2013 
m. Komisija atliks gautų rezultatų 
įvertinimą ir nustatys, ar visos programos 
padės įgyvendinti Europos 20 proc. tikslą, 
ir, jei peržiūra nustatys, kad bendrasis ES 
tikslas vargiai įgyvendinamas, Komisija 
pasiūlys teisiškai privalomus 
nacionalinius 2020 m. tikslus.

Or. en

Pakeitimas 147
Herbert Reul
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 2011 m. kovo 8 d. Komisija priėmė 
2011 m. energijos vartojimo efektyvumo 
planą. Taip patvirtinta, kad ES nesiseka 
siekti savo energijos efektyvumo tikslinio 
rodiklio taip, kaip buvo numatyta. Kad 
ištaisytų susiklosčiusią padėtį, ji 
suformulavo atitinkamas energijos 
vartojimo efektyvumo politikos kryptis ir 
priemones, apimančias visą energetikos 
grandinę, įskaitant energijos gamybą, 
perdavimą ir skirstymą; viešojo sektoriaus 
pagrindinį vaidmenį energijos vartojimo 
efektyvumo srityje; pastatus ir įrenginius; 
pramonę; taip pat poreikį galutiniams 
vartotojams suteikti galimybę valdyti savo 
energijos vartojimą. Energijos vartojimo 
efektyvumas transporto sektoriuje tuo 
pačiu metu svarstytas 2011 m. kovo 28 d. 
transportui skirtoje baltojoje knygoje. Visų 
pirma Baltosios knygos 26 iniciatyvoje 
raginama visų rūšių transporto 
priemonėms nustatyti atitinkamus CO2 
išlakų standartus ir prireikus juos 
papildyti reikalavimais dėl energijos 
vartojimo efektyvumo, kad būtų įtrauktos 
visų rūšių varymo sistemos;

(8) 2011 m. kovo 8 d. Komisija priėmė 
2011 m. energijos vartojimo efektyvumo 
planą. Taip patvirtinta, kad ES turbūt 
nesiseka siekti savo energijos efektyvumo 
tikslinio rodiklio taip, kaip buvo numatyta. 
Kad ištaisytų susiklosčiusią padėtį, ji 
suformulavo atitinkamas energijos 
vartojimo efektyvumo politikos kryptis ir 
priemones, apimančias visą energetikos 
grandinę, įskaitant energijos gamybą, 
perdavimą ir skirstymą; viešojo sektoriaus 
pagrindinį vaidmenį energijos vartojimo 
efektyvumo srityje; pastatus ir įrenginius; 
pramonę; taip pat poreikį galutiniams 
vartotojams suteikti galimybę valdyti savo 
energijos vartojimą. Energijos vartojimo 
efektyvumas transporto sektoriuje tuo 
pačiu metu svarstytas 2011 m. kovo 28 d. 
transportui skirtoje baltojoje knygoje.

Or. de

Pakeitimas 148
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) be to, 2011 m. kovo 8 d. Komisija 
patvirtino Konkurencingos mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos 
sukūrimo iki 2050 m. planą, kuriame 

(9) be to, 2011 m. kovo 8 d. Komisija 
patvirtino Konkurencingos mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos 
sukūrimo iki 2050 m. planą, kuriame 
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nustatė poreikį daugiau dėmesio skirti 
energijos vartojimo efektyvumui;

nustatė poreikį daugiau dėmesio skirti 
tikrajam energijos vartojimo efektyvumui 
– priemonei, skirtai sumažinti pirminės 
energijos vartojimą.

Or. pl

Pagrindimas

Siekiant mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos yra labiau svarbus tikrasis 
energijos vartojimo efektyvumas, o ne administraciniu būdu nustatomas CO2 išmetimų 
sumažinimas.

Pakeitimas 149
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 150
Herbert Reul

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

(9a) Tačiau Komisija dažnai pabrėžė, kad 
pokyčiai vartotojo elgsenoje, išlaikant 
gyvenimo kokybę nepakitusia, taip pat 
žymiai prisideda prie energijos taupymo, 
siekiant įgyvendinti 20 proc. tikslą.
__________________

2006 m. spalio 19 d. Komisijos 
komunikatas: „Efektyvaus energijos 
vartojimo veiksmų planas: išnaudoti 
potencialą”(COM(2006)545)

Or. de

Pakeitimas 151
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) tokiomis aplinkybėmis atsiranda 
galimybė atnaujinti energijos vartojimo 
efektyvumo reglamentavimo ES teisės aktų 
sistemą ir priimti direktyvą, kuria būtų 
siekiama bendro energijos vartojimo 
efektyvumo tikslo – iki 2020 m. sutaupyti 
20 proc. ES suvartojamos pirminės 
energijos arba iki 2020 m. pasiekti 
atitinkamą energijos našumo padidėjimą. 
Šiuo tikslu turėtų būti sukurta bendra 
energijos vartojimo taupymo skatinimo 
priemonės, bendroji taupymo 
apskaičiavimo metodologija ir stebėsenos 
procedūros, kuriomis būtų įgyvendinami 
kai kurie į 2011 m. energijos vartojimo 
efektyvumo planą įtraukti pasiūlymai ir 
būtų pasinaudota jame nurodytomis 
neišnaudotomis energijos taupymo 
galimybėmis. Ši direktyva valstybėms 
narėms taip pat turėtų pasiūlyti 
priemones, kurios padėtų taupyti energiją.
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Or. de

Pakeitimas 152
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 153
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) tokiomis aplinkybėmis reikia 
atnaujinti energijos vartojimo efektyvumo 
reglamentavimo ES teisės aktų sistemą ir 
priimti direktyvą, kuria būtų siekiama 
bendro energijos vartojimo efektyvumo 
tikslo – iki 2020 m. sutaupyti 20 proc. ES 

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

20 proc. ES suvartojamos pirminės 
energijos, o po 2020 m. energiją vartoti dar 
efektyviau. Šiuo tikslu turėtų būti sukurta 
bendra energijos vartojimo efektyvumo ES 
skatinimo sistema ir nustatyti konkretūs 
veiksmai, kuriais būtų įgyvendinami kai 
kurie į 2011 m. energijos vartojimo 
efektyvumo planą įtraukti pasiūlymai ir 
būtų pasinaudota jame nurodytomis 
didelėmis neišnaudotomis energijos 
taupymo galimybėmis;

Or. pl

Pagrindimas

Sektorinis efektyvumo pagerinimas, net jei didesnis kaip 20 proc., nebūtinai sąlygos bendrąjį 
20 proc. sutaupymą valstybėse narėse. Todėl svarbiau yra pažymėti, kad efektyvumo 
pagerinimas turėtų sąlygoti energijos taupymo maksimalų padidinimą.

Pakeitimas 154
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 155
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Sprendime dėl pastangų pasidalijimo 
(Nr. 406/2009/EB) reikalaujama, kad 
Komisija įvertintų Bendrijos ir jos 
valstybių narių pažangą siekiant iki 
2020 m. energijos vartojimą sumažinti 
20 proc., palyginti su prognozėmis, ir iki 
2012 m. pateiktų atitinkamą ataskaitą. 
Jame taip pat nurodyta, kad, siekiant padėti 
valstybėms narėms įvykdyti Bendrijos 
įsipareigojimus dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išlakų, Komisija iki 
2012 m. gruodžio 31 d. turėtų pasiūlyti 
griežtesnes arba naujas priemones, kurios 
padėtų padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą. Ši direktyva atitinka minėtą 
reikalavimą. Be to, ja padedama siekti 
veiksmų plane numatytų tikslų 2050 m. 
pereiti prie konkurencingos mažo anglies 
dioksido kiekio ekonomikos, visų pirma 
mažinant energetikos sektoriaus 
sukeliamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išlakas, ir iki 2050 m. pasiekti 
elektros energijos gamybos be išlakų 
tikslą;

(11) Sprendime dėl pastangų pasidalijimo 
(Nr. 406/2009/EB) reikalaujama, kad 
Komisija įvertintų Bendrijos ir jos 
valstybių narių pažangą siekiant iki 
2020 m. energijos vartojimą sumažinti 
20 proc., palyginti su prognozėmis, ir iki 
2012 m. pateiktų atitinkamą ataskaitą. 
Jame taip pat nurodyta, kad, siekiant padėti 
valstybėms narėms įvykdyti Bendrijos 
įsipareigojimus dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išlakų, Komisija iki 
2012 m. gruodžio 31 d. turėtų pasiūlyti 
griežtesnes arba naujas priemones, kurios 
padėtų padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą. Remiantis atliktu vertinimu,
ši direktyva atitinka minėtą reikalavimą.

Or. de

Pagrindimas

Elektros energijos sektoriuje jau yra vykdoma prekyba taršos leidimais, o jį 
reglamentuojantys reikalavimai bus sugriežtinti nuo 2013 m. sausio 1 d. Būtina vengti tam 
pačiam sektoriui taikomų priemonių dubliavimo, nes tai gali sukelti nepageidaujamų sąveikų.
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Pakeitimas 156
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Sprendime dėl pastangų pasidalijimo 
(Nr. 406/2009/EB) reikalaujama, kad 
Komisija įvertintų Bendrijos ir jos 
valstybių narių pažangą siekiant iki 
2020 m. energijos vartojimą sumažinti 
20 proc., palyginti su prognozėmis, ir iki 
2012 m. pateiktų atitinkamą ataskaitą. 
Jame taip pat nurodyta, kad, siekiant padėti 
valstybėms narėms įvykdyti Bendrijos 
įsipareigojimus dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išlakų, Komisija iki 
2012 m. gruodžio 31 d. turėtų pasiūlyti 
griežtesnes arba naujas priemones, kurios 
padėtų padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą. Ši direktyva atitinka minėtą 
reikalavimą. Be to, ja padedama siekti 
veiksmų plane numatytų tikslų 2050 m. 
pereiti prie konkurencingos mažo anglies 
dioksido kiekio ekonomikos, visų pirma 
mažinant energetikos sektoriaus 
sukeliamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išlakas, ir iki 2050 m. pasiekti 
elektros energijos gamybos be išlakų 
tikslą;

(11) Sprendime dėl pastangų pasidalijimo 
(Nr. 406/2009/EB) reikalaujama, kad 
Komisija įvertintų Bendrijos ir jos 
valstybių narių pažangą siekiant iki 
2020 m. energijos vartojimą sumažinti 
20 proc., palyginti su prognozėmis, ir iki 
2012 m. pateiktų atitinkamą ataskaitą. 
Jame taip pat nurodyta, kad, siekiant padėti 
valstybėms narėms įvykdyti Bendrijos 
įsipareigojimus dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išlakų, Komisija iki 
2012 m. gruodžio 31 d. turėtų pasiūlyti 
griežtesnes arba naujas priemones, kurios 
padėtų padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą. Ši direktyva atitinka minėtą 
reikalavimą.

Or. de

Pagrindimas

Sąjunga turėtų susitelkti ties tikslų, numatytų laikotarpiui iki 2020 m., įgyvendinimu ir tik 
galėtų pabandyti siūlyti tikslus dar vėlesniam dešimtmečiui. Kalbėti apie veiksmus 
laikotarpiui iki 2050 m. yra gryniausia demagogija. Niekas negali numatyti nei technologinių, 
nei politinių pokyčiui laikotarpiui iki 2050 m.

Pakeitimas 157
Ivo Belet
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Sprendime dėl pastangų pasidalijimo 
(Nr. 406/2009/EB) reikalaujama, kad 
Komisija įvertintų Bendrijos ir jos 
valstybių narių pažangą siekiant iki 
2020 m. energijos vartojimą sumažinti 
20 proc., palyginti su prognozėmis, ir iki 
2012 m. pateiktų atitinkamą ataskaitą. 
Jame taip pat nurodyta, kad, siekiant padėti 
valstybėms narėms įvykdyti Bendrijos 
įsipareigojimus dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išlakų, Komisija iki 
2012 m. gruodžio 31 d. turėtų pasiūlyti 
griežtesnes arba naujas priemones, kurios 
padėtų padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą. Ši direktyva atitinka minėtą 
reikalavimą. Be to, ja padedama siekti 
veiksmų plane numatytų tikslų 2050 m. 
pereiti prie konkurencingos mažo anglies 
dioksido kiekio ekonomikos, visų pirma
mažinant energetikos sektoriaus 
sukeliamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išlakas, ir iki 2050 m. pasiekti elektros 
energijos gamybos be išlakų tikslą;

(11) Sprendime dėl pastangų pasidalijimo 
(Nr. 406/2009/EB) reikalaujama, kad 
Komisija įvertintų Bendrijos ir jos 
valstybių narių pažangą siekiant iki 
2020 m. energijos vartojimą sumažinti 
20 proc., palyginti su prognozėmis, ir iki 
2012 m. pateiktų atitinkamą ataskaitą. 
Jame taip pat nurodyta, kad, siekiant padėti 
valstybėms narėms įvykdyti Bendrijos 
įsipareigojimus dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išlakų, Komisija iki 
2012 m. gruodžio 31 d. turėtų pasiūlyti 
griežtesnes arba naujas priemones, kurios 
padėtų padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą. Ši direktyva atitinka minėtą 
reikalavimą. Be to, ja padedama siekti 
veiksmų plane numatytų tikslų 2050 m. 
pereiti prie konkurencingos mažo anglies 
dioksido kiekio ekonomikos, ne tik
mažinant energetikos sektoriaus 
sukeliamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išlakas, ir iki 2050 m. pasiekti elektros 
energijos gamybos be išlakų tikslą, bet ir 
remiant termofikaciją (kuri yra 
alternatyvus sprendimas mažinant 
išmetamą anglies dioksido kiekį) MVĮ bei 
stambiose pramonės įmonėse.

Or. en

Pakeitimas 158
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Sprendime dėl pastangų pasidalijimo 
(Nr. 406/2009/EB) reikalaujama, kad 
Komisija įvertintų Bendrijos ir jos 

(11) Sprendime dėl pastangų pasidalijimo 
(Nr. 406/2009/EB) reikalaujama, kad 
Komisija įvertintų Bendrijos ir jos 
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valstybių narių pažangą siekiant iki 
2020 m. energijos vartojimą sumažinti 
20 proc., palyginti su prognozėmis, ir iki 
2012 m. pateiktų atitinkamą ataskaitą.
Jame taip pat nurodyta, kad, siekiant padėti 
valstybėms narėms įvykdyti Bendrijos 
įsipareigojimus dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išlakų, Komisija iki 
2012 m. gruodžio 31 d. turėtų pasiūlyti 
griežtesnes arba naujas priemones, kurios 
padėtų padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą. Ši direktyva atitinka minėtą 
reikalavimą. Be to, ja padedama siekti 
veiksmų plane numatytų tikslų 2050 m. 
pereiti prie konkurencingos mažo anglies 
dioksido kiekio ekonomikos, visų pirma 
mažinant energetikos sektoriaus 
sukeliamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išlakas, ir iki 2050 m. pasiekti 
elektros energijos gamybos be išlakų 
tikslą;

valstybių narių pažangą (priklausomai nuo 
vartojamų skirtingų energijos šaltinių) 
siekiant iki 2020 m. įgyvendinti kaip 
galima didesnį paskelbto energijos 
vartojimo sumažinimo tikslą, palyginti su 
prognozėmis, ir iki 2012 m. pateiktų 
atitinkamą ataskaitą. Jame taip pat 
nurodyta, kad, siekiant padėti valstybėms 
narėms įvykdyti Bendrijos įsipareigojimus 
dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išlakų, Komisija iki 2012 m. gruodžio 31 d. 
turėtų pasiūlyti griežtesnes arba naujas 
priemones, kurios padėtų padidinti 
energijos vartojimo efektyvumą. Ši 
direktyva atitinka minėtą reikalavimą. Be 
to, ja padedama siekti veiksmų plane 
numatytų tikslų 2050 m. pereiti prie 
konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio ekonomikos, visų pirma mažinant 
energetikos sektoriaus sukeliamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakas.

Or. pl

Pagrindimas

Valtybės narės turi skirtingus vystymosi poreikius ir skirtingas galimybes iki 2050 m. 
sumažinti išmetamų dujų kiekį.

Pakeitimas 159
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Sprendime dėl pastangų pasidalijimo 
(Nr. 406/2009/EB) reikalaujama, kad 
Komisija įvertintų Bendrijos ir jos 
valstybių narių pažangą siekiant iki 
2020 m. energijos vartojimą sumažinti 
20 proc., palyginti su prognozėmis, ir iki 
2012 m. pateiktų atitinkamą ataskaitą. 
Jame taip pat nurodyta, kad, siekiant padėti 
valstybėms narėms įvykdyti Bendrijos 

(11) Sprendime dėl pastangų pasidalijimo 
(Nr. 406/2009/EB) reikalaujama, kad 
Komisija įvertintų Bendrijos ir jos 
valstybių narių pažangą siekiant iki 
2020 m. energijos vartojimą sumažinti 
20 proc., palyginti su prognozėmis, ir iki 
2012 m. pateiktų atitinkamą ataskaitą. 
Jame taip pat nurodyta, kad, siekiant padėti 
valstybėms narėms įvykdyti Bendrijos 



PE475.873v01-00 28/100 AM\882686LT.doc

LT

įsipareigojimus dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išlakų, Komisija iki 
2012 m. gruodžio 31 d. turėtų pasiūlyti 
griežtesnes arba naujas priemones, kurios 
padėtų padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą. Ši direktyva atitinka minėtą 
reikalavimą. Be to, ja padedama siekti 
veiksmų plane numatytų tikslų 2050 m. 
pereiti prie konkurencingos mažo anglies 
dioksido kiekio ekonomikos, visų pirma 
mažinant energetikos sektoriaus 
sukeliamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išlakas, ir iki 2050 m. pasiekti elektros 
energijos gamybos be išlakų tikslą;

įsipareigojimus dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išlakų, Komisija iki 
2012 m. gruodžio 31 d. turėtų pasiūlyti 
griežtesnes arba naujas priemones, kurios 
padėtų padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą. Ši direktyva atitinka minėtą 
reikalavimą. Be to, ja padedama siekti 
veiksmų plane numatytų tikslų 2050 m. 
pereiti prie konkurencingos mažo anglies 
dioksido kiekio ekonomikos, visų pirma 
mažinant energetikos sektoriaus 
sukeliamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išlakas, ir iki 2050 m. pasiekti elektros 
energijos, bei šildymo ir aušinimo 
gamybos gamybos be išlakų tikslą;

Or. en

Pakeitimas 160
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) norint išnaudoti visas energijos 
taupymo galimybes, reikia laikytis bendro 
požiūrio, apimančio energijos tiekimo ir 
galutinio naudojimo sektoriuose taikytinas 
taupymo priemones. Kartu reikėtų 
sugriežtinti Direktyvos 2004/8/EB dėl 
termofikacijos skatinimo, remiantis 
naudingosios šilumos poreikiu vidaus 
energetikos rinkoje25 ir Direktyvos 
2006/32/EB dėl energijos galutinio 
vartojimo efektyvumo ir energetinių 
paslaugų26 nuostatas;

(12) norint išnaudoti visas energijos 
taupymo galimybes, reikia laikytis bendro 
požiūrio, apimančio energijos tiekimo ir 
galutinio naudojimo sektoriuose taikytinas 
taupymo priemones bei atsižvelgti į vietos 
aplinkybes.

Or. de
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Pagrindimas

Norint atsižvelgti į ES egzistuojančią įvairovę, būtina laikytis subsidiarumo principo.

Pakeitimas 161
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) norint išnaudoti visas energijos 
taupymo galimybes, reikia laikytis bendro 
požiūrio, apimančio energijos tiekimo ir 
galutinio naudojimo sektoriuose taikytinas 
taupymo priemones. Kartu reikėtų 
sugriežtinti Direktyvos 2004/8/EB dėl 
termofikacijos skatinimo, remiantis 
naudingosios šilumos poreikiu vidaus 
energetikos rinkoje ir Direktyvos 
2006/32/EB dėl energijos galutinio 
vartojimo efektyvumo ir energetinių 
paslaugų nuostatas;

(12) norint išnaudoti visas energijos 
efektyvumo galimybes, reikia laikytis 
bendro požiūrio, apimančio energijos 
tiekimo ir galutinio naudojimo sektoriuose 
taikytinas taupymo priemones. Kartu 
reikėtų sugriežtinti Direktyvos 2004/8/EB 
dėl termofikacijos skatinimo, remiantis 
naudingosios šilumos poreikiu vidaus 
energetikos rinkoje ir Direktyvos 
2006/32/EB dėl energijos galutinio 
vartojimo efektyvumo ir energetinių 
paslaugų nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 162
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) „Komisijos komunikate 
„Energetikos infrastruktūros prioritetai 
2020 m. ir vėliau. Integruoto Europos 
energijos tinklo planas“, pabrėžiamas 
poreikis pritaikyti ES elektros energijos 
pajėgumus prie programų ir technologijų, 
kurios priklauso nuo elektros energijos 
kaip nuo energijos šaltinio, įvairovės bei 
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palaikyti sistemos saugumą. Paklausos 
ištekliai, programos ir technologijos turi 
potencialo ypač sumažinti išmetamą 
anglies kiekį bei spręsti atsinaujinančių 
energijos šaltinių prijungimo prie elektros 
tinklų problemą. Todėl valstybės narės 
privalo skatinti paklausos šaltinių, 
programų ir technologijų (pvz. paklausos 
tenkinimo) dalyvavimą energijos 
rinkose.“

Or. en

Pakeitimas 163
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Komisijos komunikate „Energetikos 
infrastruktūros prioritetai 2020 m. ir 
vėliau. Integruoto Europos energijos 
tinklo planas“, pabrėžiamas poreikis 
pritaikyti ES elektros energijos pajėgumus 
prie programų ir technologijų, kurios 
priklauso nuo elektros energijos kaip nuo 
energijos šaltinio, įvairovės bei palaikyti 
sistemos saugumą. Paklausos ištekliai, 
programos ir technologijos turi potencialo 
ypač sumažinti išmetamą anglies kiekį bei 
spręsti atsinaujinančių energijos šaltinių 
prijungimo prie elektros tinklų problemą. 
Todėl valstybės narės privalo skatinti 
paklausos šaltinių, programų ir 
technologijų (pvz. paklausos tenkinimo) 
dalyvavimą energijos rinkose.“

Or. en

Pagrindimas

Direktyva būtina pabrėžti ypač svarbų paklausos išteklių, programų ir technologijų 
dalyvavimą energijos rinkose, siekiant energijos vartojimą sumažinti 20 % bei į tinklus 
integruoti vis didėjančią energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalį.
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Pakeitimas 164
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Kadangi valstybės narės „ES 2020“ nacionalinių reformų programų apimtyje 2011 m. 
balandį Komisijai jau pateikė savo atitinkamus energijos taupymo tikslus laikotarpiui iki 
2020 m., turimas aiškus pagrindas nedelsiant užfiksuoti atitinkamus tikslus valstybių narių 
lygmeniu.

Pakeitimas 165
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) Pirminės energijos sutaupymo tikslo 
arba energijos intensyvumo tikslo būtina 
siekti vietos lygmeniu. Todėl ypač yra 
svarbios vietos, regioninės ir nacionalinės 
priemonės energijos taupymui skatinti. 
Komisija turėtų stebėti priemonių 
konkurencijos raidą ir analizuodama 
įvairias priemones (atsižvelgiant ir į vietos 
aplinkybes) parengti veiksmingiausių 
priemonių bei jų kainos apžvalgą. 
Remiantis šia apžvalga ji galėtų teikti 
rekomendacijas valstybėms narėms ir 
vietos institucijoms. Valstybės narės 
turėtų patvirtinti sau pačioms skirtus 
nacionalinius tikslus, kurių įgyvendinimą 
galima patikėti ir žemesniems 
administracijos elementams. Valstybės 
narės pačios turėtų nuspręsti, ar jų 
teritorijoje šie rodikliai turėtų būti 
privalomi ar rekomendaciniai. Jei 
Komisijai atlikus tokį nacionalinių 
ataskaitų vertinimą paaiškėtų, jog mažai 
tikėtina, kad bendras ES tikslinis rodiklis 
bus pasiektas, Komisija, kartu su 
valstybėmis narėmis, turėtų rasti 
sprendimus, pritaikytus kiekvienai 
specifinei situacijai, kurių pagalba vis tiek 
būtų galima įgyvendinti nacionalinius bei 
Sąjungos masto tikslus.
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atlikus tokį vertinimą paaiškėtų, jog mažai 
tikėtina, kad bendras ES tikslinis rodiklis 
bus pasiektas, Komisija turėtų siūlyti 
privalomus 2020 m. nacionalinius 
tikslinius rodiklius, atsižvelgdama į 
atskirus valstybių narių pradines 
pozicijas, jų ekonominės veiklos rezultatus 
ir įgyvendintus išankstinius veiksmus;

Or. de

Pakeitimas 166
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pageidautina, kad 20 proc. energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinis rodiklis 
būtų pasiektas, kartu įgyvendinant 
konkrečias nacionalines ir Europos 
priemones, kuriomis įvairiose srityse 
skatinama efektyviai vartoti energiją. Jei 
šis požiūris nepasiteisintų, politikos 
sistemą vis vien reikėtų griežtinti ir 
papildyti privalomų tikslinių rodiklių 
sistema. Todėl pirmajame etape valstybių 
narių turėtų būti reikalaujama nustatyti 
nacionalinius energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinius rodiklius, schemas 
ir programas. Valstybės narės pačios 
turėtų nuspręsti, ar jų teritorijoje šie 
rodikliai turėtų būti privalomi ar 
rekomendaciniai. Antrajame etape 
Komisija turėtų įvertinti šiuos tikslinius 
rodiklius ir kiekvienos atskiros valstybės 
narės pastangas, taip pat padarytos 
pažangos duomenis, kad pamatytų, kiek 
tikėtina pasiekti bendrą ES tikslinį rodiklį 
ir kiek atskirų pastangų pakanka 
bendram tikslui pasiekti. Todėl Komisija 
turėtų atidžiai stebėti, kaip nacionalinės 
energijos vartojimo efektyvumo 
programos įgyvendinamos taikant 

(13) pageidautina, kad 20 proc. energijos
vartojimo efektyvumo tikslinis rodiklis 
būtų pasiektas, kartu įgyvendinant 
konkrečias nacionalines ir Europos 
priemones, kuriomis įvairiose srityse 
skatinama efektyviai vartoti energiją. 
Remiantis pastangų pasidalijimo tarp 
valstybių narių mechanizmu nustačius 
privalomus nacionalinius energijos 
taupymo tikslinius rodiklius, Sąjunga gali 
visoje ES pasiekti energijos taupymo 
tikslinį rodiklį, kuris yra labai svarbus 
klimato politikai, konkurencingumui, 
perėjimui prie tvaresnės ekonomikos ir 
darbo vietų kūrimui. Kartu toks požiūris 
būtų naudingas ir todėl, kad suteiktų 
galimybę valstybėms narėms pritaikyti 
energijos vartojimo efektyvumo priemones 
nacionalinėms sąlygoms ir prioritetams;
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persvarstytą teisės aktų sistemą ir 
įgyvendinant procesą „Europa 2020“. Jei 
atlikus tokį vertinimą paaiškėtų, jog mažai 
tikėtina, kad bendras ES tikslinis rodiklis 
bus pasiektas, Komisija turėtų siūlyti 
privalomus 2020 m. nacionalinius 
tikslinius rodiklius, atsižvelgdama į 
atskirus valstybių narių pradines 
pozicijas, jų ekonominės veiklos rezultatus 
ir įgyvendintus išankstinius veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 167
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pageidautina, kad 20 proc. energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinis rodiklis 
būtų pasiektas, kartu įgyvendinant 
konkrečias nacionalines ir Europos 
priemones, kuriomis įvairiose srityse 
skatinama efektyviai vartoti energiją. Jei 
šis požiūris nepasiteisintų, politikos 
sistemą vis vien reikėtų griežtinti ir 
papildyti privalomų tikslinių rodiklių 
sistema. Todėl pirmajame etape valstybių 
narių turėtų būti reikalaujama nustatyti 
nacionalinius energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinius rodiklius, schemas 
ir programas. Valstybės narės pačios 
turėtų nuspręsti, ar jų teritorijoje šie 
rodikliai turėtų būti privalomi ar 
rekomendaciniai. Antrajame etape 
Komisija turėtų įvertinti šiuos tikslinius 
rodiklius ir kiekvienos atskiros valstybės 
narės pastangas, taip pat padarytos 
pažangos duomenis, kad pamatytų, kiek 
tikėtina pasiekti bendrą ES tikslinį rodiklį 
ir kiek atskirų pastangų pakanka 
bendram tikslui pasiekti. Todėl Komisija 
turėtų atidžiai stebėti, kaip nacionalinės 

(13) pageidautina, kad 20 proc. energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinis rodiklis 
būtų pasiektas, kartu įgyvendinant 
konkrečias nacionalines ir Europos 
priemones, kuriomis įvairiose srityse 
skatinama efektyviai vartoti energiją. 
Būsima energijos kainų raida paskatins 
asmenis sumažinti energijos suvartojimą; 
todėl energijos vartojimo efektyvumą 
padidinti galima visų pirma taikant 
skatinamąsias priemones, kad būtų 
kuriamos efektyvesnės bendrosios pastatų, 
šildymo sistemų ir transporto sektoriaus 
infrastruktūros, nes šioje srityje atskiri 
asmenys ar įmonės kitaip negali 
kontroliuoti ir veikti sprendimų dėl 
efektyvesnio energijos vartojimo.
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energijos vartojimo efektyvumo 
programos įgyvendinamos taikant 
persvarstytą teisės aktų sistemą ir 
įgyvendinant procesą „Europa 2020“. Jei 
atlikus tokį vertinimą paaiškėtų, jog mažai 
tikėtina, kad bendras ES tikslinis rodiklis 
bus pasiektas, Komisija turėtų siūlyti 
privalomus 2020 m. nacionalinius 
tikslinius rodiklius, atsižvelgdama į 
atskirus valstybių narių pradines 
pozicijas, jų ekonominės veiklos rezultatus 
ir įgyvendintus išankstinius veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 168
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Amalia 
Sartori, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pageidautina, kad 20 proc. energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinis rodiklis 
būtų pasiektas, kartu įgyvendinant 
konkrečias nacionalines ir Europos 
priemones, kuriomis įvairiose srityse 
skatinama efektyviai vartoti energiją. Jei 
šis požiūris nepasiteisintų, politikos 
sistemą vis vien reikėtų griežtinti ir 
papildyti privalomų tikslinių rodiklių 
sistema. Todėl pirmajame etape valstybių 
narių turėtų būti reikalaujama nustatyti
nacionalinius energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinius rodiklius, schemas 
ir programas. Valstybės narės pačios 
turėtų nuspręsti, ar jų teritorijoje šie 
rodikliai turėtų būti privalomi ar 
rekomendaciniai. Antrajame etape 
Komisija turėtų įvertinti šiuos tikslinius 
rodiklius ir kiekvienos atskiros valstybės 
narės pastangas, taip pat padarytos 
pažangos duomenis, kad pamatytų, kiek 

(13) pageidautina, kad 20 proc. energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinis rodiklis 
būtų pasiektas, kartu įgyvendinant 
konkrečias nacionalines ir Europos 
priemones (paremtas aiškiais ir 
įgyvendinamais nacionaliniais tikslais), 
kuriomis įvairiose srityse skatinama 
efektyviai vartoti energiją. Jei šis požiūris 
nepasiteisintų, politikos sistemą vis vien 
reikėtų griežtinti ir papildyti privalomų 
tikslinių rodiklių sistema. Todėl pirmajame 
etape valstybių narių turėtų būti 
reikalaujama susitarti dėl nacionalinių
energijos vartojimo efektyvumo tikslinių 
rodiklių, schemų ir programų, pagrįstų 
aiškiu pastangų pasidalijimo susitarimu.
Komisija turėtų atidžiai stebėti kaip 
nacionalinės energijos vartojimo 
efektyvumo programos įgyvendinamos 
taikant persvarstytą teisės aktų sistemą ir 
įgyvendinant procesą „Europa 2020“ ir 
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tikėtina pasiekti bendrą ES tikslinį rodiklį 
ir kiek atskirų pastangų pakanka 
bendram tikslui pasiekti. Todėl Komisija 
turėtų atidžiai stebėti, kaip nacionalinės 
energijos vartojimo efektyvumo programos 
įgyvendinamos taikant persvarstytą teisės 
aktų sistemą ir įgyvendinant procesą 
„Europa 2020“. Jei atlikus tokį vertinimą 
paaiškėtų, jog mažai tikėtina, kad bendras 
ES tikslinis rodiklis bus pasiektas, 
Komisija turėtų siūlyti privalomus 2020 m. 
nacionalinius tikslinius rodiklius, 
atsižvelgdama į atskirus valstybių narių 
pradines pozicijas, jų ekonominės veiklos 
rezultatus ir įgyvendintus išankstinius 
veiksmus;

prireikus, šį įgyvendinimą koreguoti. Jei 
atlikus tokį vertinimą paaiškėtų, jog mažai 
tikėtina, kad bendras ES tikslinis rodiklis 
bus pasiektas, Komisija turėtų siūlyti 
teisiškai įpareigojančius 2020 m. 
nacionalinius tikslinius rodiklius, 
atsižvelgdama į atskirus valstybių narių 
pradines pozicijas, jų ekonominės veiklos 
rezultatus ir įgyvendintus išankstinius 
veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 169
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pageidautina, kad 20 proc. energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinis rodiklis 
būtų pasiektas, kartu įgyvendinant 
konkrečias nacionalines ir Europos 
priemones, kuriomis įvairiose srityse 
skatinama efektyviai vartoti energiją. Jei 
šis požiūris nepasiteisintų, politikos 
sistemą vis vien reikėtų griežtinti ir 
papildyti privalomų tikslinių rodiklių 
sistema. Todėl pirmajame etape valstybių 
narių turėtų būti reikalaujama nustatyti 
nacionalinius energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinius rodiklius, schemas ir 
programas. Valstybės narės pačios turėtų 
nuspręsti, ar jų teritorijoje šie rodikliai 
turėtų būti privalomi ar rekomendaciniai. 
Antrajame etape Komisija turėtų įvertinti
šiuos tikslinius rodiklius ir kiekvienos 
atskiros valstybės narės pastangas, taip 

(13) būtų buvę pageidautina, kad 20 proc. 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinis 
rodiklis būtų buvęs pasiektas, kartu 
įgyvendinant konkrečias nacionalines ir 
Europos priemones, kuriomis įvairiose 
srityse skatinama efektyviai vartoti 
energiją. Kadangi šis požiūris nėra 
sklandžiai įgyvendinamas, politikos 
sistemą vis vien reikia griežtinti ir 
papildyti privalomų tikslinių rodiklių 
sistema. Todėl pirmajame etape, Komisija 
vykdydama diskusijas su valstybėmis 
narėmis turėtų nustatyti nacionalinius 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinius 
rodiklius, schemas ir programas, skirtas 
užtikrinti, kad ES tikslas iki 2020 m. 20% 
efektyviau naudoti energiją būtų pasiektas 
arba viršytas, o taip pat nustatyti tikslines 
trajektorijas, skirtas iki 2020 m. pasiekti 
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pat padarytos pažangos duomenis, kad 
pamatytų, kiek tikėtina pasiekti bendrą ES 
tikslinį rodiklį ir kiek atskirų pastangų 
pakanka bendram tikslui pasiekti. Todėl 
Komisija turėtų atidžiai stebėti, kaip 
nacionalinės energijos vartojimo 
efektyvumo programos įgyvendinamos 
taikant persvarstytą teisės aktų sistemą ir 
įgyvendinant procesą „Europa 2020“. Jei 
atlikus tokį vertinimą paaiškėtų, jog mažai 
tikėtina, kad bendras ES tikslinis rodiklis 
bus pasiektas, Komisija turėtų siūlyti
privalomus 2020 m. nacionalinius 
tikslinius rodiklius, atsižvelgdama į 
atskirus valstybių narių pradines pozicijas, 
jų ekonominės veiklos rezultatus ir 
įgyvendintus išankstinius veiksmus;

privalomus nacionalinius tikslinius 
rodiklius, atsižvelgdama į atskirus 
valstybių narių pradines pozicijas, jų 
ekonominės veiklos rezultatus ir 
įgyvendintus išankstinius veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 170
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pageidautina, kad 20 proc. energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinis rodiklis 
būtų pasiektas, kartu įgyvendinant 
konkrečias nacionalines ir Europos 
priemones, kuriomis įvairiose srityse 
skatinama efektyviai vartoti energiją. Jei 
šis požiūris nepasiteisintų, politikos 
sistemą vis vien reikėtų griežtinti ir 
papildyti privalomų tikslinių rodiklių 
sistema. Todėl pirmajame etape valstybių 
narių turėtų būti reikalaujama nustatyti 
nacionalinius energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinius rodiklius, schemas 
ir programas. Valstybės narės pačios 
turėtų nuspręsti, ar jų teritorijoje šie 
rodikliai turėtų būti privalomi ar 
rekomendaciniai. Antrajame etape 
Komisija turėtų įvertinti šiuos tikslinius 

(13) pageidautina, kad 20 proc. energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinis rodiklis 
būtų pasiektas, kartu įgyvendinant 
konkrečias nacionalines ir Europos 
priemones, kuriomis įvairiose srityse 
skatinama efektyviai vartoti energiją. Jei 
šis požiūris nepasiteisintų, politikos 
sistemą vis vien reikėtų griežtinti ir 
papildyti privalomų tikslinių rodiklių 
sistema. Valstybės narės turėjo 
pakankamai laiko siekti 2020 m. 
pagrindinio tikslo, o Komisija 2013 m. 
persvarstys ar jų teritorijoje šie 
nacionaliniai rodikliai turėtų būti 
privalomi ar rekomendaciniai. Antrajame 
etape Komisija turėtų įvertinti šiuos 
tikslinius rodiklius ir kiekvienos atskiros 
valstybės narės pastangas, taip pat 
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rodiklius ir kiekvienos atskiros valstybės 
narės pastangas, taip pat padarytos 
pažangos duomenis, kad pamatytų, kiek 
tikėtina pasiekti bendrą ES tikslinį rodiklį 
ir kiek atskirų pastangų pakanka bendram 
tikslui pasiekti. Todėl Komisija turėtų 
atidžiai stebėti, kaip nacionalinės energijos 
vartojimo efektyvumo programos 
įgyvendinamos taikant persvarstytą teisės 
aktų sistemą ir įgyvendinant procesą 
„Europa 2020“. Jei atlikus tokį vertinimą 
paaiškėtų, jog mažai tikėtina, kad bendras 
ES tikslinis rodiklis bus pasiektas, 
Komisija turėtų siūlyti privalomus 2020 m. 
nacionalinius tikslinius rodiklius, 
atsižvelgdama į atskirus valstybių narių 
pradines pozicijas, jų ekonominės veiklos 
rezultatus ir įgyvendintus išankstinius 
veiksmus;

padarytos pažangos duomenis. Remiantis 
šiais duomenimis Komisija įvertins kiek 
tikėtina pasiekti bendrą ES tikslinį rodiklį 
ir kiek atskirų pastangų pakanka bendram 
tikslui pasiekti. Todėl Komisija turėtų 
atidžiai stebėti, kaip nacionalinės energijos 
vartojimo efektyvumo programos 
įgyvendinamos taikant persvarstytą teisės 
aktų sistemą ir įgyvendinant procesą 
„Europa 2020“. Jei atlikus tokį vertinimą 
paaiškėtų, jog mažai tikėtina, kad bendras 
ES tikslinis rodiklis bus pasiektas, 
Komisija turėtų siūlyti privalomus 2020 m. 
nacionalinius tikslinius rodiklius, 
atsižvelgdama į atskirus valstybių narių 
pradines pozicijas, jų ekonominės veiklos 
rezultatus ir įgyvendintus išankstinius 
veiksmus;

Or. en

Pagrindimas

2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų Taryba pareiškė, kad: „Iki 2013 m. ji peržiūrės, kaip 
siekiama ES energijos vartojimo efektyvumo tikslo ir prireikus apsvarstys, ar reikia 
papildomų priemonių“. 2014 m. birželio 30 d. sutampa su Komisijos įgaliojimų pabaiga ir 
labiausiai tikėtina, kad naujos priemonės bus atidėtos 6–12 mėnesių laikotarpiui.

Pakeitimas 171
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. de

Pakeitimas 172
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pageidautina, kad 20 proc. energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinis rodiklis 
būtų pasiektas, kartu įgyvendinant 
konkrečias nacionalines ir Europos 
priemones, kuriomis įvairiose srityse 
skatinama efektyviai vartoti energiją. Jei 
šis požiūris nepasiteisintų, politikos 

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

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

Or. fi

Pakeitimas 173
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Todėl, šie nacionaliniai tiksliniai 
rodikliai ir kiekvienos valstybės narės 
pažanga jų siekiant turėtų būti įvertinta 
Komisijos, siekiant užtikrinti, kad būtų 
įgyvendinami Sąjungos tikslai, o atskirų 
pastangų pakanka bendram tikslui 
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įgyvendinti. Todėl Komisija turėtų atidžiai 
stebėti, kaip taikant persvarstytą teisės 
aktų sistemą ir įgyvendinant procesą 
„Europa 2020“ yra įgyvendinamos 
nacionalinės energijos vartojimo 
efektyvumo programos. Jeigu remiantis 
tokiu vertinimu atrodo, kad valstybė narė 
nesilaiko patvirtintos tikslinės 
trajektorijos ir nepanašu, kad bus pasiekti 
bendri Sąjungos tikslai, Komisija turėtų 
pareikalauti iš valstybės narės patvirtinti 
pakankamas ir atitinkamas priemones, 
reikalingas trūkumams per pagrįstą laiką 
pašalinti.

Or. en

Pakeitimas 174
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Kainų signalai yra lemiamas 
dalykas siekiant padidinti energijos 
efektyvumą, o ekonominių priemonių 
naudojimas yra veiksmingiausias būdas 
energijos taupymui skatinti.

Or. en

Pakeitimas 175
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) visos viešosios išlaidos sudaro 
19 proc. ES bendrojo vidaus produkto. 
Todėl viešasis sektorius yra svarbus 

(14) visos viešosios išlaidos sudaro 
19 proc. ES bendrojo vidaus produkto. 
Todėl viešasis sektorius yra svarbus 
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veiksnys siekiant skatinti efektyvensių 
produktų, pastatų ir paslaugų atsiradimą 
rinkoje ir paraginti piliečius bei įmones 
keisti elgesį energijos vartojimo srityje. Be 
to, mažėjantis energijos vartojimas taikant 
didesnio energijos vartojimo efektyvumo 
priemones gali leisti viešuosius išteklius 
panaudoti kitais tikslais. Nacionalinio, 
regioninio ir vietos lygmens viešosios 
organizacijos turėtų rodyti efektyvaus 
energijos vartojimo pavyzdį;

veiksnys siekiant skatinti efektyvensių 
produktų, pastatų ir paslaugų atsiradimą 
rinkoje ir paraginti piliečius bei įmones 
keisti elgesį energijos vartojimo srityje. Be 
to, mažėjantis energijos vartojimas taikant 
didesnio energijos vartojimo efektyvumo 
priemones gali leisti viešuosius išteklius 
panaudoti kitais tikslais. Nacionalinio, 
regioninio ir vietos lygmens viešosios 
organizacijos turėtų rodyti efektyvaus 
energijos vartojimo pavyzdį. Norint 
sudaryti joms galimybes atlikti šį 
vaidmenį, būtina palikti didelę veiksmų 
laisvę konkrečių priemonių atveju.

Or. de

Pakeitimas 176
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) reikia didinti pastatų atnaujinimo 
energijos taupymo tikslais normą, nes 
dabartinis pastatų fondas yra vienintelis 
didžiausių energijos taupymo galimybių 
teikiantis sektorius. Viešosioms 
organizacijoms priklausantys pastatai 
sudaro nemažą pastatų fondo valstybėse 
narėse dalį ir yra labai matomi viešajame 
gyvenime. Todėl valstybės narės turėtų 
patvirtinti programas bei priemones, 
skirtas žymiai padidinti atnaujinamų 
pastatų skaičių. Pirmenybę reikėtų 
suteikti pastatams, turintiems didžiausią 
energijos taupymo potencialą. Subsidijos 
ir kitos paskatos galėtų būti suformuotos 
tokiu būdu, kad didžiausios iniciatyvos 
sustiprinti energijos efektyvumą būtų 
skiriamos tokiems projektams, kurių 
pagalba energijos suvartojimą būtų 
galima sumažinti daugiau nei 50%. 
Projektai, kurių pagalba nėra 
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viešuosius pastatus papildomos minėtos 
direktyvos nuostatos, pagal kurias 
reikalaujama, kad valstybės narės 
užtikrintų, kad iš esmės renovuojant 
esamus pastatus jų energinis 
naudingumas būtų padidintas taip, kad jie 
atitiktų būtinuosius energinio 
naudingumo reikalavimus;

pasiekiamas mažiausiai 15% mažesnis 
suvartojimas, neturėtų būti finansuojami.

Or. de

Pagrindimas

Skatinančios programos (pvz. skirtos pastatų atnaujinimui) pasitvirtino kaip labai sėkmingos 
daugelyje valstybių narių. Tačiau jos galėtų būti labiau prieinamos kiekvienam, pvz. 
įtraukiant ir fizinius asmenis. Pirmenybę reikėtų skirti priemonėms, kuriomis galima sutaupyti 
daug energijos.

Pakeitimas 177
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) reikia didinti pastatų renovavimo 
normą, nes dabartinis pastatų fondas yra 
vienintelis didžiausių energijos taupymo 
galimybių teikiantis sektorius. Be to, 
pastatai turi esminę reikšmę siekiant ES 
tikslo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išlakas iki 2050 m. sumažinti 80–95 proc. 
(palyginti su 1990 m.). Viešosioms 
organizacijoms priklausantys pastatai 
sudaro nemažą pastatų fondo dalį ir yra 
labai matomi viešajame gyvenime. Todėl 
reikėtų nustatyti metinę visų viešosioms 
organizacijoms priklausančių pastatų 
renovavimo normą, kad būtų padidintas 
jų energinis naudingumas. Ši renovavimo 
norma neturėtų pakenkti 2010 m. gegužės 
19 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2010/31/ES dėl pastatų 
energinio naudingumo nustatytiems 
įsipareigojimams dėl beveik nulinės 

(15) reikia didinti pastatų renovavimo 
normą, nes dabartinis pastatų fondas yra 
vienintelis didžiausių energijos taupymo 
galimybių teikiantis sektorius. Be to, 
pastatai turi esminę reikšmę siekiant ES 
tikslo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išlakas iki 2050 m. sumažinti 80–95 proc. 
(palyginti su 1990 m.). Viešosioms 
organizacijoms priklausantys pastatai 
sudaro nemažą pastatų fondo dalį ir yra 
labai matomi viešajame gyvenime.
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energijos pastatų. Pareiga renovuoti 
viešuosius pastatus papildomos minėtos 
direktyvos nuostatos, pagal kurias 
reikalaujama, kad valstybės narės 
užtikrintų, kad iš esmės renovuojant 
esamus pastatus jų energinis 
naudingumas būtų padidintas taip, kad jie 
atitiktų būtinuosius energinio 
naudingumo reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 178
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) reikėtų didinti pastatų renovavimo 
normą, nes dabartinis pastatų fondas yra 
vienintelis didžiausių energijos taupymo 
galimybių teikiantis sektorius. Be to, 
pastatai turi esminę reikšmę siekiant ES 
tikslo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išlakas iki 2050 m. sumažinti 80–95 proc.
(palyginti su 1990 m.). Viešosioms 
organizacijoms priklausantys pastatai 
sudaro nemažą pastatų fondo dalį ir yra 
labai matomi viešajame gyvenime. Todėl
patartina daugiau renovuoti pastatus, kad 
būtų padidintas jų energinis naudingumas.
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naudingumas būtų padidintas taip, kad jie 
atitiktų būtinuosius energinio 
naudingumo reikalavimus;

Or. de

Pakeitimas 179
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) reikia didinti pastatų renovavimo 
normą, nes dabartinis pastatų fondas yra 
vienintelis didžiausių energijos taupymo 
galimybių teikiantis sektorius. Be to, 
pastatai turi esminę reikšmę siekiant ES 
tikslo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išlakas iki 2050 m. sumažinti 80–95 proc.
(palyginti su 1990 m.). Todėl didelę 
valstybių narių nacionalinių energijos 
taupymo tikslų dalį reikia įgyvendinti 
imantis priemonių, kaip antai renovacijos,
pastatų sektoriuje. Taigi valstybės narės 
turėtų būti įpareigotos parengti veiklos 
planus, kuriuose būtų nurodyti su 
pastatais ir viešaisiais pastatais susiję 
energijos taupymo tikslai, taip pat 
konkretūs finansiniai mechanizmai ir 
priemonės. Šios priemonės turėtų 
papildyti 2010 m. gegužės 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje
2010/31/ES dėl pastatų energinio 
naudingumo nustatytus įsipareigojimus
dėl beveik nulinės energijos pastatų. Šiais 
įsipareigojimais papildomos minėtos 
direktyvos nuostatos, pagal kurias 
reikalaujama, kad valstybės narės 
užtikrintų, kad iš esmės renovuojant 
esamus pastatus jų energinis naudingumas 
būtų padidintas taip, kad jie atitiktų 
būtinuosius energinio naudingumo 
reikalavimus;
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Or. en

Pakeitimas 180
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) reikia didinti pastatų renovavimo 
normą, nes dabartinis pastatų fondas yra 
vienintelis didžiausių energijos taupymo 
galimybių teikiantis sektorius. Be to, 
pastatai turi esminę reikšmę siekiant ES 
tikslo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išlakas iki 2050 m. sumažinti 80–95 proc.
(palyginti su 1990 m.). Viešosioms 
organizacijoms priklausantys pastatai 
sudaro nemažą pastatų fondo dalį ir yra 
labai matomi viešajame gyvenime. Todėl
siekiant, kad būtų padidintas viešosioms 
organizacijoms priklausančių pastatų
energetinis naudingumas, kiekviena 
valstybė narė turėtų patvirtinti savo 
priemones, kurios turėtų būti ekonominiu 
požiūriu efektyvios ir taip pat tinkamos 
kitas požiūriais, kad būtų galima sutaupyti 
daugiau energijos ir vartoti energiją 
efektyviau. Ši renovavimo norma neturėtų 
pakenkti 2010 m. gegužės 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje
2010/31/ES dėl pastatų energinio 
naudingumo nustatytiems įsipareigojimams 
dėl beveik nulinės energijos pastatų.
Energijos taupymo ir energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo viešuosiuose 
pastatuose priemonėmis papildomos 
minėtos direktyvos nuostatos, pagal kurias 
reikalaujama, kad valstybės narės 
užtikrintų, kad iš esmės renovuojant 
esamus pastatus jų energinis naudingumas 
būtų padidintas taip, kad jie atitiktų 
būtinuosius energinio naudingumo 
reikalavimus. Statybinės medžiagos taip 
pat atlieka labai svarbų vaidmenį, nes vis 
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didesnę bendros pastatuose suvartojamos 
energijos dalį sudaro statybos etape 
suvartojama energija. Skatinant naudoti 
mažai teršalų išskiriančias statybines 
medžiagas, pvz., medieną, Europos mastu 
būtų sumažintas su statybomis susijęs 
neigiamas poveikis aplinkai.

Or. fi

Pagrindimas

Direktyva dėl energijos vartojimo efektyvumo turėtų būti skatinamas ir ekonomiškumas. 
Valstybių narių viešieji finansai šiuo metu nėra tokie, kad būtų galima vykdyti beprasmius 
neekonomiškus atnaujinimus. Pageidautina, kad pastato gyvavimo metu santykinai dideli 
energijos vartojimo efektyvumo tobulinimai būtų derinami su įprastais elementariais 
atnaujinimais. Direktyvoje taip pat reikėtų atsižvelgti į statybines medžiagas.

Pakeitimas 181
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) reikia didinti pastatų renovavimo 
normą, nes dabartinis pastatų fondas yra 
vienintelis didžiausių energijos taupymo 
galimybių teikiantis sektorius. Be to, 
pastatai turi esminę reikšmę siekiant ES 
tikslo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išlakas iki 2050 m. sumažinti 80–95 proc. 
(palyginti su 1990 m.). Viešosioms 
organizacijoms priklausantys pastatai 
sudaro nemažą pastatų fondo dalį ir yra 
labai matomi viešajame gyvenime. Todėl 
reikėtų nustatyti metinę visų viešosioms 
organizacijoms priklausančių pastatų 
renovavimo normą, kad būtų padidintas jų 
energinis naudingumas. Ši renovavimo 
norma neturėtų pakenkti 2010 m. gegužės 
19 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio 
naudingumo nustatytiems įsipareigojimams 
dėl beveik nulinės energijos pastatų. 

(15) reikia didinti pastatų renovavimo 
normą, nes dabartinis pastatų fondas yra 
vienintelis didžiausių energijos taupymo 
galimybių teikiantis sektorius. Be to, 
pastatai turi esminę reikšmę siekiant ES 
tikslo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išlakas iki 2050 m. sumažinti 80–95 proc. 
(palyginti su 1990 m.). Valstybės narės 
turėtų visų pirma sutelkti savo pastangas į 
priemones, kurios būtų ekonomiškiausios 
energijos taupymo požiūriu, ypač skatinti 
atnaujinti esamus pastatus ir 
modernizuoti šildymo ir vėsinimo 
sistemas. Reikėtų atsižvelgti į tai, ar tokios 
priemonės piliečiams yra įperkamos.
Viešosioms organizacijoms priklausantys 
pastatai sudaro nemažą pastatų fondo dalį 
ir yra labai matomi viešajame gyvenime. 
Todėl reikėtų nustatyti metinę visų 
viešosioms organizacijoms priklausančių 
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Pareiga renovuoti viešuosius pastatus 
papildomos minėtos direktyvos nuostatos, 
pagal kurias reikalaujama, kad valstybės 
narės užtikrintų, kad iš esmės renovuojant 
esamus pastatus jų energinis naudingumas 
būtų padidintas taip, kad jie atitiktų 
būtinuosius energinio naudingumo 
reikalavimus;

pastatų renovavimo normą, kad būtų 
padidintas jų energinis naudingumas. Ši 
renovavimo norma neturėtų pakenkti 
2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2010/31/ES dėl 
pastatų energinio naudingumo nustatytiems 
įsipareigojimams dėl beveik nulinės 
energijos pastatų. Pareiga renovuoti 
viešuosius pastatus papildomos minėtos 
direktyvos nuostatos, pagal kurias 
reikalaujama, kad valstybės narės 
užtikrintų, kad iš esmės renovuojant 
esamus pastatus jų energinis naudingumas 
būtų padidintas taip, kad jie atitiktų 
būtinuosius energinio naudingumo 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 182
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) reikia didinti pastatų renovavimo 
normą, nes dabartinis pastatų fondas yra 
vienintelis didžiausių energijos taupymo 
galimybių teikiantis sektorius. Be to, 
pastatai turi esminę reikšmę siekiant ES 
tikslo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išlakas iki 2050 m. sumažinti 80–95 proc.
(palyginti su 1990 m.). Viešosioms 
organizacijoms priklausantys pastatai 
sudaro nemažą pastatų fondo dalį ir yra 
labai matomi viešajame gyvenime. Todėl 
reikėtų nustatyti metinę visų viešosioms 
organizacijoms priklausančių pastatų
renovavimo normą, kad būtų padidintas jų 
energinis naudingumas. Ši renovavimo 
norma neturėtų pakenkti 2010 m. gegužės 
19 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio 
naudingumo nustatytiems įsipareigojimams 

(15) reikia didinti pastatų renovavimo 
normą, nes dabartinis pastatų fondas yra 
vienintelis didžiausių energijos taupymo 
galimybių teikiantis sektorius. Be to, 
pastatai turi esminę reikšmę siekiant ES 
tikslo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išlakas iki 2050 m. sumažinti 80–95 proc.
(palyginti su 1990 m.). Siekiant užtikrinti, 
kad to būtų pasiekta, direktyvoje turi būti 
laikomasi ilgalaikės vizijos ir turi būti 
parengti nacionaliniai planai iki 2050 m. 
radikaliai sumažinti energijos vartojimą 
viešuosiuose ir privačiuose pastatuose. 
Viešosioms organizacijoms priklausantys
ar jų užimami pastatai sudaro nemažą 
pastatų fondo dalį ir yra labai matomi 
viešajame gyvenime. Todėl reikėtų 
nustatyti metinę ir ilgalaikę visų 
viešosioms organizacijoms priklausančių
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dėl beveik nulinės energijos pastatų.
Pareiga renovuoti viešuosius pastatus 
papildomos minėtos direktyvos nuostatos, 
pagal kurias reikalaujama, kad valstybės 
narės užtikrintų, kad iš esmės renovuojant 
esamus pastatus jų energinis naudingumas 
būtų padidintas taip, kad jie atitiktų 
būtinuosius energinio naudingumo 
reikalavimus;

ar jų užimamų pastatų energinio 
naudingumo normą, kad būtų pagerintas 
jų energijos vartojimas. Ši renovavimo 
norma neturėtų pakenkti 2010 m. gegužės 
19 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2010/31/ES dėl pastatų 
energinio naudingumo nustatytiems 
įsipareigojimams dėl beveik nulinės 
energijos pastatų. Pareiga renovuoti 
viešuosius pastatus papildomos minėtos 
direktyvos nuostatos, pagal kurias 
reikalaujama, kad valstybės narės 
užtikrintų, kad iš esmės renovuojant 
esamus pastatus jų energinis naudingumas 
būtų padidintas taip, kad jie atitiktų 
būtinuosius energinio naudingumo 
reikalavimus;

Or. es

Pagrindimas

Išnaudoti galimybę taupyti energiją esamuose pastatuose turi būti laikoma ilgalaike vizija, o 
ne tik tikslu iki 2020 m. Ilgalaikė vizija (2050) labai svarbi siekiant suderinti su klimatu 
susijusius tikslus su energijos vartojimo efektyvumu.

Pakeitimas 183
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) reikia didinti pastatų renovavimo 
normą, nes dabartinis pastatų fondas yra 
vienintelis didžiausių energijos taupymo 
galimybių teikiantis sektorius. Be to, 
pastatai turi esminę reikšmę siekiant ES 
tikslo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išlakas iki 2050 m. sumažinti 80–95 proc.
(palyginti su 1990 m.). Viešosioms 
organizacijoms priklausantys pastatai 
sudaro nemažą pastatų fondo dalį ir yra 
labai matomi viešajame gyvenime. Todėl 
reikėtų nustatyti metinę visų viešosioms 

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

organizacijoms priklausančių pastatų 
renovavimo normą, kad būtų padidintas jų 
energinis naudingumas, tuo metu, kai 
pastatas renovuojamas ir yra užimtas, 
nepakenkiant jo gaisrinei saugai. Tokia 
renovacija vykdoma atsižvelgiant į 
klimato ir vietos sąlygas, laikantis patalpų 
mikroklimato, prieinamumo ir kitų 
sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimų, 
ir į numatytą pastato paskirtį. Ši 
renovavimo norma neturėtų pakenkti 
2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2010/31/ES dėl 
pastatų energinio naudingumo nustatytiems 
įsipareigojimams dėl beveik nulinės 
energijos pastatų. Pareiga renovuoti 
viešuosius pastatus papildomos minėtos 
direktyvos nuostatos, pagal kurias 
reikalaujama, kad valstybės narės 
užtikrintų, kad iš esmės renovuojant 
esamus pastatus jų energinis naudingumas 
būtų padidintas taip, kad jie atitiktų 
būtinuosius energinio naudingumo 
reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

Renovation programs need to be carefully managed to ensure that the risk of fire is properly 
addressed and prioritized both during renovation and afterwards, during occupancy, and that 
fire safety is not compromised in any way. Modern construction materials and methods do 
bring advantages, but in the event of a fire, unfortunately, can strongly boost temperatures 
and thus accelerate a much faster spread of flames, as well as generating more toxic smoke 
than in the past. The time needed for a small fire to escalate into a big blaze is now around 
just 3-5 minutes, compared to 15+ minutes in the 1950’s.(2) This poses a direct threat to the 
ability of the occupants to exit the building safely and means a much tougher challenge for 
the Fire Services to deal with when they arrive. In addition to fire safety, it is important to 
ensure that renovation programs respect other requirements such as indoor climate, handicap 
accessibility, other health and safety requirements, as well as the intended use of the 
buildings. This list includes and expands the list of requirements in Recital 8 of the EPBD 
recast. It adds fire safety, which was inadvertently omitted in the EPBD and the EPBD recast. 
The reference to cost-effectiveness is not included because this is now covered by other cost 
indicators, including the cost-optimality calculation methodology.
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Pakeitimas 184
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) reikia didinti pastatų renovavimo 
normą, nes dabartinis pastatų fondas yra 
vienintelis didžiausių energijos taupymo 
galimybių teikiantis sektorius. Be to, 
pastatai turi esminę reikšmę siekiant ES 
tikslo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išlakas iki 2050 m. sumažinti 80–95 proc.
(palyginti su 1990 m.). Norint tai 
užtikrinti, svarbu, kad šioje direktyvoje 
būtų laikomasi ilgalaikės vizijos ir 
nustatyti planai iki 2050 m. radikaliai 
sumažinti energijos vartojimą 
viešuosiuose ir privačiuose pastatuose. 
Viešosioms organizacijoms priklausantys
ar jų užimami pastatai sudaro nemažą 
pastatų fondo dalį ir yra labai matomi 
viešajame gyvenime. Todėl reikėtų 
nustatyti ilgalaikę ir metinę visų 
viešosioms organizacijoms priklausančių
ar jų užimamų pastatų energinio 
naudingumo padidinimo normą. 
Įgyvendinant šią priemonę reikėtų 
padidinti renovavimo normą ir atlikti 
esminį renovavimą, tačiau kartu ji
neturėtų pakenkti 2010 m. gegužės 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje
2010/31/ES dėl pastatų energinio 
naudingumo nustatytiems įsipareigojimams 
dėl beveik nulinės energijos pastatų, nes iš 
tiesų ši priemonė padės palengvinti šių 
įpareigojimų vykdymą. Pareiga renovuoti 
viešuosius pastatus papildomos minėtos 
direktyvos nuostatos, pagal kurias 
reikalaujama, kad valstybės narės 
užtikrintų, kad iš esmės renovuojant 
esamus pastatus jų energinis naudingumas 
būtų padidintas taip, kad jie atitiktų 
būtinuosius energinio naudingumo 
reikalavimus;
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Or. en

Pakeitimas 185
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 186
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) reikia didinti pastatų renovavimo 
normą, nes dabartinis pastatų fondas yra 
vienintelis didžiausių energijos taupymo 
galimybių teikiantis sektorius. Be to, 
pastatai turi esminę reikšmę siekiant ES 
tikslo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išlakas iki 2050 m. sumažinti 80–95 proc.
(palyginti su 1990 m.). Todėl labai svarbu 
didelį dėmesį skirti ilgalaikei perspektyvai 
iki 2050 m. iš esmės, t. y. maždaug 80 
proc., sumažinti viešųjų ir privačių 
pastatų fonde energijos naudojimą ir 
nustatyti planus, kurie sudarytų pagal 
Direktyvą 2010/31/ES reikalaujamų 
nacionalinių planų dalį. Viešosioms 
organizacijoms priklausantys ar jų 
užimami pastatai sudaro nemažą pastatų 
fondo dalį ir yra labai matomi viešajame 
gyvenime. Todėl reikėtų nustatyti metinę 
visų viešosioms organizacijoms 
priklausančių ar jų užimamų pastatų 
renovavimo normą, kad būtų padidintas jų 
energinis naudingumas. Ši renovavimo 
norma neturėtų pakenkti 2010 m. gegužės 
19 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
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būtų padidintas taip, kad jie atitiktų 
būtinuosius energinio naudingumo 
reikalavimus;

direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio 
naudingumo nustatytiems įsipareigojimams 
dėl beveik nulinės energijos pastatų.
Pareiga renovuoti viešuosius pastatus 
papildomos minėtos direktyvos nuostatos, 
pagal kurias reikalaujama, kad valstybės 
narės užtikrintų, kad iš esmės renovuojant 
esamus pastatus jų energinis naudingumas 
būtų padidintas taip, kad jie atitiktų 
būtinuosius energinio naudingumo 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 187
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) reikia didinti pastatų renovavimo 
normą, nes dabartinis pastatų fondas yra 
vienintelis didžiausių energijos taupymo 
galimybių teikiantis sektorius. Be to, 
pastatai turi esminę reikšmę siekiant ES 
tikslo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išlakas iki 2050 m. sumažinti 80–95 proc. 
(palyginti su 1990 m.). Todėl pagal šią 
direktyvą valstybės narės turėtų būti 
skatinamos, atsižvelgiant į būtinybę iki 
2050 m. renovuoti visus pastatus, nustatyti 
pereinamuosius laikotarpius; Viešosioms 
organizacijoms priklausantys ar jų 
užimami pastatai sudaro nemažą pastatų 
fondo dalį ir yra labai matomi viešajame 
gyvenime. Todėl reikėtų nustatyti metinę 
visų viešosioms organizacijoms 
priklausančių pastatų renovavimo normą, 
kad būtų padidintas jų energinis 
naudingumas. Ši renovavimo norma 
neturėtų pakenkti 2010 m. gegužės 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2010/31/ES dėl pastatų energinio 
naudingumo nustatytiems įsipareigojimams 
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esamus pastatus jų energinis naudingumas 
būtų padidintas taip, kad jie atitiktų 
būtinuosius energinio naudingumo 
reikalavimus;

dėl beveik nulinės energijos pastatų. 
Pareiga renovuoti viešuosius pastatus 
papildomos minėtos direktyvos nuostatos, 
pagal kurias reikalaujama, kad valstybės 
narės užtikrintų, kad iš esmės renovuojant 
esamus pastatus jų energinis naudingumas 
būtų padidintas taip, kad jie atitiktų 
būtinuosius energinio naudingumo 
reikalavimus;

Or. fr

Pakeitimas 188
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) reikia didinti pastatų renovavimo 
normą, nes dabartinis pastatų fondas yra 
vienintelis didžiausių energijos taupymo 
galimybių teikiantis sektorius. Be to, 
pastatai turi esminę reikšmę siekiant ES 
tikslo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išlakas iki 2050 m. sumažinti 80–95 proc. 
(palyginti su 1990 m.). Viešosioms 
organizacijoms priklausantys pastatai 
sudaro nemažą pastatų fondo dalį ir yra 
labai matomi viešajame gyvenime. Todėl 
reikėtų nustatyti metinę visų viešosioms 
organizacijoms priklausančių pastatų 
renovavimo normą, kad būtų padidintas jų 
energinis naudingumas. Ne prasčiausioms 
energinio naudingumo klasėms 
priklausančių pastatų dangos renovacija 
yra būtina nustatytos renovavimo normos 
sudedamoji dalis ir ji turėtų būti 
skatinama. Ši renovavimo norma neturėtų 
pakenkti 2010 m. gegužės 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2010/31/ES dėl pastatų energinio 
naudingumo nustatytiems įsipareigojimams 
dėl beveik nulinės energijos pastatų. 
Pareiga renovuoti viešuosius pastatus 



PE475.873v01-00 56/100 AM\882686LT.doc

LT

būtinuosius energinio naudingumo 
reikalavimus;

papildomos minėtos direktyvos nuostatos, 
pagal kurias reikalaujama, kad valstybės 
narės užtikrintų, kad iš esmės renovuojant 
esamus pastatus jų energinis naudingumas 
būtų padidintas taip, kad jie atitiktų 
būtinuosius energinio naudingumo 
reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

Pastato dalių optimizavimas ad hoc pagrindu gali pakenkti energijos vartojimo efektyvumui 
atsižvelgiant į tai, kad vėliau gali būti keičiamos arba optimizuojamos kitos pastato dalys. Be 
to, šias dalis gali prireikti pakeisti vėliau atliekant renovaciją, kad nebūtų prarasta sinergija.
Kita problema yra ta, kad vėliau gali būti sunku ekonomiškai atlikti išsamią renovaciją, nes 
optimalios sutartys apima daugiau paviršutiniškos ir išsamios renovacijos projektų.

Pakeitimas 189
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) reikia didinti pastatų renovavimo 
normą, nes dabartinis pastatų fondas yra 
vienintelis didžiausių energijos taupymo 
galimybių teikiantis sektorius. Be to, 
pastatai turi esminę reikšmę siekiant ES 
tikslo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išlakas iki 2050 m. sumažinti 80–95 proc. 
(palyginti su 1990 m.). Viešosioms 
organizacijoms priklausantys pastatai 
sudaro nemažą pastatų fondo dalį ir yra 
labai matomi viešajame gyvenime. Todėl 
reikėtų nustatyti metinę visų viešosioms 
organizacijoms priklausančių pastatų 
renovavimo normą, kad būtų padidintas jų 
energinis naudingumas. Ši renovavimo 
norma neturėtų pakenkti 2010 m. gegužės 
19 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio 
naudingumo nustatytiems įsipareigojimams 
dėl beveik nulinės energijos pastatų.

(15) reikia didinti pastatų renovavimo 
normą, nes dabartinis pastatų fondas yra 
vienintelis didžiausių didesnio energijos
vartojimo efektyvumo ir taupymo 
galimybių teikiantis sektorius. Viešosioms 
organizacijoms priklausantys pastatai 
sudaro nemažą pastatų fondo dalį ir yra 
labai matomi viešajame gyvenime. Todėl, 
deramai atsižvelgiant į prastą viešųjų 
finansų padėtį, reikėtų nustatyti visų 
viešosioms organizacijoms priklausančių 
pastatų renovavimo normą, kad būtų 
padidintas jų energinis naudingumas. Ši 
renovavimo norma neturėtų pakenkti 
2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2010/31/ES dėl 
pastatų energinio naudingumo nustatytiems 
įsipareigojimams dėl beveik nulinės 
energijos pastatų. Pareiga renovuoti 
viešuosius pastatus papildomos minėtos
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Pareiga renovuoti viešuosius pastatus 
papildomos minėtos direktyvos nuostatos, 
pagal kurias reikalaujama, kad valstybės 
narės užtikrintų, kad iš esmės renovuojant 
esamus pastatus jų energinis naudingumas 
būtų padidintas taip, kad jie atitiktų 
būtinuosius energinio naudingumo 
reikalavimus;

direktyvos nuostatos, pagal kurias 
reikalaujama, kad valstybės narės 
užtikrintų, kad iš esmės renovuojant 
esamus pastatus jų energinis naudingumas 
būtų padidintas taip, kad jie atitiktų 
būtinuosius energinio naudingumo 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 190
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti nereikalingų ar netyčinių teisinių ginčų, viešojo pastato apibrėžtis turi būti 
glausta.

Pakeitimas 191
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

būtinuosius energinio naudingumo 
reikalavimus;

Or. de

Pakeitimas 192
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de
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Pagrindimas

Tikslai laikotarpiui iki 2050 m. – tai tik graži svajonė. Sąjunga turėtų sutelkti dėmesį į savo 
tikslus iki 2020 m. ir daugiausiai siūlyti tik preliminarius vėlesnio dešimtmečio tikslus.
Taukšti apie tikslus iki 2050 m. yra gryna demagogija. Niekas negali prognozuoti techninių 
arba politinių įvykių taip toli į priekį kaip iki 2050 m.

Pakeitimas 193
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 194
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Su pastatais susiję apie 40 % 
galutinio energijos suvartojimo Europoje. 
Atsižvelgiant į tai, ES turėtų imtis griežtų 
priemonių, skirtų visiems pastatams, visų 
pirma siekiant įgyvendinti 2020 m. ir 
2050 m. tikslus sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išlakas. Viešasis 
sektorius turėtų rodyti pastatų renovacijos 
pavyzdį, tačiau valstybės narės taip pat 
turėtų laikytis ilgalaikio požiūrio ir 
nepažeisdamos subsidiarumo principo 
parengti visuomeninių pastatų, 
gyvenamųjų pastatų ir ne gyvenamosios 
paskirties privačių pastatų renovacijos 
veiksmų planus.

Or. fr

Pakeitimas 195
Gaston Franco

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 

(16) siekdamos sukurti mažai energijos 
naudojančius miestus ir regionus, 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 
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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 
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;

bendrą požiūrį į miestus, kuris apima ne 
vien atskiras pastatams ar pavienėms 
transporto rūšims taikomas intervencines 
priemones Pagal šią mažai energijos 
naudojančių miestų ir regionų koncepciją 
energetikos klausimai laikomi esmine 
miesto ir regiono vystymo dalimi, 
susijusia su vietos demokratijos 
valdysenos procesais. Koncepcija taikoma 
ne tik didmiesčiams ir miestams, bet ir 
mažiems miesteliams ir kaimams, 
esantiems regionuose, kuriuose vyrauja 
kaimo vietovės. Kad būtų galima 
įgyvendinti integruotus tvaraus energijos 
vartojimo efektyvumo planus, valstybės 
narės turėtų raginti vietos valdžios 
institucijas nustatyti tokias vietos 
vystymosi strategijas, paremtas dialogu su 
vietos viešaisiais, komerciniais ir 
socialiniais suinteresuotaisiais subjektais.
Toliau valstybės narės turėtų raginti 
savivaldybes ir kitas viešąsias 
organizacijas patvirtinti integruotus 
tausiuosius energijos vartojimo 
efektyvumo planus, kuriuose būtų nustatyti 
aiškūs tikslai, įtraukti suinteresuotuosius 
subjektus ir piliečius į šių planų rengimą 
bei įgyvendinimą ir tinkamai juos 
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, susijusia su naujoviškesnėmis 
priemonėmis;

Or. fr

Pagrindimas

Le concept de "villes et régions à faible consommation d'énergie" ne doit pas uniquement 
servir de plateforme pour les économies d’énergie dans les grandes villes mais aussi dans les 
zones rurales. La performance énergétique des bâtiments est bien inférieure en milieu rural, 
notamment en raison de l’âge des bâtiments et des difficultés d’isolation. L’isolation des 
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bâtiments ne bénéficie pas des économies d’échelle réalisables dans le cas d’immeubles 
urbains à multiple occupation. La définition de "villes et régions à faible consommation 
d'énergie" doit donc être clarifiée, afin de permettre à des communes situées dans des régions 
à prédominance rurale (telles que définies par l’OCDE et fréquemment utilisées par la 
Commission européenne) d’être couvertes par le dispositif.

Pakeitimas 196
Lambert van Nistelrooij

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 
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;

(16) siekdamos sukurti mažai energijos 
naudojančius miestus ir regionus, 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. Pagal šią mažai energijos 
naudojančių miestų ir regionų koncepciją 
energetikos klausimai laikomi esmine 
miesto ir regiono vystymo dalimi, 
susijusia su vietos demokratijos ir 
valdysenos procesais. Šie klausimai turėtų 
apimti ne tik didmiesčius, bet ir miestus 
bei bendrijas, esančius regionuose, 
kuriuose vyrauja kaimo vietovės. Kad 
būtų galima įgyvendinti vietos integruotus 
tvaraus energijos vartojimo efektyvumo 
planus, valstybės narės turėtų raginti 
vietos valdžios institucijas nustatyti tokias 
vietos vystymosi strategijas, paremtas 
dialogu su vietos viešaisiais, komerciniais 
ir socialiniais suinteresuotaisiais 
subjektais. Toliau valstybės narės turėtų 
raginti savivaldybes ir kitas viešąsias 
organizacijas patvirtinti integruotus 
tausiuosius energijos vartojimo 
efektyvumo planus, kuriuose būtų nustatyti 
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aiškūs tikslai, įtraukti suinteresuotuosius 
subjektus ir piliečius į šių planų rengimą 
bei įgyvendinimą ir tinkamai juos 
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, susijusia su naujoviškesnėmis 
priemonėmis;

Or. en

Pagrindimas

Mažai energijos naudojančių miestų ir regionų koncepcija turėtų būti platforma energijos 
taupymui ne tik miestuose, bet ir kaimo vietovėse. Energijos vartojimo efektyvumas pastatuose 
kaimo vietovėse yra žymiai blogesnis nei miestuose. Kaimo namai prasčiau izoliuoti, nes 
kaimo gyventojai negali pasinaudoti masto nauda, kuria naudojasi miesto namų gyventojai, 
nes jų viename name gyvena daug. Kaimo vietovėse pastatų fondas paprastai yra senesnis.
Todėl manome, kad reikia išaiškinti mažai energijos naudojančių miestų ir regionų 
koncepcijos apibrėžimą, siekiant užtikrinti, kad būtų apimti miestai, esantys regionuose, 
kuriuose vyrauja kaimo vietovės (kaip apibrėžta EBPO ir įprastai naudojama Europos 
Komisijos).

Pakeitimas 197
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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 

(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 
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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 
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;

taikomas intervencines priemones. 
Valstybės narės turėtų raginti vietos 
valdžios institucijas nustatyti tokias vietos 
vystymosi strategijas, paremtas dialogu su 
vietos viešaisiais, komerciniais ir 
socialiniais suinteresuotaisiais subjektais, 
įskaitant socialinius partnerius. Toliau
valstybės narės turėtų raginti savivaldybes 
ir kitas viešąsias organizacijas patvirtinti 
integruotus tausiuosius energijos vartojimo 
efektyvumo planus, kuriuose būtų nustatyti 
aiškūs tikslai, įtraukti suinteresuotuosius 
subjektus, įskaitant socialinius partnerius, 
ir piliečius į šių planų rengimą bei 
įgyvendinimą, rengti švietimo ir mokymo 
programas darbuotojams ir 
verslininkams, siekiant padėti jiems plėtoti 
reikiamus įgūdžius, ir tinkamai juos bei 
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 tiek su 
socialiniais partneriais, tiek tarp jų keistis 
patirtimi susijusia su naujoviškesnėmis 
priemonėmis;

Or. en

Pagrindimas

Norint, kad energijos vartojimo efektyvumo programos būtų sėkmingos, darbuotojų 
įsipareigojimas ir dalyvavimas yra būtinas. Siekiant užtikrinti įgyvendinimą, per socialinį 
dialogą visapusiškai įtraukti darbuotojus dalyvauti politikos formavime, įgūdžių tobulinime ir 
švietimo programų rengime yra labai svarbu. Todėl į Direktyvą turėtų būti įtrauktas 
socialinio dialogo skatinimas kaip būtina priemonė šiems tikslams pasiekti.

Pakeitimas 198
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
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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 
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;

(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. Kad 
būtų galima įgyvendinti vietos integruotus 
tvaraus energijos vartojimo efektyvumo 
planus, valstybės narės turėtų raginti vietos 
valdžios institucijas nustatyti tokias vietos 
vystymosi strategijas, paremtas dialogu su 
vietos suinteresuotaisiais subjektais ir 
toliau raginti savivaldybes ir kitas 
viešąsias organizacijas patvirtinti 
integruotus tausiuosius energijos vartojimo 
efektyvumo planus, kuriuose būtų nustatyti 
aiškūs tikslai, įtraukti vietos 
suinteresuotuosius subjektus ir piliečius į 
šių planų rengimą bei įgyvendinimą ir 
tinkamai juos 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, susijusia su 
naujoviškesnėmis priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 199
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
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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 
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;

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

Or. de

Pakeitimas 200
Ioan Enciu

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 

(16) kai kurios valstybių narių 
savivaldybės ir kitos viešosios 
organizacijos jau ėmėsi įgyvendinti bendrą 
požiūrį į energijos taupymą ir tiekimą, 
pavyzdžiui, patvirtino tausiosios energijos 
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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 
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;

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, išsamius ir tausiuosius 
energijos vartojimo efektyvumo planus, 
kuriuose būtų nustatyti aiškūs tikslai, 
įtraukti suinteresuotuosius subjektus ir
piliečius į šių planų rengimą bei 
įgyvendinimą ir tinkamai bei nuosekliai 
juos 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, susijusia su naujoviškesnėmis 
priemonėmis;

Or. ro

Pakeitimas 201
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Reikia turėti omenyje sunkumus, su 
kuriais susiduriama įgyvendinant 
vartojimo auditą, nes Merų paktą 
pasirašiusios savivaldybės susiduria su 
didelėmis kliūtimis norėdamos susipažinti 
su energijos suvartojimo duomenimis, 
suskirstytais į kategorijas, kurias Merų 
pakte pasiūlė Europos Komisija.

Or. es
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Pakeitimas 202
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) pirkdamos tam tikrus produktus ir 
paslaugas, taip pat įsigydamos ir 
nuomodamos pastatus, viešosios 
organizacijos, sudarančios viešąsias darbų, 
prekių ar paslaugų sutartis, turėtų būti 
pavyzdžiu ir priimti efektyvų energijos 
vartojimą užtikrinančius pirkimo 
sprendimus. Tačiau tai neturėtų turėti 
poveikio ES viešųjų pirkimų direktyvų 
nuostatoms;

(17) pirkdamos tam tikrus produktus ir 
paslaugas, taip pat įsigydamos ir 
nuomodamos pastatus, viešosios 
organizacijos, sudarančios viešąsias darbų, 
prekių ar paslaugų sutartis, turėtų būti 
pavyzdžiu ir priimti efektyvų energijos 
vartojimą užtikrinančius pirkimo 
sprendimus, kai tai yra ekonomiškai 
veiksminga ir praktiška. Tačiau tai 
neturėtų turėti poveikio ES viešųjų pirkimų 
direktyvų nuostatoms;

Or. en

Pakeitimas 203
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) pirkdamos tam tikrus produktus ir 
paslaugas, taip pat įsigydamos ir 
nuomodamos pastatus, viešosios 
organizacijos, sudarančios viešąsias darbų, 
prekių ar paslaugų sutartis, turėtų būti 
pavyzdžiu ir priimti efektyvų energijos 
vartojimą užtikrinančius pirkimo 
sprendimus. Tačiau tai neturėtų turėti 
poveikio ES viešųjų pirkimų direktyvų 
nuostatoms;

(17) pirkdamos tam tikrus produktus ir 
paslaugas, taip pat įsigydamos ir 
nuomodamos pastatus, viešosios 
organizacijos, sudarančios viešąsias darbų, 
prekių ar paslaugų sutartis, turėtų būti 
pavyzdžiu ir priimti efektyvų energijos 
vartojimą užtikrinančius pirkimo 
sprendimus. Tačiau tai neturėtų turėti 
poveikio ES viešųjų pirkimų direktyvų 
nuostatoms ir turėtų būti užtikrintas 
išlaidų veiksmingumas;

Or. de
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Pakeitimas 204
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) pirkdamos tam tikrus produktus ir 
paslaugas, taip pat įsigydamos ir 
nuomodamos pastatus, viešosios 
organizacijos, sudarančios viešąsias darbų, 
prekių ar paslaugų sutartis, turėtų būti 
pavyzdžiu ir priimti efektyvų energijos 
vartojimą užtikrinančius pirkimo 
sprendimus. Tačiau tai neturėtų turėti 
poveikio ES viešųjų pirkimų direktyvų 
nuostatoms;

(17) pirkdamos tam tikrus produktus ir 
paslaugas, taip pat įsigydamos ir 
nuomodamos pastatus, viešosios 
organizacijos, sudarančios viešąsias darbų, 
prekių ar paslaugų sutartis, turėtų būti 
pavyzdžiu ir priimti efektyvų energijos 
vartojimą užtikrinančius ekonomiškai 
veiksmingus pirkimo sprendimus. Tačiau 
tai neturėtų turėti poveikio ES viešųjų 
pirkimų direktyvų nuostatoms;

Or. ro

Pakeitimas 205
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Turint omenyje, kad su pastatais 
susiję 40 % galutinio energijos 
suvartojimo ES ir 36 % CO2 išlakų ir kad 
„Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
iki 2050 m. plane“ buvo numatytas tikslas 
90 % sumažinti išlakas statybų sektoriuje, 
šis tikslas bus pasiektas tik jei ES taikys 
plataus užmojo priemones visam pastatų 
fondui, nes tai yra labai svarbi jos 
energetikos infrastruktūros dalis. Dėl šios 
priežasties sekdamos viešojo sektoriaus 
pavyzdine pastatų renovacija, valstybės 
narės turėtų taip pat laikytis ilgalaikio 
požiūrio ir nepažeisdamos subsidiarumo 
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ir ekonominio veiksmingumo principo 
parengti komercinių ir privačių pastatų 
renovacijos veiksmų planus.

Or. es

Pagrindimas

La propuesta de "medida obligatoria" de los objetivos de mejora energética de los edificios 
públicos, tomada aisladamente, tendrá un alcance muy limitado y por lo tanto un impacto 
relativamente pequeño sobre el rendimiento energético del parque inmobiliario de un Estado 
miembro (los edificios de propiedad de organismos públicos representan sólo el 12% de la 
superficie de los edificios de la UE). Los beneficios reales en términos de ahorro de energía y 
de reducción de emisiones –además de otros beneficios sustanciales como la creación de 
puestos de trabajo- podrían multiplicarse significativamente si la medida se extiende, poco a 
poco y en cierto modo sobre una base inicialmente voluntaria, a otros tipos de edificios (tanto 
residenciales como no residenciales).

Pakeitimas 206
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Turint omenyje, kad su pastatais 
susiję 40 % galutinio energijos 
suvartojimo ES ir 36 % CO2 išlakų, ir 
turint omenyje, kad „Konkurencingos 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plane“ 
numatytas tikslas 90 % sumažinti išlakas 
iš pastatų sektoriaus, šis tikslas bus 
pasiektas tik jei ES imsis rimtų veiksmų 
visame pastatų fonde kaip svarbiausioje 
jos energijos infrastruktūros dalyje. Štai 
kodėl sekdamos viešojo sektoriaus 
pavyzdine pastatų renovacija, valstybės 
narės privalo, žvelgdamos iš ilgalaikės 
perspektyvos pozicijų ir laikydamosis 
subsidiarumo ir ekonominio 
veiksmingumo principo, taip pat nustatyti 
komercinių ir privačių pastatų 
renovacijos būdus.

Or. en
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Pakeitimas 207
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Su pastatais susiję 40 % galutinio 
energijos suvartojimo ES ir 36 % CO2
išlakų. Konkurencingos mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos 
sukūrimo iki 2050 m. plane“ numatytas 
tikslas 90 % sumažinti išlakas iš pastatų 
sektoriaus, kuris bus pasiektas tik tada, jei 
ES imsis rimtų veiksmų visame pastatų 
fonde. Todėl valstybės narės privalo, 
žvelgdamos iš ilgalaikės perspektyvos 
pozicijų ir laikydamosis subsidiarumo ir 
ekonominio veiksmingumo principo, 
sukurti veiksmingas strategijas, skirtas 
energetikos patobulinimams pastatų 
sektoriuje.

Or. en

Pakeitimas 208
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) ES institucijos taip pat turėtų rodyti
tinkamą pavyzdį, nuomodamos ir 
pirkdamos tik aukščiausios energinio 
naudingumo klasės produktus, paslaugas 
ir pastatus.

Or. en
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Pakeitimas 209
Vicky Ford

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 
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 

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

Or. en

Pakeitimas 210
Herbert Reul

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, 

(18) įvertinus galimybę ES lygmeniu 
nustatyti baltojo sertifikato sistemą (kuri 
daugelyje valstybių narių leido sutaupyti 
tik nedidelį energijos kiekį), 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. Tokių sistemų užmojų 
platumą ir svarbiausia skaičiavimo 
metodus 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 
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o ne tik tiems, kuriems jos parduoda 
energiją. Taip energetikos rinkoje padidėtų 
konkurencija, nes energetikos komunalinės 
įmonės, teikdamos papildomas energetikos 
paslaugas, galėtų diferencijuoti savo 
produktą. Pagal bendrą sistemą valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama į savo 
nacionalinę sistemą įtraukti reikalavimus, 
kuriais būtų siekiama socialinio tikslo, kad 
pažeidžiami vartotojai galėtų gauti 
didesnio energijos vartojimo efektyvumo
teikiamą naudą. Be to, pagal ją valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama mažąsias 
įmones atleisti nuo energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimo. Komisijos 
komunikate „Smulkiojo verslo aktas“ 
išdėstomi principai, į kuriuos turėtų 
atsižvelgti šios galimybės netaikyti 
nusprendusios valstybės narės;

energiją. Taip energetikos rinkoje padidėtų 
konkurencija, nes energetikos komunalinės 
įmonės, teikdamos papildomas energetikos 
paslaugas, galėtų diferencijuoti savo 
produktą. Pagal bendrą sistemą valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama į savo 
nacionalinę sistemą įtraukti reikalavimus, 
kuriais būtų siekiama socialinio tikslo, kad 
pažeidžiami vartotojai galėtų gauti 
mažesnio energijos suvartojimo 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;

Or. de

Pakeitimas 211
Fiona Hall, Corinne Lepage

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 

(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. 
Tikslą iki 2020 m. sutaupyti 20 % 
energijos 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, taip užtikrinant, kad kiekviena 
valstybė narė galės pasinaudoti 



PE475.873v01-00 76/100 AM\882686LT.doc

LT

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 
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;

ekonominių ir socialinių privalumų 
teikiama nauda, gaunama gerinant 
energijos vartojimo efektyvumą. Tačiau
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų 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 
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;

Or. en

Pakeitimas 212
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Paul Rübig, Werner Langen, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(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 bendrus 
kriterijus, kuriais remiantis būtų galima 
išmatuoti ir patikrinti energijos vartojimo 
efektyvumą, ir 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 ir kitiems 
reikalavimus atitinkantiems dalyviams 
turėtų būti suteikta galimybė siūlyti 
energijos paslaugas visiems galutiniams 
vartotojams. 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 
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atsižvelgti šios galimybės netaikyti 
nusprendusios valstybės narės;

nusprendusios valstybės narės;

Or. en

Pakeitimas 213
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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



AM\882686LT.doc 79/100 PE475.873v01-00

LT

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;

konkurencija, nes energetikos komunalinės 
įmonės, teikdamos papildomas energetikos 
paslaugas, galėtų diferencijuoti savo 
produktą. Pagal bendrą sistemą valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama į savo 
nacionalinę sistemą įtraukti reikalavimus, 
kuriais būtų siekiama socialinio tikslo, kad 
pažeidžiami vartotojai galėtų gauti 
didesnio energijos vartojimo efektyvumo 
teikiamą naudą. Be to, pagal ją valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama mažąsias 
įmones atleisti nuo energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimo. Komisijos 
komunikate „Smulkiojo verslo aktas“ 
išdėstomi principai, į kuriuos turėtų 
atsižvelgti šios galimybės netaikyti 
nusprendusios valstybės narės;

Or. en

Pakeitimas 214
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) įvertinus galimybę ES lygmeniu 
nustatyti baltojo sertifikato sistemą, 
paaiškėjo, kad esamomis aplinkybėmis 
taikant tokią sistemą susidarytų per didelių 
administracinių sąnaudų ir kiltų grėsmė, 
kad energijos taupymas bus sutelktas tam 
tikrose valstybėse narėse, todėl šios 
taupymo priemonės nepasklistų po visą ES. 
Pirmiau nurodytą tikslą bent jau šiame 
etape būtų galima geriau pasiekti nustačius 
nacionalines energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimų sistemas ar kitas 
priemones, kurias taikant galima sutaupyti 
tiek pat energijos. Tačiau Komisija 
deleguotoju aktu turėtų nustatyti sąlygas, 
kuriomis valstybė narė galėtų ateityje 
pripažinti kitoje valstybėje narėje 
sutaupytos energijos kiekį. Tokių sistemų 

(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 
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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 
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;

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 
produktą. Pagal bendrą sistemą valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama į savo 
nacionalinę sistemą įtraukti reikalavimus, 
kuriais būtų siekiama socialinio tikslo, kad 
pažeidžiami vartotojai, kurie turėtų būti 
apibrėžti atitinkamuose nacionalinės 
teisės aktuose, 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;

Or. ro

Pakeitimas 215
Marita Ulvskog

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 

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

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. 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 
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;

Or. en
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Pakeitimas 216
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(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 
panašų kiekį 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 
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 
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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;

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;

Or. de

Pakeitimas 217
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(19) norint išnaudoti energijos vartojimo 
efektyvumo ir taupymo galimybes tam 
tikruose rinkos segmentuose, kuriuose 
paprastai nėra teikiamos komercinės 
energijos vartojimo audito paslaugos (pvz., 
namų ūkiuose arba mažosiose ar vidutinėse 
įmonėse), valstybės narės turėtų užtikrinti 
energijos vartojimo audito prieinamumą. 
Energijos vartojimo auditas turėtų būti 
privalomas ir reguliariai atliekamas 
didelėse įmonėse, nes jose gali būti 
sutaupyta daug energijos; Be to, valstybės 
narės turi imtis teigiamų priemonių, 
skirtų skatinti energijos vartojimo 
efektyvumą ir taupymą šiuose rinkos 
segmentuose. Pirma, skatinant elektros ir 
dujų tiekėjus pertvarkyti tarifus ir, antra, 
peržiūrint kintamo dydžio PVM taikymą.

Or. en

Pakeitimas 218
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(19) norint išnaudoti energijos taupymo 
galimybes tam tikruose rinkos 
segmentuose, kuriuose paprastai nėra 
teikiamos komercinės energijos vartojimo 
audito paslaugos (pvz., namų ūkiuose arba 
mažosiose ar vidutinėse įmonėse), 
valstybės narės turėtų užtikrinti energijos 
vartojimo audito prieinamumą. Valstybės 
narės turėtų turėti galimybę kurti 
paskatas didelėms įmonėms, reguliariai 
atliekančioms energijos vartojimo auditą 
ir taip pat įgyvenančioms didelę dalį jų 
pateikiamų rekomendacijų, su sąlyga, kad 
sutaupoma daug energijos ir nedaroma 
žala nė vienam tiesioginiam konkurentui.

Or. de

Pagrindimas

Poveikio vertinimo 48 puslapyje Komisija daro prielaidą, kad bus įgyvendinta tik maža dalis 
energijos vartojimo audito pasiūlymų. Konkrečiai, Komisija teigia, kad iki 2020 m. bus 
sutaupyta tik tarp 0,4 % ir 5 %, atsižvelgiant į bendrą energijos suvartojimą pramonės srityje.
Todėl nėra prasmės reikalauti, kad tokie auditai būtų privalomi. Tikimybė, kad audito 
siūlomos priemonės iš tikrųjų bus įgyvendinamos yra didesnė, jei auditas bus organizuojamas 
savanoriškai.

Pakeitimas 219
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) norint išnaudoti energijos taupymo 
galimybes tam tikruose rinkos 
segmentuose, kuriuose paprastai nėra 
teikiamos komercinės energijos vartojimo 
audito paslaugos (pvz., namų ūkiuose arba 
mažosiose ar vidutinėse įmonėse), 
valstybės narės turėtų užtikrinti energijos 
vartojimo audito prieinamumą. Energijos

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

valstybės narės raginamos sudaryti 
tinkamas sąlygas reguliariems energijos
vartojimo auditams taikyti didelėse 
įmonėse, nes jose gali būti sutaupyta daug 
energijos;

Or. de

Pagrindimas

Įvairiose valstybėse narėse savanoriški susitarimai su įmonėmis ar įmonių grupėmis ir 
nacionalinės paskatų sistemos pasirodė esąs labai veiksmingas būdas klimato ir aplinkos 
apsaugos tikslams pasiekti ir energijos vartojimo efektyvumui didinti, jei jie yra susieti su 
griežta stebėsena.

Pakeitimas 220
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(19) norint išnaudoti energijos taupymo 
galimybes tam tikruose rinkos 
segmentuose, kuriuose paprastai nėra 
teikiamos komercinės energijos vartojimo 
audito paslaugos (pvz., namų ūkiuose arba 
mažosiose ar vidutinėse įmonėse), 
valstybės narės turėtų užtikrinti energijos 
vartojimo audito prieinamumą. Valstybės 
narės skatina dideles įmones reguliariai 
vykdyti energijos vartojimo auditus, nes 
jose gali būti sutaupyta daug energijos;

Or. en

Pagrindimas

Pritariama galimybei, kad energijos vartojimo auditą atliktų vidaus ekspertai. Įmonės 
nuosavoms nuolatinio audito programoms turėtų būti pritarta, pvz., vadovaujantis ilgalaikiais 
savanoriškais susitarimais.
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Pakeitimas 221
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 222
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(19) norint išnaudoti energijos taupymo 
galimybes tam tikruose rinkos 
segmentuose, kuriuose paprastai nėra 
teikiamos komercinės energijos vartojimo 
audito paslaugos (pvz., namų ūkiuose arba 
mažosiose ar vidutinėse įmonėse), 
valstybės narės turėtų užtikrinti energijos 
vartojimo audito prieinamumą. Valstybės 
narės turėtų skatinti dideles įmones 
reguliariai vykdyti energijos vartojimo 
auditus, nes jose gali būti sutaupyta daug 
energijos;

Or. en
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Pagrindimas

Energijos vartojimo auditas turėtų būti skatinamas savanorišku pagrindu, kad valstybės 
narės, modeliuodamos nacionalines energijos vartojimo efektyvumo skatinimo sistemas, 
grindžiamas savanoriškais ilgalaikiais susitarimais su privačiojo verslo sektorių/pramonės 
atstovais, išsaugotų lankstumą. Yra patvirtinta, kad remiantis šiais savanoriškais susitarimais 
daugelyje valstybių narių itin sėkmingai prisidedama prie energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo ir klimato apsaugos.

Pakeitimas 223
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 224
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) auditas turėtų būti atliekami 
nepriklausomai ir mažiausiomis 
sąnaudomis. Nepriklausomą auditą gali 
atlikti ir vidaus ekspertai, su sąlyga, kad jie 

(20) auditas turėtų būti atliekami 
nepriklausomai ir mažiausiomis 
sąnaudomis. Nepriklausomą auditą gali 
atlikti ir vidaus ekspertai, su sąlyga, kad jie 



PE475.873v01-00 88/100 AM\882686LT.doc

LT

yra kvalifikuoti ar akredituoti, kad jie 
tiesiogiai nedalyvauja veikloje, kurios 
auditas atliekamas, ir kad valstybė narė 
nustatė sistemą, siekdama užtikrinti ir 
tikrinti jų veiklos kokybę, o prireikus skirti 
nuobaudas;

yra kvalifikuoti ar akredituoti, ir kuriems 
valstybės narės turėtų sukurti tinkamą 
sistemą;

Or. en

Pagrindimas

Supaprastinimas ir galimybė valstybėms narėms tvarkytis atsižvelgiant į nacionalines 
aplinkybes.

Pakeitimas 225
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) auditas turėtų būti atliekami
nepriklausomai ir mažiausiomis 
sąnaudomis. Nepriklausomą auditą gali 
atlikti ir vidaus ekspertai, su sąlyga, kad jie 
yra kvalifikuoti ar akredituoti, kad jie 
tiesiogiai nedalyvauja veikloje, kurios 
auditas atliekamas, ir kad valstybė narė 
nustatė sistemą, siekdama užtikrinti ir 
tikrinti jų veiklos kokybę, o prireikus skirti 
nuobaudas;

(20) auditas turėtų būti atliekamas
objektyviai ir mažiausiomis sąnaudomis. 
Energijos vartojimo auditą gali atlikti ir 
vidaus ekspertai, su sąlyga, kad jie yra 
kvalifikuoti ar akredituoti, kad jie tiesiogiai 
nedalyvauja veikloje, kurios auditas 
atliekamas.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimo reikia, norint užtikrinti, kad mažiausių sąnaudų principas būtų laikomas 
pagrindiniu, siekiant išvengti neproduktyvaus energijos srautų audito be veiksmingumo 
potencialo. Vidinių auditų vykdymas neturėtų priklausyti nuo to, ar valstybės narės 
įgyvendino specialiąją sistemą.

Pakeitimas 226
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) auditas turėtų būti atliekami 
nepriklausomai ir mažiausiomis 
sąnaudomis. Nepriklausomą auditą gali 
atlikti ir vidaus ekspertai, su sąlyga, kad jie 
yra kvalifikuoti ar akredituoti, kad jie 
tiesiogiai nedalyvauja veikloje, kurios 
auditas atliekamas, ir kad valstybė narė 
nustatė sistemą, siekdama užtikrinti ir 
tikrinti jų veiklos kokybę, o prireikus skirti 
nuobaudas;

(20) auditas turėtų būti atliekami 
nepriklausomai ir mažiausiomis 
sąnaudomis. Nepriklausomą auditą gali 
atlikti ir vidaus ekspertai, su sąlyga, kad jie 
yra kvalifikuoti ar akredituoti, ir kad 
valstybė narė nustatė sistemą, siekdama 
užtikrinti ir tikrinti jų veiklos kokybę, o 
prireikus skirti nuobaudas; Valstybės narės 
turėtų sukurti tinkamas sistemos sąlygas, 
skirtas užtikrinti akredituotų ir 
kvalifikuotų ekspertų pakankamą 
prieinamumą rinkoje.

Or. en

Pakeitimas 227
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) auditas turėtų būti atliekami 
nepriklausomai ir mažiausiomis 
sąnaudomis. Nepriklausomą auditą gali 
atlikti ir vidaus ekspertai, su sąlyga, kad jie 
yra kvalifikuoti ar akredituoti, kad jie 
tiesiogiai nedalyvauja veikloje, kurios 
auditas atliekamas, ir kad valstybė narė 
nustatė sistemą, siekdama užtikrinti ir 
tikrinti jų veiklos kokybę, o prireikus skirti 
nuobaudas;

(20) auditas turėtų būti atliekami 
nepriklausomai ir mažiausiomis 
sąnaudomis. Nepriklausomą auditą gali 
atlikti ir vidaus ekspertai, su sąlyga, kad jie 
yra kvalifikuoti ar akredituoti, kad jie 
tiesiogiai nedalyvauja veikloje, kurios 
auditas atliekamas, ir kad valstybė narė 
nustatė sistemą, siekdama užtikrinti ir 
tikrinti jų veiklos kokybę, o prireikus skirti 
nuobaudas; Valstybės narės turėtų sukurti 
tinkamas sistemos sąlygas, skirtas 
užtikrinti akredituotų ir kvalifikuotų 
ekspertų pakankamą prieinamumą 
rinkoje.

Or. en
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Pagrindimas

Galimybė, kad energijos vartojimo auditą atliktų vidaus ekspertai, numatyta 20 
konstatuojamojoje dalyje, yra nepriklausomo audito, numatyto 7 straipsnio 2 dalyje, 
apibrėžimo dalis ir todėl turėtų būti integruota į 7 straipsnį.

Pakeitimas 228
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) auditas turėtų būti atliekami
nepriklausomai ir mažiausiomis 
sąnaudomis. Nepriklausomą auditą gali
atlikti ir vidaus ekspertai, su sąlyga, kad jie 
yra kvalifikuoti ar akredituoti, kad jie 
tiesiogiai nedalyvauja veikloje, kurios 
auditas atliekamas, ir kad valstybė narė 
nustatė sistemą, siekdama užtikrinti ir 
tikrinti jų veiklos kokybę, o prireikus skirti 
nuobaudas;

(20) auditas turėtų būti atliekamas
nepriklausomai ir mažiausiomis 
sąnaudomis. Šį auditą gali atlikti ir vidaus 
ar energetikos paslaugų įmonių ekspertai, 
su sąlyga, kad jie yra kvalifikuoti ar 
akredituoti, kad jie tiesiogiai nedalyvauja 
veikloje, kurios auditas atliekamas, ir kad 
valstybė narė nustatė sistemą, siekdama 
užtikrinti ir tikrinti jų veiklos kokybę, o 
prireikus skirti nuobaudas;

Or. en

Pagrindimas

Jei energetikos paslaugų įmonėms nebus leidžiama dalyvauti audito procese, rizika, kad bus 
atliekami standartizuoti ir nekokybiški auditai tik dar labiau padidės. Be to, šios įmonės turi 
patirties ir įgūdžių atlikti, pavyzdžiui, didelio masto auditus, kurie itin svarbūs negyvenamųjų 
pastatų ir pramonės srityse.

Pakeitimas 229
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) auditas turėtų būti atliekami
nepriklausomai ir mažiausiomis 
sąnaudomis. Nepriklausomą auditą gali 

(20) auditas turėtų būti atliekamas
nepriklausomai ir mažiausiomis 
sąnaudomis. Šį auditą gali atlikti ir vidaus 
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atlikti ir vidaus ekspertai, su sąlyga, kad jie 
yra kvalifikuoti ar akredituoti, kad jie 
tiesiogiai nedalyvauja veikloje, kurios 
auditas atliekamas, ir kad valstybė narė 
nustatė sistemą, siekdama užtikrinti ir 
tikrinti jų veiklos kokybę, o prireikus skirti 
nuobaudas;

ar energetikos paslaugų teikimo įmonių
ekspertai, su sąlyga, kad jie yra kvalifikuoti 
ar akredituoti, kad jie tiesiogiai 
nedalyvauja veikloje, kurios auditas 
atliekamas, ir kad valstybė narė nustatė 
sistemą, siekdama užtikrinti ir tikrinti jų 
veiklos kokybę, o prireikus skirti 
nuobaudas;

Or. en

Pakeitimas 230
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) auditas turėtų būti atliekami
nepriklausomai ir mažiausiomis 
sąnaudomis. Nepriklausomą auditą gali 
atlikti ir vidaus ekspertai, su sąlyga, kad jie 
yra kvalifikuoti ar akredituoti, kad jie 
tiesiogiai nedalyvauja veikloje, kurios 
auditas atliekamas, ir kad valstybė narė 
nustatė sistemą, siekdama užtikrinti ir 
tikrinti jų veiklos kokybę, o prireikus skirti 
nuobaudas;

(20) auditas turėtų būti atliekamas
nepriklausomai, nebrangiai ir 
mažiausiomis sąnaudomis. Nepriklausomą 
auditą gali atlikti ir vidaus ekspertai ar 
profesionalūs energetikos paslaugų 
teikėjai, su sąlyga, kad jie yra kvalifikuoti 
ar akredituoti, kad jie tiesiogiai 
nedalyvauja veikloje, kurios auditas 
atliekamas, ir kad valstybė narė nustatė 
sistemą, siekdama užtikrinti ir tikrinti jų 
veiklos kokybę, o prireikus skirti 
nuobaudas;

Or. ro

Pakeitimas 231
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) auditas turėtų būti atliekami 
nepriklausomai ir mažiausiomis 

(20) auditas turėtų būti atliekami 
nepriklausomai ir mažiausiomis 
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sąnaudomis. Nepriklausomą auditą gali 
atlikti ir vidaus ekspertai, su sąlyga, kad jie 
yra kvalifikuoti ar akredituoti, kad jie 
tiesiogiai nedalyvauja veikloje, kurios 
auditas atliekamas, ir kad valstybė narė 
nustatė sistemą, siekdama užtikrinti ir 
tikrinti jų veiklos kokybę, o prireikus skirti 
nuobaudas;

sąnaudomis. Nepriklausomą auditą gali 
atlikti ir vidaus ar energetikos paslaugų 
įmonių ekspertai, su sąlyga, kad jie yra 
kvalifikuoti ar akredituoti, kad jie tiesiogiai 
nedalyvauja veikloje, kurios auditas 
atliekamas, ir kad valstybė narė nustatė 
sistemą, siekdama užtikrinti ir tikrinti jų 
veiklos kokybę, o prireikus skirti 
nuobaudas;

Or. de

Pagrindimas

Jei Komisija tiek daug tikisi iš energijos paslaugų įmonių, kodėl jos negalėtų atlikti ir 
nepriklausomo energijos vartojimo audito? Visais atvejais, draudimas joms dalyvauti, riboja 
energetikos paslaugų rinką užuot ją plėtęs.

Pakeitimas 232
Fiona Hall, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo priemonių, įskaitant energijos 
taupymo įsipareigojimų sistemas ir 
pažangių skaitiklių diegimą, sąnaudos 
gali būti perkeltos galutiniams 
vartotojams ir įtrauktos į jų energijos 
sąskaitas. Siekiant užtikrinti, kad 
mažmeninės prekybos energija bendrovės 
ir energetikos paslaugų teikėjai teiktų šias 
priemones vartotojams sąžiningai ir 
mažiausiomis sąnaudomis, valstybės 
narės turėtų nustatyti skaidrius 
atsiskaitymo už išlaidas nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms reikalavimus.

Or. en
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Pakeitimas 233
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo priemonių, įskaitant energijos 
efektyvumo įsipareigojimų sistemas ir 
pažangių skaitiklių diegimą, sąnaudos 
gali būti perkeltos galutiniams 
vartotojams ir įtrauktos į jų energijos 
sąskaitas. Siekiant užtikrinti, kad 
mažmeninės prekybos energija bendrovės 
ir energetikos paslaugų teikėjai teiktų šias 
priemones vartotojams sąžiningai ir 
mažiausiomis sąnaudomis, valstybės 
narės turėtų nustatyti atsiskaitymo už 
išlaidas nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje turi būti pripažįstama, kad vartotojai turės mokėti už daugelį siūlomų energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonių, pavyzdžiui, energijos vartojimo efektyvumo 
įsipareigojimų sistemas ir pažangių skaitiklių diegimą. Joje taip pat turi būti užtikrinta, kad 
tos priemonės bus teikiamos vartotojams skaidriai ir mažiausiomis sąnaudomis.

Pakeitimas 234
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kuriant efektyvesnio energijos 
vartojimo priemones, reikėtų atsižvelgti į 
efektyvumą, pasiektą plačiai taikant 
ekonomiškas technologines naujoves, pvz., 
išmaniuosius skaitiklius, ir į taip sutaupytą 
energiją. Siekiant kuo didesnės šių 

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

naujovių teikiamos energijos taupymo 
naudos, galutiniai vartotojai turėtų gebėti 
matyti sąnaudų ir vartojimo rodiklius ir 
taip pat, jei jie to pageidauja, reguliariai 
gauti individualias sąskaitas, pagrįstas 
individualiu vartojimu; Jeigu į jas 
įtraukiamas patalpų šildymas ir jei 
vartotojams teikiamos sąskaitos remiantis 
faktiškai sunaudotu kiekiu, jie turėtų būti 
informuoti, kad išlaidos gali būti gerokai 
didesnės žiemą, nei šiltesniais mėnesiais.

Or. de

Pagrindimas

Dauguma vartotojų negali susimokėti už dideles šildymo išlaidas, jei nemoka už šildymą iš 
anksto per visus metus.

Pakeitimas 235
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) kuriant efektyvesnio energijos 
vartojimo priemones, reikėtų atsižvelgti į 
efektyvumą, pasiektą plačiai taikant 
ekonomiškas technologines naujoves, pvz., 
išmaniuosius skaitiklius, ir į taip sutaupytą 
energiją. Siekiant kuo didesnės šių 
naujovių teikiamos energijos taupymo 
naudos, galutiniai vartotojai turėtų gebėti 
matyti sąnaudų ir vartojimo rodiklius ir 
reguliariai gauti informaciją apie faktiškai 
suvartojamą kiekį; Be to, valstybės narės 
turi parengti reagavimo į paklausą 
programas, kurios suteiktų daugiau galių 
ir numatytų atlyginimą už jų veiklą ne tik 
reagavimo į paklausą tiekėjams, bet ir 
decentralizuotiems bei lankstiems 
energijos gamintojams.

Or. en
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Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu siūloma mintis, kad pažangiųjų skaitiklių diegimas turi būti vykdomas 
kartu su politika, kuria siekiama plėtoti reagavimo į paklausą programas.

Pakeitimas 236
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) kuriant efektyvesnio energijos 
vartojimo priemones, reikėtų atsižvelgti į 
efektyvumą, pasiektą plačiai taikant 
ekonomiškas technologines naujoves, pvz., 
išmaniuosius skaitiklius, ir į taip sutaupytą 
energiją. Siekiant kuo didesnės šių 
naujovių teikiamos energijos taupymo 
naudos, galutiniai vartotojai turėtų gebėti
matyti sąnaudų ir vartojimo rodiklius ir 
reguliariai gauti individualias sąskaitas, 
pagrįstas individualiu vartojimu; Be to, 
valstybės narės turi parengti reagavimo į 
paklausą programas, kurios suteiktų 
daugiau galių ir numatytų atlyginimą už 
jų veiklą ne tik reagavimo į paklausą 
tiekėjams, bet ir decentralizuotiems bei 
lankstiems energijos gamintojams.

Or. en

Pakeitimas 237
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kuriant efektyvesnio energijos 
vartojimo priemones, reikėtų atsižvelgti į 
efektyvumą, pasiektą plačiai taikant 

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

ekonomiškas technologines naujoves, pvz., 
išmaniuosius skaitiklius, ir į taip sutaupytą 
energiją. Siekiant kuo didesnės šių 
naujovių teikiamos energijos taupymo 
naudos, galutiniai vartotojai turėtų gebėti 
matyti sąnaudų ir vartojimo rodiklius ir 
reguliariai gauti individualias sąskaitas, 
pagrįstas individualiu vartojimu; Be to, 
valstybės narės turi parengti reagavimo į 
paklausą programas, kurios suteiktų 
daugiau galių ir numatytų atlyginimą už 
jų veiklą ne tik reagavimo į paklausą 
tiekėjams, bet ir decentralizuotiems bei 
lankstiems energijos gamintojams.

Or. en

Pakeitimas 238
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) kuriant efektyvesnio energijos 
vartojimo priemones, reikėtų atsižvelgti į 
efektyvumą, kuris gali būti pasiektas
plačiai taikant technologines naujoves, 
pvz., išmaniuosius skaitiklius, ir į taip 
sutaupytą energiją. Šių technologinių 
naujovių diegimas gali būti remiamas tik 
tuo atveju, jei išsami sąnaudų ir naudos 
analizė yra teigiama, ypač vartotojams, 
įskaitant mažas pajamas gaunančius 
vartotojus, ir kai garantuojamas 
privatumas. Galutiniai vartotojai turi
gebėti matyti sąnaudų ir vartojimo 
rodiklius.

Or. en

Pakeitimas 239
Giles Chichester
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Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) kuriant efektyvesnio energijos 
vartojimo priemones, reikėtų atsižvelgti į 
efektyvumą, pasiektą plačiai taikant 
ekonomiškas technologines naujoves, pvz., 
išmaniuosius skaitiklius, ir į taip sutaupytą 
energiją. Siekiant kuo didesnės šių 
naujovių teikiamos energijos taupymo 
naudos, galutiniai vartotojai turėtų gebėti 
matyti sąnaudų ir vartojimo rodiklius ir 
reguliariai gauti individualias sąskaitas, 
pagrįstas individualiu vartojimu; Visų 
pirma valstybės narės turėtų reikalauti, 
kad elektros energijos ir dujų tiekėjai 
laikytųsi bendros pateikimo sistemos, kad 
vartotojams būtų lengviau apsispręsti.

Or. en

Pakeitimas 240
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 241
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Smart meters are not “the one and only” cost effective technological innovation. Smart 
meters only allow the final customer to visualise his/her energy consumption in real time, 
without being able to influence it. Such a measure will not drive energy efficiency on its own. 
Building automation and controls are vital in this context as they enable buildings to become 
intelligent. Further, building automation and controls, in comparison with other technologies, 
are technologies that are already available on the market, that are cost efficient and that have 
short pay-back times. Building automation and controls ensure average payback times of 3 to 
5 years at low investment volumes and with long-lasting impacts on energy savings. These are 
some of the most cost-effective energy efficiency technologies and the easiest to implement. 
Building automation and controls increase the energy saving potential of any other measures 
installed. Simple passive measures (such as glazing or insulation) only reduce consumption if 
controls are present, similarly plant installed will only achieve its design efficiency if controls 
are fitted.

Pakeitimas 242
Fiona Hall
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Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 243
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Taikant energijos taupymo 
priemones, energijos nauda gali siekti 
1000 eurų vienam namų ūkiui per metus. 
Todėl energijos vartojimo efektyvumo 
politika yra labai svarbi priemonė, norint, 
kad sąskaitos už energiją visiems 
klientams būtų nedidelės, ir kovojant su 
energijos nepritekliumi.

Or. en

Pakeitimas 244
Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) Energijos nepriteklių daugiausiai 
lemia mažų pajamų, prasto būsto ir 
didelių energijos kainų derinys. Su šiais 
trimis elementais turi būti kovojama 
didinant namų energijos vartojimo 
efektyvumą, siekiant energijos rinkos 
atsakingumo ir plėtojant socialinės 
įtraukties priemones.

Or. en


