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Pakeitimas 245
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) didelio naudingumo kogeneracija ir 
centralizuotas šildymas ir vėsinimas 
suteikia daug pirminės energijos taupymo 
galimybių, kurios ES dar plačiai 
neišnaudojamos. Valstybės narės turėtų 
parengti didelio naudingumo 
kogeneracijos, taip pat centralizuoto
šildymo ir vėsinimo nacionalinius planus.
Šie planai turėtų apimti pakankamai ilgą 
laikotarpį, kad investuotojai galėtų gauti 
informaciją apie nacionalinius plėtros 
planus ir padėtų kurti stabilią ir palaikančią 
investavimo aplinką. Naujuose elektros 
energijos gamybos įrenginiuose ir 
esamuose iš esmės modifikuotuose
įrenginiuose arba įrenginiuose, kurių 
leidimas ar licencija atnaujinta, turėtų būti
įrengti didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginiai, kad būtų susigrąžinama 
naudotoji šiluma, susidaranti gaminant 
elektros energiją. Paskui ši naudotoji 
šiluma centralizuoto šildymo tinklais 
galėtų būti paskirstoma ten, kur jos reikia. 
Šiuo tikslu valstybės narės turėtų 
patvirtinti leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti įrenginių vietą šalia šilumos 
poreikio punktų. Tačiau tam tikromis 
sąlygomis valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė nustatyti atleidimo nuo 
šių įpareigojimų sąlygas;

(23) didelio naudingumo kogeneracija ir 
centralizuotas šildymas ir vėsinimas 
suteikia daug pirminės energijos taupymo 
galimybių, kurios ES dar plačiai 
neišnaudojamos. Valstybės narės turėtų 
atlikti išsamų šildymo ir vėsinimo poreikio 
įvertinimą. Šis įvertinimas turėtų apimti 
pakankamai ilgą laikotarpį, kad 
investuotojai galėtų gauti informaciją apie 
nacionalinius plėtros planus ir padėtų kurti 
stabilią ir palaikančią investavimo aplinką. 
Reikėtų ištirti, ar techniniu ir ekonominiu 
požiūriu perspektyvu, kad naujuose 
elektros energijos gamybos įrenginiuose ir 
esamuose įrenginiuose, kurie bus iš esmės 
modifikuoti arba kurių leidimas ar licencija 
atnaujinta, būtų įrengti didelio naudingumo 
kogeneracijos įrenginiai, kad būtų 
susigrąžinama naudotoji šiluma, 
susidaranti gaminant elektros energiją.

Or. en

Pakeitimas 246
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) didelio naudingumo kogeneracija ir 
centralizuotas šildymas ir vėsinimas 
suteikia daug pirminės energijos taupymo 
galimybių, kurios ES dar plačiai 
neišnaudojamos. Valstybės narės turėtų 
parengti didelio naudingumo 
kogeneracijos, taip pat centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo nacionalinius planus. 
Šie planai turėtų apimti pakankamai ilgą 
laikotarpį, kad investuotojai galėtų gauti 
informaciją apie nacionalinius plėtros 
planus ir padėtų kurti stabilią ir palaikančią 
investavimo aplinką. Naujuose elektros 
energijos gamybos įrenginiuose ir 
esamuose iš esmės modifikuotuose 
įrenginiuose arba įrenginiuose, kurių 
leidimas ar licencija atnaujinta, turėtų būti 
įrengti didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginiai, kad būtų susigrąžinama 
naudotoji šiluma, susidaranti gaminant 
elektros energiją. Paskui ši naudotoji 
šiluma centralizuoto šildymo tinklais 
galėtų būti paskirstoma ten, kur jos reikia. 
Šiuo tikslu valstybės narės turėtų
patvirtinti leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti įrenginių vietą šalia šilumos 
poreikio punktų. Tačiau tam tikromis 
sąlygomis valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė nustatyti atleidimo nuo 
šių įpareigojimų sąlygas;

(23) didelio naudingumo kogeneracija ir 
centralizuotas šildymas ir vėsinimas 
suteikia daug pirminės energijos taupymo 
galimybių, kurios ES dar plačiai 
neišnaudojamos. Valstybės narės turėtų 
parengti didelio naudingumo 
kogeneracijos, taip pat centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo nacionalinius planus. 
Šie planai turėtų apimti pakankamai ilgą 
laikotarpį, kad investuotojai galėtų gauti 
informaciją apie nacionalinius plėtros 
planus ir padėtų kurti stabilią ir palaikančią 
investavimo aplinką. Naujuose elektros 
energijos gamybos įrenginiuose ir 
esamuose iš esmės modifikuotuose 
įrenginiuose arba įrenginiuose, kurių 
leidimas ar licencija atnaujinta, turėtų būti 
įrengti didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginiai, kad būtų susigrąžinama 
naudotoji šiluma, susidaranti gaminant 
elektros energiją, jei taip pat yra 
pakankama šildymo paklausa, įrenginio 
eksploatacija yra ekonomiškai perspektyvi 
ir tolesnio tiekimo infrastruktūra jau 
veikia arba gali būti išplėsta be pernelyg 
didelių sąnaudų. Paskui ši naudotoji 
šiluma centralizuoto šildymo tinklais 
galėtų būti paskirstoma ten, kur jos reikia. 
Valstybės narės taip pat galėtų patvirtinti 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti 
įrenginių vietą šalia šilumos poreikio 
punktų. Vis dėlto tokiu atveju valstybėms 
narėms tam tikromis sąlygomis turėtų būti 
suteikta galimybė nustatyti atleidimo nuo 
šių įpareigojimų sąlygas;

Or. de

Pagrindimas

Visiškai naujos kogeneracinės jėgainės neturi prasmės. Vis dėlto tokios jėgainės nevisada gali 
būti pastatytos, kaip siūlo Komisija, prie pat galimų jų vartotojų, pvz., pačiame 
gyvenamajame rajone. Vietą turėtų parinkti pačios vietos valdžios institucijos, tardamosi su 
gyventojais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais. Eksploatacijos ekonominis perspektyvumas 
taip pat turi būti visuomet užtikrinamas.
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Pakeitimas 247
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) didelio naudingumo kogeneracija ir 
centralizuotas šildymas ir vėsinimas 
suteikia daug pirminės energijos taupymo 
galimybių, kurios ES dar plačiai 
neišnaudojamos. Valstybės narės turėtų 
parengti didelio naudingumo 
kogeneracijos, taip pat centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo nacionalinius planus. 
Šie planai turėtų apimti pakankamai ilgą 
laikotarpį, kad investuotojai galėtų gauti 
informaciją apie nacionalinius plėtros 
planus ir padėtų kurti stabilią ir palaikančią 
investavimo aplinką. Naujuose elektros 
energijos gamybos įrenginiuose ir 
esamuose iš esmės modifikuotuose 
įrenginiuose arba įrenginiuose, kurių 
leidimas ar licencija atnaujinta, turėtų būti 
įrengti didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginiai, kad būtų susigrąžinama 
naudotoji šiluma, susidaranti gaminant 
elektros energiją. Paskui ši naudotoji 
šiluma centralizuoto šildymo tinklais 
galėtų būti paskirstoma ten, kur jos reikia. 
Šiuo tikslu valstybės narės turėtų patvirtinti 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti 
įrenginių vietą šalia šilumos poreikio 
punktų. Tačiau tam tikromis sąlygomis 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė nustatyti atleidimo nuo šių 
įpareigojimų sąlygas;

(23) didelio naudingumo kogeneracija ir 
centralizuotas šildymas ir vėsinimas 
suteikia daug pirminės energijos taupymo 
galimybių, kurios ES dar plačiai 
neišnaudojamos. Valstybės narės turėtų 
parengti didelio naudingumo 
kogeneracijos, taip pat centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo plėtojimo
nacionalinius planus ir įvertinti socialinį 
bei ekonominį ir komercinį jo pagrindą. 
Šie planai turėtų apimti pakankamai ilgą 
laikotarpį, kad investuotojai galėtų gauti 
informaciją apie nacionalinius plėtros 
planus ir padėtų kurti stabilią ir palaikančią 
investavimo aplinką. Naujuose elektros 
energijos gamybos įrenginiuose ir 
esamuose iš esmės modifikuotuose 
įrenginiuose arba įrenginiuose, kurių 
leidimas ar licencija atnaujinta, turėtų būti 
įrengti didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginiai, kai tai techniškai, socialiniu bei 
ekonominiu ir komerciniu požiūriu 
įmanoma, kad būtų susigrąžinama 
naudotoji šiluma, susidaranti gaminant 
elektros energiją. Paskui ši naudotoji 
šiluma centralizuoto šildymo tinklais 
galėtų būti paskirstoma ten, kur jos reikia. 
Šiuo tikslu valstybės narės turėtų patvirtinti 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti 
įrenginių vietą šalia šilumos poreikio 
punktų. Tačiau tam tikromis sąlygomis 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė nustatyti atleidimo nuo šių 
įpareigojimų sąlygas;

Or. en
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Pakeitimas 248
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) didelio naudingumo kogeneracija ir 
centralizuotas šildymas ir vėsinimas 
suteikia daug pirminės energijos taupymo 
galimybių, kurios ES dar plačiai 
neišnaudojamos. Valstybės narės turėtų 
parengti didelio naudingumo 
kogeneracijos, taip pat centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo nacionalinius planus. 
Šie planai turėtų apimti pakankamai ilgą 
laikotarpį, kad investuotojai galėtų gauti 
informaciją apie nacionalinius plėtros 
planus ir padėtų kurti stabilią ir palaikančią 
investavimo aplinką. Naujuose elektros 
energijos gamybos įrenginiuose ir 
esamuose iš esmės modifikuotuose 
įrenginiuose arba įrenginiuose, kurių 
leidimas ar licencija atnaujinta, turėtų būti 
įrengti didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginiai, kad būtų susigrąžinama 
naudotoji šiluma, susidaranti gaminant 
elektros energiją. Paskui ši naudotoji 
šiluma centralizuoto šildymo tinklais 
galėtų būti paskirstoma ten, kur jos reikia. 
Šiuo tikslu valstybės narės turėtų patvirtinti 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti 
įrenginių vietą šalia šilumos poreikio 
punktų. Tačiau tam tikromis sąlygomis 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė nustatyti atleidimo nuo šių 
įpareigojimų sąlygas;

(23) didelio naudingumo kogeneracija ir 
centralizuotas šildymas ir vėsinimas 
suteikia daug pirminės energijos taupymo 
galimybių, kurios ES dar plačiai 
neišnaudojamos. Valstybės narės turėtų 
parengti didelio naudingumo 
kogeneracijos, taip pat centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo nacionalinius planus, 
kai tai tinka jų klimato ir būstų 
sistemoms. Šie planai turėtų apimti 
pakankamai ilgą laikotarpį, kad 
investuotojai galėtų gauti informaciją apie 
nacionalinius plėtros planus ir padėtų kurti 
stabilią ir palaikančią investavimo aplinką. 
Naujuose elektros energijos gamybos 
įrenginiuose ir esamuose iš esmės 
modifikuotuose įrenginiuose arba 
įrenginiuose, kurių leidimas ar licencija 
atnaujinta, turėtų būti įrengti didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginiai, kad 
būtų susigrąžinama naudotoji šiluma, 
susidaranti gaminant elektros energiją. 
Paskui ši naudotoji šiluma centralizuoto 
šildymo tinklais galėtų būti paskirstoma 
ten, kur jos reikia. Šiuo tikslu valstybės 
narės turėtų patvirtinti leidimo kriterijus, 
siekdamos užtikrinti įrenginių vietą šalia 
šilumos poreikio punktų. Tačiau tam 
tikromis sąlygomis valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė nustatyti 
atleidimo nuo šių įpareigojimų sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 249
Gunnar Hökmark
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Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) didelio naudingumo kogeneracija ir 
centralizuotas šildymas ir vėsinimas 
suteikia daug pirminės energijos taupymo 
galimybių, kurios ES dar plačiai 
neišnaudojamos. Valstybės narės turėtų 
parengti didelio naudingumo 
kogeneracijos, taip pat centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo nacionalinius planus. 
Šie planai turėtų apimti pakankamai ilgą 
laikotarpį, kad investuotojai galėtų gauti 
informaciją apie nacionalinius plėtros 
planus ir padėtų kurti stabilią ir 
palaikančią investavimo aplinką. 
Naujuose elektros energijos gamybos 
įrenginiuose ir esamuose iš esmės 
modifikuotuose įrenginiuose arba 
įrenginiuose, kurių leidimas ar licencija 
atnaujinta, turėtų būti įrengti didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginiai, 
kad būtų susigrąžinama naudotoji šiluma, 
susidaranti gaminant elektros energiją. 
Paskui ši naudotoji šiluma centralizuoto 
šildymo tinklais galėtų būti paskirstoma 
ten, kur jos reikia. Šiuo tikslu valstybės 
narės turėtų patvirtinti leidimo kriterijus, 
siekdamos užtikrinti įrenginių vietą šalia 
šilumos poreikio punktų. Tačiau tam 
tikromis sąlygomis valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė nustatyti 
atleidimo nuo šių įpareigojimų sąlygas;

(23) didelio naudingumo kogeneracija ir 
centralizuotas šildymas ir vėsinimas 
suteikia daug pirminės energijos taupymo 
galimybių, kurios ES dar plačiai 
neišnaudojamos.

Or. en

Pakeitimas 250
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) didelio naudingumo kogeneracija ir 
centralizuotas šildymas ir vėsinimas 
suteikia daug pirminės energijos taupymo 
galimybių, kurios ES dar plačiai 
neišnaudojamos. Valstybės narės turėtų 
parengti didelio naudingumo 
kogeneracijos, taip pat centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo nacionalinius planus.
Šie planai turėtų apimti pakankamai ilgą 
laikotarpį, kad investuotojai galėtų gauti 
informaciją apie nacionalinius plėtros 
planus ir padėtų kurti stabilią ir 
palaikančią investavimo aplinką. 
Naujuose elektros energijos gamybos 
įrenginiuose ir esamuose iš esmės 
modifikuotuose įrenginiuose arba 
įrenginiuose, kurių leidimas ar licencija 
atnaujinta, turėtų būti įrengti didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginiai, 
kad būtų susigrąžinama naudotoji šiluma, 
susidaranti gaminant elektros energiją. 
Paskui ši naudotoji šiluma centralizuoto 
šildymo tinklais galėtų būti paskirstoma 
ten, kur jos reikia. Šiuo tikslu valstybės 
narės turėtų patvirtinti leidimo kriterijus, 
siekdamos užtikrinti įrenginių vietą šalia 
šilumos poreikio punktų. Tačiau tam 
tikromis sąlygomis valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė nustatyti 
atleidimo nuo šių įpareigojimų sąlygas;

(23) didelio naudingumo kogeneracija ir 
centralizuotas šildymas ir vėsinimas 
suteikia daug pirminės energijos taupymo 
galimybių, kurios ES dar plačiai 
neišnaudojamos. Valstybės narės skatina 
didelio naudingumo kogeneraciją, taip pat 
centralizuotą šildymą ir vėsinimą.

Or. en

Pakeitimas 251
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) didelio naudingumo kogeneracija ir 
centralizuotas šildymas ir vėsinimas 

(23) didelio naudingumo kogeneracija ir 
centralizuotas šildymas ir vėsinimas 
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suteikia daug pirminės energijos taupymo 
galimybių, kurios ES dar plačiai 
neišnaudojamos. Valstybės narės turėtų 
parengti didelio naudingumo 
kogeneracijos, taip pat centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo nacionalinius planus. 
Šie planai turėtų apimti pakankamai ilgą 
laikotarpį, kad investuotojai galėtų gauti 
informaciją apie nacionalinius plėtros 
planus ir padėtų kurti stabilią ir palaikančią 
investavimo aplinką. Naujuose elektros 
energijos gamybos įrenginiuose ir 
esamuose iš esmės modifikuotuose 
įrenginiuose arba įrenginiuose, kurių 
leidimas ar licencija atnaujinta, turėtų būti 
įrengti didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginiai, kad būtų susigrąžinama 
naudotoji šiluma, susidaranti gaminant 
elektros energiją. Paskui ši naudotoji 
šiluma centralizuoto šildymo tinklais 
galėtų būti paskirstoma ten, kur jos reikia. 
Šiuo tikslu valstybės narės turėtų
patvirtinti leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti įrenginių vietą šalia šilumos 
poreikio punktų. Tačiau tam tikromis 
sąlygomis valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė nustatyti atleidimo nuo 
šių įpareigojimų sąlygas;

suteikia daug pirminės energijos taupymo 
galimybių, kurios ES dar plačiai 
neišnaudojamos. Valstybės narės turėtų 
parengti didelio naudingumo 
kogeneracijos, taip pat centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo nacionalinius planus. 
Šie planai turėtų apimti pakankamai ilgą 
laikotarpį, kad investuotojai galėtų gauti 
informaciją apie nacionalinius plėtros 
planus ir padėtų kurti stabilią ir palaikančią 
investavimo aplinką. Naujuose elektros 
energijos gamybos įrenginiuose ir 
esamuose iš esmės modifikuotuose 
įrenginiuose arba įrenginiuose, kurių 
leidimas ar licencija atnaujinta, gali būti 
įrengti didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginiai, kad būtų susigrąžinama 
naudotoji šiluma, susidaranti gaminant 
elektros energiją. Paskui ši naudotoji 
šiluma centralizuoto šildymo tinklais 
galėtų būti paskirstoma ten, kur jos reikia. 
Šiuo tikslu valstybės narės gali patvirtinti 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti 
įrenginių vietą šalia šilumos poreikio 
punktų. Tačiau tam tikromis sąlygomis 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė nustatyti atleidimo nuo šių 
įpareigojimų sąlygas;

Or. ro

Pakeitimas 252
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) didelio naudingumo kogeneracija ir 
centralizuotas šildymas ir vėsinimas 
suteikia daug pirminės energijos taupymo 
galimybių, kurios ES dar plačiai 
neišnaudojamos. Valstybės narės turėtų 
parengti didelio naudingumo 
kogeneracijos, taip pat centralizuoto 

(23) didelio naudingumo kogeneracija ir 
centralizuotas šildymas ir vėsinimas 
suteikia daug pirminės energijos taupymo 
galimybių, kurios ES dar plačiai 
neišnaudojamos. Valstybės narės turėtų 
parengti didelio naudingumo 
kogeneracijos, taip pat centralizuoto 
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šildymo ir vėsinimo nacionalinius planus. 
Šie planai turėtų apimti pakankamai ilgą 
laikotarpį, kad investuotojai galėtų gauti 
informaciją apie nacionalinius plėtros 
planus ir padėtų kurti stabilią ir palaikančią 
investavimo aplinką. Naujuose elektros 
energijos gamybos įrenginiuose ir 
esamuose iš esmės modifikuotuose 
įrenginiuose arba įrenginiuose, kurių 
leidimas ar licencija atnaujinta, turėtų būti 
įrengti didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginiai, kad būtų susigrąžinama 
naudotoji šiluma, susidaranti gaminant 
elektros energiją. Paskui ši naudotoji 
šiluma centralizuoto šildymo tinklais 
galėtų būti paskirstoma ten, kur jos reikia. 
Šiuo tikslu valstybės narės turėtų patvirtinti 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti 
įrenginių vietą šalia šilumos poreikio 
punktų. Tačiau tam tikromis sąlygomis 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė nustatyti atleidimo nuo šių 
įpareigojimų sąlygas;

šildymo ir vėsinimo nacionalinius planus. 
Šie planai turėtų apimti pakankamai ilgą 
laikotarpį, kad investuotojai galėtų gauti 
informaciją apie nacionalinius plėtros 
planus ir padėtų kurti stabilią ir palaikančią 
investavimo aplinką. Naujuose elektros 
energijos gamybos įrenginiuose ir 
esamuose iš esmės modifikuotuose 
įrenginiuose arba įrenginiuose, kurių 
leidimas ar licencija atnaujinta, turėtų būti 
įrengti didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginiai, kad būtų susigrąžinama 
naudotoji šiluma, susidaranti gaminant 
elektros energiją. Paskui ši naudotoji 
šiluma centralizuoto šildymo tinklais 
galėtų būti paskirstoma ten, kur jos reikia. 
Šiuo tikslu valstybės narės turėtų patvirtinti 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti 
įrenginių vietą šalia šilumos poreikio 
punktų. Tačiau tam tikromis sąlygomis 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė nustatyti atleidimo nuo šių 
įpareigojimų sąlygas; Kad būtų skatinama 
kogeneracija, neturėtų būti reikalaujama, 
kad šiems įrenginiams būtų taikoma 2003 
m. spalio 13 d. Direktyva 2003/87/EB.

Or. de

Pagrindimas

Patys kogeneracinių jėgainių opeartoriai turėtų spręsti, ar jie nori dalyvauti taršos leidimų 
prekyboje.

Pakeitimas 253
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) didelio naudingumo kogeneracija ir 
centralizuotas šildymas ir vėsinimas 

(23) didelio naudingumo kogeneracija ir 
centralizuotas šildymas ir vėsinimas 



AM\882687LT.doc 11/109 PE475.874v01-00

LT

suteikia daug pirminės energijos taupymo 
galimybių, kurios ES dar plačiai 
neišnaudojamos. Valstybės narės turėtų 
parengti didelio naudingumo 
kogeneracijos, taip pat centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo nacionalinius planus. 
Šie planai turėtų apimti pakankamai ilgą 
laikotarpį, kad investuotojai galėtų gauti
informaciją apie nacionalinius plėtros 
planus ir padėtų kurti stabilią ir palaikančią 
investavimo aplinką. Naujuose elektros 
energijos gamybos įrenginiuose ir 
esamuose iš esmės modifikuotuose 
įrenginiuose arba įrenginiuose, kurių 
leidimas ar licencija atnaujinta, turėtų būti 
įrengti didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginiai, kad būtų susigrąžinama 
naudotoji šiluma, susidaranti gaminant 
elektros energiją. Paskui ši naudotoji 
šiluma centralizuoto šildymo tinklais 
galėtų būti paskirstoma ten, kur jos reikia. 
Šiuo tikslu valstybės narės turėtų patvirtinti 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti 
įrenginių vietą šalia šilumos poreikio 
punktų. Tačiau tam tikromis sąlygomis 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė nustatyti atleidimo nuo šių 
įpareigojimų sąlygas;

suteikia daug pirminės energijos taupymo 
galimybių, kurios ES dar plačiai 
neišnaudojamos. Valstybės narės turėtų 
parengti didelio naudingumo 
kogeneracijos, taip pat centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo plėtojimo galimybių
nacionalinius tyrimus. Valstybės narės 
pakankamai ilgą laikotarpį turėtų siekti 
teikti investuotojams informaciją apie 
nacionalinius plėtros planus, kuri padėtų 
kurti stabilią ir palaikančią investavimo 
aplinką. Kai sąnaudų ir naudos analizės 
rezultatai yra teigiami, naujuose elektros 
energijos gamybos įrenginiuose ir 
esamuose iš esmės modifikuotuose 
įrenginiuose arba įrenginiuose, kurių 
leidimas ar licencija atnaujinta, turėtų būti 
įrengti didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginiai, kad būtų susigrąžinama 
naudotoji šiluma, susidaranti gaminant 
elektros energiją. Paskui ši naudotoji 
šiluma centralizuoto šildymo tinklais 
galėtų būti paskirstoma ten, kur jos reikia. 
Šiuo tikslu valstybės narės turėtų patvirtinti 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti 
įrenginių vietą šalia šilumos poreikio 
punktų. Tačiau tam tikromis sąlygomis 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė nustatyti atleidimo nuo šių 
įpareigojimų sąlygas; Priimdamos leidimo 
išdavimo kriterijus valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad būtų gerbiama regiono ir 
vietos teritorijų planavimo kompetencija.

Or. en

Pakeitimas 254
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) didelio naudingumo kogeneracija ir 
centralizuotas šildymas ir vėsinimas 

(23) didelio naudingumo kogeneracija ir 
centralizuotas šildymas ir vėsinimas 
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suteikia daug pirminės energijos taupymo 
galimybių, kurios ES dar plačiai 
neišnaudojamos. Valstybės narės turėtų 
parengti didelio naudingumo 
kogeneracijos, taip pat centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo nacionalinius planus. 
Šie planai turėtų apimti pakankamai ilgą 
laikotarpį, kad investuotojai galėtų gauti 
informaciją apie nacionalinius plėtros 
planus ir padėtų kurti stabilią ir palaikančią 
investavimo aplinką. Naujuose elektros 
energijos gamybos įrenginiuose ir 
esamuose iš esmės modifikuotuose 
įrenginiuose arba įrenginiuose, kurių 
leidimas ar licencija atnaujinta, turėtų būti
įrengti didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginiai, kad būtų susigrąžinama 
naudotoji šiluma, susidaranti gaminant 
elektros energiją. Paskui ši naudotoji 
šiluma centralizuoto šildymo tinklais 
galėtų būti paskirstoma ten, kur jos reikia. 
Šiuo tikslu valstybės narės turėtų patvirtinti 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti 
įrenginių vietą šalia šilumos poreikio 
punktų. Tačiau tam tikromis sąlygomis 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė nustatyti atleidimo nuo šių 
įpareigojimų sąlygas;

suteikia daug pirminės energijos taupymo 
galimybių, kurios ES dar plačiai 
neišnaudojamos. Valstybės narės turėtų 
parengti nacionalinius planus, kuriuose 
būtų atsižvelgiama į didelio naudingumo 
kogeneracijos, taip pat centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo galimybes. Šie planai 
turėtų apimti pakankamai ilgą laikotarpį, 
kad investuotojai galėtų gauti informaciją 
apie nacionalinius plėtros planus ir padėtų 
kurti stabilią ir palaikančią investavimo 
aplinką. Reikėtų apsvarstyti, ar naujuose 
elektros energijos gamybos įrenginiuose ir 
esamuose iš esmės modifikuotuose 
įrenginiuose arba įrenginiuose, kurių 
leidimas ar licencija atnaujinta, būtų 
įmanoma įrengti didelio naudingumo 
kogeneracijos įrenginius, kad būtų 
susigrąžinama naudotoji šiluma, 
susidaranti gaminant elektros energiją. 
Paskui ši naudotoji šiluma centralizuoto 
šildymo tinklais galėtų būti paskirstoma 
ten, kur jos reikia. Šiuo tikslu valstybės 
narės turėtų patvirtinti leidimo kriterijus, 
siekdamos ištirti galimybę išdėstyti 
įrenginius šalia šilumos poreikio punktų. 
Tačiau tam tikromis sąlygomis valstybėms 
narėms turėtų būti suteikta galimybė 
nustatyti atleidimo nuo šių įpareigojimų 
sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 255
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) didelio naudingumo kogeneracija ir 
centralizuotas šildymas ir vėsinimas 
suteikia daug pirminės energijos taupymo 
galimybių, kurios ES dar plačiai 
neišnaudojamos. Valstybės narės turėtų 

(23) didelio naudingumo kogeneracija ir 
centralizuotas šildymas ir vėsinimas 
suteikia daug pirminės energijos taupymo 
galimybių, kurios ES dar plačiai 
neišnaudojamos. Valstybės narės turėtų 
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parengti didelio naudingumo 
kogeneracijos, taip pat centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo nacionalinius planus. 
Šie planai turėtų apimti pakankamai ilgą 
laikotarpį, kad investuotojai galėtų gauti 
informaciją apie nacionalinius plėtros 
planus ir padėtų kurti stabilią ir palaikančią 
investavimo aplinką. Naujuose elektros 
energijos gamybos įrenginiuose ir 
esamuose iš esmės modifikuotuose 
įrenginiuose arba įrenginiuose, kurių 
leidimas ar licencija atnaujinta, turėtų būti 
įrengti didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginiai, kad būtų susigrąžinama 
naudotoji šiluma, susidaranti gaminant 
elektros energiją. Paskui ši naudotoji 
šiluma centralizuoto šildymo tinklais 
galėtų būti paskirstoma ten, kur jos reikia. 
Šiuo tikslu valstybės narės turėtų patvirtinti 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti 
įrenginių vietą šalia šilumos poreikio 
punktų. Tačiau tam tikromis sąlygomis 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė nustatyti atleidimo nuo šių 
įpareigojimų sąlygas;

parengti didelio naudingumo 
kogeneracijos, taip pat centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo nacionalinius planus. 
Šie planai turėtų apimti pakankamai ilgą 
laikotarpį, kad investuotojai galėtų gauti 
informaciją apie nacionalinius plėtros 
planus ir padėtų kurti stabilią ir palaikančią 
investavimo aplinką. Naujuose elektros 
energijos gamybos įrenginiuose ir 
esamuose iš esmės modifikuotuose 
įrenginiuose arba įrenginiuose, kurių 
leidimas ar licencija atnaujinta, turėtų būti 
įrengti didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginiai, kai tai techniškai, ekonominiu 
ir komerciniu požiūriu įmanoma, kad būtų 
susigrąžinama naudotoji šiluma, 
susidaranti gaminant elektros energiją. 
Paskui ši naudotoji šiluma centralizuoto 
šildymo tinklais galėtų būti paskirstoma 
ten, kur jos reikia. Šiuo tikslu valstybės 
narės turėtų patvirtinti leidimo kriterijus, 
siekdamos užtikrinti įrenginių vietą šalia 
šilumos poreikio punktų. Tačiau tam 
tikromis sąlygomis valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė nustatyti 
atleidimo nuo šių įpareigojimų sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 256
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) didelio naudingumo kogeneracija ir 
centralizuotas šildymas ir vėsinimas 
suteikia daug pirminės energijos taupymo 
galimybių, kurios ES dar plačiai 
neišnaudojamos. Valstybės narės turėtų 
parengti didelio naudingumo 
kogeneracijos, taip pat centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo nacionalinius planus. 
Šie planai turėtų apimti pakankamai ilgą 

(23) didelio naudingumo kogeneracija ir 
centralizuotas šildymas ir vėsinimas 
suteikia daug pirminės energijos taupymo 
galimybių, kurios ES dar plačiai 
neišnaudojamos. Valstybės narės turėtų 
parengti didelio naudingumo 
kogeneracijos, taip pat centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo nacionalinius planus, 
kuriuose būtų įvertintos socialinės bei 
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laikotarpį, kad investuotojai galėtų gauti 
informaciją apie nacionalinius plėtros 
planus ir padėtų kurti stabilią ir palaikančią 
investavimo aplinką. Naujuose elektros 
energijos gamybos įrenginiuose ir 
esamuose iš esmės modifikuotuose 
įrenginiuose arba įrenginiuose, kurių 
leidimas ar licencija atnaujinta, turėtų būti 
įrengti didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginiai, kad būtų susigrąžinama 
naudotoji šiluma, susidaranti gaminant 
elektros energiją. Paskui ši naudotoji 
šiluma centralizuoto šildymo tinklais 
galėtų būti paskirstoma ten, kur jos reikia. 
Šiuo tikslu valstybės narės turėtų patvirtinti 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti 
įrenginių vietą šalia šilumos poreikio 
punktų. Tačiau tam tikromis sąlygomis 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė nustatyti atleidimo nuo šių 
įpareigojimų sąlygas;

ekonominės sąnaudos. Šie planai turėtų 
apimti pakankamai ilgą laikotarpį, kad 
investuotojai galėtų gauti informaciją apie 
nacionalinius plėtros planus ir padėtų kurti 
stabilią ir palaikančią investavimo aplinką. 
Naujuose elektros energijos gamybos 
įrenginiuose ir esamuose iš esmės 
modifikuotuose įrenginiuose arba 
įrenginiuose, kurių leidimas ar licencija 
atnaujinta, turėtų būti įrengti didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginiai, kad 
būtų susigrąžinama naudotoji šiluma, 
susidaranti gaminant elektros energiją. 
Paskui ši naudotoji šiluma centralizuoto 
šildymo tinklais galėtų būti paskirstoma 
ten, kur jos reikia. Šiuo tikslu valstybės 
narės turėtų patvirtinti leidimo kriterijus, 
siekdamos užtikrinti įrenginių vietą šalia 
šilumos poreikio punktų. Tačiau tam 
tikromis sąlygomis valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė nustatyti 
atleidimo nuo šių įpareigojimų sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 257
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) gamybos įmonės, savo gamybos 
procesams naudojančios šilumą iš 
elektrinių, turėtų gauti tą šilumą 
lengvatinėmis kainomis ir tokios energijos 
sąnaudos neturėtų būti apmokestinamos;

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo metu dideli pirminės energijos kiekiai šilumos pavidalu nuteka nepanaudoti į aplinką, 
ypač kai šiluminės elektrinės pastatytos toli nuo gyvenamųjų rajonų. 
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Pakeitimas 258
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23b) chemijos produktams, 
naudojamiems kaip kogeneraciniu būdu 
elektros energijai ar šilumai gaminti 
naudojamą iškastinį kurą papildantis 
sintetinis kuras, turėtų būti taikomas 
lengvatinis apmokestinimas;

Or. pl

Pagrindimas

Esama technologijų, kurias naudojant galima gerokai sumažinti išmetamo anglies dioksido 
kiekį. Pavyzdžiui, anglies dioksidas yra svarbus pagrindas gaminant sintetinį kurą.

Pakeitimas 259
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant padidinti skaidrumą, kad 
vartotojas galėtų pasirinkti tarp 
kogeneracijos būdu pagamintos elektros 
energijos ir kitais būdais pagamintos 
energijos, būtina užtikrinti, kad, remiantis 
suderintomis atskaitinėmis reikšmėmis, 
būtų galima garantuoti didelio 
naudingumo kogeneracijos kilmę. Kilmės 
garantavimo sistemos pačios savaime 
nesuteikia teisės naudotis nacionalinių 
paramos mechanizmų teikiama nauda. 
Svarbu, kad visų rūšių elektros energijai, 
pagamintai kogeneracijos būdu, būtų 
taikomos kilmės garantijos. Kilmės 

Išbraukta.
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garantijas reikėtų aiškiai atskirti nuo 
keičiamųjų pažymėjimų;

Or. en

Pakeitimas 260
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant padidinti skaidrumą, kad 
vartotojas galėtų pasirinkti tarp 
kogeneracijos būdu pagamintos elektros 
energijos ir kitais būdais pagamintos 
energijos, būtina užtikrinti, kad, remiantis 
suderintomis atskaitinėmis reikšmėmis, 
būtų galima garantuoti didelio 
naudingumo kogeneracijos kilmę. Kilmės 
garantavimo sistemos pačios savaime 
nesuteikia teisės naudotis nacionalinių 
paramos mechanizmų teikiama nauda. 
Svarbu, kad visų rūšių elektros energijai, 
pagamintai kogeneracijos būdu, būtų 
taikomos kilmės garantijos. Kilmės 
garantijas reikėtų aiškiai atskirti nuo 
keičiamųjų pažymėjimų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 261
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant padidinti skaidrumą, kad 
vartotojas galėtų pasirinkti tarp 
kogeneracijos būdu pagamintos elektros 
energijos ir kitais būdais pagamintos 

(25) siekiant padidinti skaidrumą, kad 
vartotojas galėtų pasirinkti tarp 
kogeneracijos būdu pagamintos elektros 
energijos ir kitais būdais pagamintos 
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energijos, būtina užtikrinti, kad, remiantis 
suderintomis atskaitinėmis reikšmėmis, 
būtų galima garantuoti didelio 
naudingumo kogeneracijos kilmę. Kilmės 
garantavimo sistemos pačios savaime 
nesuteikia teisės naudotis nacionalinių 
paramos mechanizmų teikiama nauda. 
Svarbu, kad visų rūšių elektros energijai, 
pagamintai kogeneracijos būdu, būtų 
taikomos kilmės garantijos. Kilmės 
garantijas reikėtų aiškiai atskirti nuo 
keičiamųjų pažymėjimų;

energijos, būtina užtikrinti, kad, remiantis 
suderintomis atskaitinėmis reikšmėmis, 
valstybės narės turėtų galimybę garantuoti 
didelio naudingumo kogeneracijos kilmę. 
Jei valstybė narė nusprendžia tai daryti,
svarbu, kad visų rūšių elektros energijai, 
įskaitant elektros energiją, pagamintą 
naudojant vėjo ar saulės energiją, taip pat 
naudojant branduolines, anglių, dujų, 
bangų, branduolių sintezės ir kitas ateities 
technologijas, būtų taikomos kilmės 
garantijos. Kai elektros energija 
gaminama naudojant šaltinių derinį, 
siekiant visiško skaidrumo turėtų būti 
nurodyta kiekvieno šaltinio procentinė 
dalis kartu su sąnaudomis bei 
papildomomis sąnaudomis, patirtomis 
teikiant šią informaciją. Kilmės garantijas, 
kurios savaime nesuteikia teisės naudotis 
nacionalinėmis paramos priemonėmis,
reikėtų aiškiai atskirti nuo keičiamųjų 
pažymėjimų;

Or. de

Pagrindimas

Jei ES skaidrumą laiko svarbiu dalyku, vartotojas taip pat turi būti informuojamas apie 
atskiras sąnaudų dalis, o ne tik apie elektros energijos ar šilumos gamybos kilmę ar rūšį. 
Atitinkamai, kai valstybė narė pasirenka taikyti garantijų sistemą, ši sistema turi apimti visus 
energijos šaltinius ir gamybos būdus. Tokiu atveju papildomų veiksmų šioje sistemoje 
sąnaudas turi padengti vartotojas ir jas taip pat reikėtų nurodyti.

Pakeitimas 262
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) į kogeneracijos ir centralizuoto 
šildymo bei vėsinimo sektorių, apimančių 
daug mažų ir vidutinio dydžio gamintojų, 
ypatingą struktūrą visų pirma reikėtų 
atsižvelgti persvarstant leidimų statyti 

(26) į kogeneracijos ir centralizuoto 
šildymo bei vėsinimo sektorių, apimančių 
daug mažų ir vidutinio dydžio gamintojų, 
ypatingą struktūrą visų pirma reikėtų 
atsižvelgti persvarstant leidimų statyti 
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kogeneracijos pajėgumų ar susijusius 
tinklus išdavimo administracines 
procedūras, taikant principą „visų pirma 
galvokime apie mažuosius“;

kogeneracijos pajėgumų ar susijusius 
tinklus išdavimo administracines 
procedūras, taikant principą „visų pirma 
galvokime apie mažuosius“, jei, siekiant 
šios direktyvos tikslo, laikomasi 
aukščiausių efektyvumo standartų;

Or. de

Pagrindimas

Dideli įrenginiai paprastai yra veiksmingesni nei didelis skaičius mažų įrenginių. Jei 
energijos vartojimo efektyvumo didinimas laikomas svarbiu, taikant principą „visų pirma 
galvokime apie mažuosius“ neturėtų būti kenkiama efektyvumo tikslui. Taigi reikėtų tikėtis, 
jog ir maži įrenginiai atitiks aukščiausius energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.

Pakeitimas 263
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) į kogeneracijos ir centralizuoto 
šildymo bei vėsinimo sektorių, apimančių 
daug mažų ir vidutinio dydžio gamintojų, 
ypatingą struktūrą visų pirma reikėtų 
atsižvelgti persvarstant leidimų statyti 
kogeneracijos pajėgumų ar susijusius 
tinklus išdavimo administracines 
procedūras, taikant principą „visų pirma 
galvokime apie mažuosius“;

(26) į kogeneracijos ir centralizuoto 
šildymo bei vėsinimo sektorių, apimančių 
daug mažų ir vidutinio dydžio gamintojų, 
ypatingą struktūrą visų pirma reikėtų 
atsižvelgti persvarstant leidimų statyti 
kogeneracijos pajėgumų ar susijusius 
tinklus išdavimo administracines 
procedūras, taikant principą „visų pirma 
galvokime apie mažuosius“. Taigi reikėtų 
sudaryti palankias sąlygas smulkiosios 
kogeneracijos įrenginių įrengimui 
atskirose patalpose;

Or. en

Pakeitimas 264
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) į kogeneracijos ir centralizuoto 
šildymo bei vėsinimo sektorių, apimančių 
daug mažų ir vidutinio dydžio gamintojų, 
ypatingą struktūrą visų pirma reikėtų 
atsižvelgti persvarstant leidimų statyti 
kogeneracijos pajėgumų ar susijusius 
tinklus išdavimo administracines 
procedūras, taikant principą „visų pirma 
galvokime apie mažuosius“;

(26) į kogeneracijos ir centralizuoto 
šildymo bei vėsinimo sektorių, apimančių 
daug mažų ir vidutinio dydžio gamintojų, 
ypatingą struktūrą visų pirma reikėtų 
atsižvelgti persvarstant leidimų statyti 
kogeneracijos pajėgumų ar susijusius 
tinklus išdavimo administracines 
procedūras, taikant principą „visų pirma 
galvokime apie mažuosius“. Ypač reikėtų 
sudaryti palankias sąlygas smulkiosios 
kogeneracijos įrenginių įrengimui 
atskirose patalpose;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime tvirtinama, kad smulkiosios kogeneracijos įrenginių įrengimui taikomos 
administracinės procedūros turi būti kiek galima paprastesnės.

Pakeitimas 265
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) į kogeneracijos ir centralizuoto 
šildymo bei vėsinimo sektorių, apimančių 
daug mažų ir vidutinio dydžio gamintojų, 
ypatingą struktūrą visų pirma reikėtų 
atsižvelgti persvarstant leidimų statyti 
kogeneracijos pajėgumų ar susijusius 
tinklus išdavimo administracines 
procedūras, taikant principą „visų pirma 
galvokime apie mažuosius“;

(26) į kogeneracijos ir centralizuoto 
šildymo bei vėsinimo sektorių, apimančių 
daug mažų ir vidutinio dydžio gamintojų, 
ypatingą struktūrą visų pirma reikėtų 
atsižvelgti persvarstant leidimų statyti 
kogeneracijos pajėgumų ar susijusius 
tinklus išdavimo administracines 
procedūras, taikant principą „visų pirma 
galvokime apie mažuosius“. Ypač reikėtų 
sudaryti palankias sąlygas smulkiosios 
kogeneracijos įrenginių įrengimui 
atskirose patalpose;

Or. en
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Pakeitimas 266
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) į kogeneracijos ir centralizuoto 
šildymo bei vėsinimo sektorių, apimančių 
daug mažų ir vidutinio dydžio gamintojų, 
ypatingą struktūrą visų pirma reikėtų 
atsižvelgti persvarstant leidimų statyti 
kogeneracijos pajėgumų ar susijusius 
tinklus išdavimo administracines 
procedūras, taikant principą „visų pirma 
galvokime apie mažuosius“;

(26) į kogeneracijos ir centralizuoto 
šildymo bei vėsinimo sektorių, apimančių 
daug mažų ir vidutinio dydžio gamintojų, 
ypatingą struktūrą visų pirma reikėtų 
atsižvelgti persvarstant leidimų statyti 
kogeneracijos pajėgumų ar susijusius 
tinklus išdavimo administracines 
procedūras, taikant principą „visų pirma 
galvokime apie mažuosius“. Ypač reikėtų 
sudaryti palankias sąlygas smulkiosios 
kogeneracijos įrenginių įrengimui 
atskirose patalpose;

Or. en

Pakeitimas 267
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) dauguma ES įmonių yra mažosios ir 
vidutinės įmonės (MVĮ). ES jos teikia 
didžiulių energijos taupymo galimybių. 
Kad padėtų MVĮ taikyti energijos 
vartojimo efektyvumo priemones, 
valstybės narės turėtų nustatyti palankią 
sistemą, kuria MVĮ būtų siekiama teikti 
techninę pagalbą ir tikslinę informaciją;

(27) dauguma ES įmonių yra mažosios ir 
vidutinės įmonės (MVĮ). ES jos teikia 
didžiulių energijos taupymo galimybių. 
Kad padėtų MVĮ taikyti energijos 
vartojimo efektyvumo priemones, 
valstybės narės turėtų nustatyti palankią 
sistemą, kuria MVĮ būtų siekiama teikti 
techninę pagalbą ir tikslinę informaciją. 
Geriausia būtų, kad tokiu atveju MVĮ taip 
pat būtų atsakingos už energijos vartojimo 
efektyvumo ir taupymo priemonių 
įgyvendinimą, kad jose būtų kuriamos 
naujos arba bent išlaikomos esamos darbo 
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vietos;

Or. de

Pakeitimas 268
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) dauguma ES įmonių yra mažosios ir 
vidutinės įmonės (MVĮ). ES jos teikia 
didžiulių energijos taupymo galimybių. 
Kad padėtų MVĮ taikyti energijos 
vartojimo efektyvumo priemones, 
valstybės narės turėtų nustatyti palankią 
sistemą, kuria MVĮ būtų siekiama teikti 
techninę pagalbą ir tikslinę informaciją;

(27) dauguma ES įmonių yra mažosios ir 
vidutinės įmonės (MVĮ). ES jos teikia 
didžiulių energijos taupymo galimybių. 
Kad padėtų MVĮ taikyti energijos 
vartojimo efektyvumo priemones, 
valstybės narės turėtų nustatyti palankią 
sistemą, kuria MVĮ būtų siekiama teikti 
techninę pagalbą ir tikslinę informaciją, ir 
nepamiršti, kad MVĮ geriausia paskata 
turi būti taikant energijos vartojimo 
efektyvumo priemones sutaupytos lėšos;

Or. en

Pakeitimas 269
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) dauguma ES įmonių yra mažosios ir 
vidutinės įmonės (MVĮ). ES jos teikia 
didžiulių energijos taupymo galimybių. 
Kad padėtų MVĮ taikyti energijos 
vartojimo efektyvumo priemones, 
valstybės narės turėtų nustatyti palankią 
sistemą, kuria MVĮ būtų siekiama teikti 
techninę pagalbą ir tikslinę informaciją;

(27) dauguma ES įmonių yra mažosios ir 
vidutinės įmonės (MVĮ). ES jos teikia 
didžiulių energijos taupymo galimybių. 
Kad padėtų MVĮ taikyti energijos 
vartojimo efektyvumo priemones, 
valstybės narės turėtų nustatyti palankią 
sistemą, kuria MVĮ būtų siekiama teikti 
techninę ir finansinę pagalbą ir tikslinę 
informaciją;



PE475.874v01-00 22/109 AM\882687LT.doc

LT

Or. ro

Pakeitimas 270
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų 
teršalų energijos vartojimo efektyvumas 
paminėtas tarp kriterijų, kurie taikomi 
nustatant geriausius prieinamus gamybos 
būdus ir kuriais reikėtų remtis nustatant 
įrenginių, kuriems minėta direktyva 
taikoma, leidimų išdavimo sąlygas, 
įskaitant degimo įrenginius, kurių bendra 
nominali šiluminė galia yra 50 MW ar 
daugiau. Tačiau pagal minėtą direktyvą 
valstybėms narėms suteikiama galimybė 
su energijos vartojimo efektyvumu 
susijusių reikalavimų, numatytų deginimo 
įrenginiams ar kitiems įrenginiams, iš 
kurių anglies dioksidas išmetamas 
eksploatavimo vietoje, nenustatyti 2003 m. 
spalio 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2003/87/EB, 
nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijų leidimų sistemą Bendrijoje, I 
priede nurodytai veiklai. Siekiant 
užtikrinti, kad elektros ir šilumos gamybos 
įrenginiuose, taip pat naftos ir dujų 
perdirbimo įmonėse energija būtų 
vartojama gerokai efektyviau, reikėtų 
stebėti faktinį energijos vartojimo 
efektyvumo lygį ir lyginti jį su 
atitinkamais energijos vartojimo 
efektyvumo lygiais, susijusiais su 
geriausių prieinamų gamybos būdų 
taikymu. Komisija turėtų palyginti 
energijos vartojimo efektyvumo lygius ir 
apsvarstyti, ar nereikėtų siūlyti papildomų 
priemonių, jei faktiniai energijos 

(28) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų 
teršalų energijos vartojimo efektyvumas 
paminėtas tarp kriterijų, kurie taikomi 
nustatant geriausius prieinamus gamybos 
būdus ir kuriais reikėtų remtis nustatant 
įrenginių, kuriems minėta direktyva 
taikoma, leidimų išdavimo sąlygas, 
įskaitant degimo įrenginius, kurių bendra 
nominali šiluminė galia yra 50 MW ar 
daugiau;
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vartojimo efektyvumo lygiai ir lygiai, 
susiję su geriausių prieinamų gamybos 
būdų taikymu, smarkiai skiriasi. Apie 
faktines energijos vartojimo efektyvumo 
reikšmes surinkta informacija taip pat 
turėtų būti naudojama persvarstant 
suderintąsias atskiros šilumos ir elektros 
energijos gamybos atskaitines efektyvumo 
reikšmes, nurodytas 2006 m. gruodžio 
21 d. Komisijos sprendime 2007/74/EB;

Or. en

Pakeitimas 271
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(28) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų 
teršalų energijos vartojimo efektyvumas 
paminėtas tarp kriterijų, kurie taikomi 
nustatant geriausius prieinamus gamybos 
būdus ir kuriais reikėtų remtis nustatant 
įrenginių, kuriems minėta direktyva 
taikoma, leidimų išdavimo sąlygas, 
įskaitant degimo įrenginius, kurių bendra 
nominali šiluminė galia yra 50 MW ar 
daugiau. Tačiau pagal minėtą direktyvą 
valstybėms narėms suteikiama galimybė su 
energijos vartojimo efektyvumu susijusių 
reikalavimų, numatytų deginimo 
įrenginiams ar kitiems įrenginiams, iš kurių 
anglies dioksidas išmetamas eksploatavimo 
vietoje, nenustatyti 2003 m. spalio 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijų leidimų sistemą 
Bendrijoje, I priede nurodytai veiklai. 
Siekiant užtikrinti, kad elektros ir šilumos 
gamybos įrenginiuose, taip pat naftos ir 
dujų perdirbimo įmonėse energija būtų 
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vartojama gerokai efektyviau, reikėtų 
stebėti faktinį energijos vartojimo 
efektyvumo lygį ir lyginti jį su atitinkamais 
energijos vartojimo efektyvumo lygiais, 
susijusiais su geriausių prieinamų gamybos 
būdų taikymu. Komisija turėtų palyginti 
energijos vartojimo efektyvumo lygius ir 
apsvarstyti, ar nereikėtų siūlyti papildomų 
priemonių, jei faktiniai energijos vartojimo 
efektyvumo lygiai ir lygiai, susiję su 
geriausių prieinamų gamybos būdų 
taikymu, smarkiai skiriasi. Apie faktines 
energijos vartojimo efektyvumo reikšmes 
surinkta informacija taip pat turėtų būti 
naudojama persvarstant suderintąsias 
atskiros šilumos ir elektros energijos 
gamybos atskaitines efektyvumo reikšmes, 
nurodytas 2006 m. gruodžio 21 d. 
Komisijos sprendime 2007/74/EB;

vartojama gerokai efektyviau, reikėtų 
stebėti faktinį energijos vartojimo 
efektyvumo lygį ir lyginti jį su atitinkamais 
energijos vartojimo efektyvumo lygiais, 
susijusiais su geriausių prieinamų gamybos 
būdų taikymu. Komisija turėtų palyginti 
energijos vartojimo efektyvumo lygius ir 
skelbti rezultatus užtikrindama 
konfidencialių duomenų apsaugą, jei 
faktiniai energijos vartojimo efektyvumo 
lygiai ir lygiai, susiję su geriausių 
prieinamų gamybos būdų taikymu, 
smarkiai skiriasi. Tokiu atveju Komisija 
turėtų bendradarbiauti su valstybėmis 
narėmis ir operatoriais ieškodama 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
būdų, kuriuos taikant nebūtų kenkiama 
konkurencijai;

Or. de

Pagrindimas

Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos direktyvoje nustatytos išimtys yra visiškai 
pagrįstos ir jas reikėtų išlaikyti, svarbiausia, kad jų nebūtų nepaisoma kitoje direktyvoje. 
Svarbiausia ne įvesti dar daugiau teisinių įpareigojimų, o rasti būdų tolesniam Europos 
pramonės konkurencingumui užtikrinti. Šiuo klausimu (naftos) chemijos pramonė ypač 
susiduria su rizika.

Pakeitimas 272
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(28) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų 
teršalų energijos vartojimo efektyvumas 
paminėtas tarp kriterijų, kurie taikomi 
nustatant geriausius prieinamus gamybos 
būdus ir kuriais reikėtų remtis nustatant 
įrenginių, kuriems minėta direktyva 
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taikoma, leidimų išdavimo sąlygas, 
įskaitant degimo įrenginius, kurių bendra 
nominali šiluminė galia yra 50 MW ar 
daugiau. Tačiau pagal minėtą direktyvą 
valstybėms narėms suteikiama galimybė su 
energijos vartojimo efektyvumu susijusių 
reikalavimų, numatytų deginimo 
įrenginiams ar kitiems įrenginiams, iš kurių 
anglies dioksidas išmetamas eksploatavimo 
vietoje, nenustatyti 2003 m. spalio 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijų leidimų sistemą 
Bendrijoje, I priede nurodytai veiklai. 
Siekiant užtikrinti, kad elektros ir šilumos 
gamybos įrenginiuose, taip pat naftos ir 
dujų perdirbimo įmonėse energija būtų 
vartojama gerokai efektyviau, reikėtų 
stebėti faktinį energijos vartojimo 
efektyvumo lygį ir lyginti jį su atitinkamais 
energijos vartojimo efektyvumo lygiais, 
susijusiais su geriausių prieinamų gamybos 
būdų taikymu. Komisija turėtų palyginti 
energijos vartojimo efektyvumo lygius ir
apsvarstyti, ar nereikėtų siūlyti papildomų 
priemonių, jei faktiniai energijos vartojimo 
efektyvumo lygiai ir lygiai, susiję su 
geriausių prieinamų gamybos būdų 
taikymu, smarkiai skiriasi. Apie faktines 
energijos vartojimo efektyvumo reikšmes 
surinkta informacija taip pat turėtų būti 
naudojama persvarstant suderintąsias 
atskiros šilumos ir elektros energijos 
gamybos atskaitines efektyvumo reikšmes, 
nurodytas 2006 m. gruodžio 21 d. 
Komisijos sprendime 2007/74/EB;

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

Or. en

Pagrindimas

For refining, the energy costs represent more than 50% of the total operating costs. 
Managing energy (minimizing energy consumption and cost) is therefore a high priority. 
Refining is a sector exposed to carbon leakage, with a high trading intensity, and high CO2 
costs versus added value. In ETS directive and EU’s own NACE categorisation of industry, 
which is mandatory in the Union when economic activities are classified in statistics, refining 
is classified together with other energy intensive industries.Τhe draft proposal mistakenly 
compares the refining sector to the electricity generation sector. Τhe decision to specifically 
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target oil refining, the only manufacturing sector targeted, in this Directive is unexpected and 
arbitrary. It has been introduced without any consultation, and was not addressed in the 
Impact Assessment. Refining would be covered by general provisions of the Directive 
addressed at energy intensive industries, so there is no need for specific reference to refining.

Pakeitimas 273
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų 
teršalų energijos vartojimo efektyvumas 
paminėtas tarp kriterijų, kurie taikomi 
nustatant geriausius prieinamus gamybos 
būdus ir kuriais reikėtų remtis nustatant 
įrenginių, kuriems minėta direktyva 
taikoma, leidimų išdavimo sąlygas, 
įskaitant degimo įrenginius, kurių bendra 
nominali šiluminė galia yra 50 MW ar 
daugiau. Tačiau pagal minėtą direktyvą 
valstybėms narėms suteikiama galimybė su 
energijos vartojimo efektyvumu susijusių 
reikalavimų, numatytų deginimo 
įrenginiams ar kitiems įrenginiams, iš kurių 
anglies dioksidas išmetamas eksploatavimo 
vietoje, nenustatyti 2003 m. spalio 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijų leidimų sistemą 
Bendrijoje, I priede nurodytai veiklai. 
Siekiant užtikrinti, kad elektros ir šilumos 
gamybos įrenginiuose, taip pat naftos ir 
dujų perdirbimo įmonėse energija būtų 
vartojama gerokai efektyviau, reikėtų 
stebėti faktinį energijos vartojimo 
efektyvumo lygį ir lyginti jį su atitinkamais 
energijos vartojimo efektyvumo lygiais, 
susijusiais su geriausių prieinamų gamybos 
būdų taikymu. Komisija turėtų palyginti 
energijos vartojimo efektyvumo lygius ir 
apsvarstyti, ar nereikėtų siūlyti papildomų 

(28) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų 
teršalų energijos vartojimo efektyvumas 
paminėtas tarp kriterijų, kurie taikomi 
nustatant geriausius prieinamus gamybos 
būdus ir kuriais reikėtų remtis nustatant 
įrenginių, kuriems minėta direktyva 
taikoma, leidimų išdavimo sąlygas, 
įskaitant degimo įrenginius, kurių bendra 
nominali šiluminė galia yra 50 MW ar 
daugiau. Tačiau pagal minėtą direktyvą 
valstybėms narėms suteikiama galimybė su 
energijos vartojimo efektyvumu susijusių 
reikalavimų, numatytų deginimo 
įrenginiams ar kitiems įrenginiams, iš kurių 
anglies dioksidas išmetamas eksploatavimo 
vietoje, nenustatyti 2003 m. spalio 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijų leidimų sistemą 
Bendrijoje, I priede nurodytai veiklai. 
Siekiant užtikrinti, kad elektros ir šilumos 
gamybos įrenginiuose, taip pat naftos ir 
dujų perdirbimo įmonėse energija būtų 
vartojama gerokai efektyviau, reikėtų 
stebėti faktinį energijos vartojimo 
efektyvumo lygį ir lyginti jį su atitinkamais 
energijos vartojimo efektyvumo lygiais, 
susijusiais su geriausių prieinamų gamybos 
būdų taikymu. Komisija turėtų palyginti 
energijos vartojimo efektyvumo lygius ir 
apsvarstyti, ar nereikėtų siūlyti į Direktyvą 
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priemonių, jei faktiniai energijos vartojimo 
efektyvumo lygiai ir lygiai, susiję su 
geriausių prieinamų gamybos būdų 
taikymu, smarkiai skiriasi. Apie faktines 
energijos vartojimo efektyvumo reikšmes 
surinkta informacija taip pat turėtų būti 
naudojama persvarstant suderintąsias 
atskiros šilumos ir elektros energijos 
gamybos atskaitines efektyvumo reikšmes, 
nurodytas 2006 m. gruodžio 21 d. 
Komisijos sprendime 2007/74/EB;

2010/75/EB įtraukti papildomų priemonių, 
jei faktiniai energijos vartojimo 
efektyvumo lygiai ir lygiai, susiję su 
geriausių prieinamų gamybos būdų 
taikymu, smarkiai skiriasi. Apie faktines 
energijos vartojimo efektyvumo reikšmes 
surinkta informacija taip pat turėtų būti 
naudojama persvarstant suderintąsias 
atskiros šilumos ir elektros energijos 
gamybos atskaitines efektyvumo reikšmes, 
nurodytas 2006 m. gruodžio 21 d. 
Komisijos sprendime 2007/74/EB;

Or. en

Pagrindimas

Pramoninių išmetamų teršalų direktyvoje 2010/75/EB jau yra numatyta sistema, pagal kurią 
remiantis geriausiais prieinamais gamybos būdais energijos srities operatoriai gali investuoti 
į veiksmingus energijos gamybos įrenginius. Todėl naujos taisyklės, pvz., nauji efektyvumo 
standartai, nėra reikalingi, nes gali akivaizdžiai dubliuotis su minėtąja direktyva.

Pakeitimas 274
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28 a) visos šios direktyvos priemonės, 
taikomos daug energijos suvartojantiems 
pramonės subjektams, kurie pagal 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą pripažįstami susiduriančiais su 
anglies dioksido nutekėjimo pavojumi, 
turi būti nustatytos atsižvelgiant į šių 
pramonės subjektų konkurencingumą ir 
todėl turėtų būti ekonomiškai 
veiksmingos;

Or. en

Pagrindimas

Aukšta energijos kaina, kurią papildo apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, yra 
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pagrindinė energijos vartojimo efektyvumo gerinimo ir tarptautinėje rinkoje konkuruojančių 
pramonės subjektų teršalų išmetimų mažinimo paskata.

Pakeitimas 275
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) remdamosi objektyviais, skaidriais ir 
nediskriminaciniais kriterijais ir 
atsižvelgdamos į gaires ir kodeksus, 
parengtus laikantis 2009 m. liepos 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
Nr. 714/2009 dėl prieigos prie 
tarpvalstybinių elektros energijos mainų 
tiknlo sąlygų, panaikinančio Reglamentą 
(EB) Nr. 1228/2003, ir 2009 m. liepos 
13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės 
naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais 
sąlygų, panaikinančio Reglamentą (EB) 
Nr. 1775/2005, valstybės narės turėtų 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas tinklų sujungimo ir 
sutvirtinimo, taip pat techninio pritaikymo, 
reikalingo naujiems didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu gaminamos elektros 
energijos gamtinojams integruoti, sąnaudų 
padengimas ir pasidalijimas. Didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintos elektros energijos gamintojams 
turėtų būti leidžiama paskelbti kvietimą 
dalyvauti sujungimo darbų konkurse. 
Reikėtų sudaryti lengvesnes prieigos prie 
elektros energijos, gaminamos didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu, tinklo 
sistemos sąlygas, visų pirma mažosios ir 
smulkiosios kogeneracijos įrenginiams;

(29) remdamosi objektyviais, skaidriais ir 
nediskriminaciniais kriterijais ir 
atsižvelgdamos į gaires ir kodeksus, 
parengtus laikantis 2009 m. liepos 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
Nr. 714/2009 dėl prieigos prie 
tarpvalstybinių elektros energijos mainų 
tinklo sąlygų, panaikinančio Reglamentą 
(EB) Nr. 1228/2003, ir 2009 m. liepos 
13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės 
naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais 
sąlygų, panaikinančio Reglamentą (EB) 
Nr. 1775/2005, valstybės narės turėtų 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas tinklų sujungimo ir 
sutvirtinimo, taip pat techninio pritaikymo, 
reikalingo naujiems didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu gaminamos elektros 
energijos gamintojams integruoti, sąnaudų 
padengimas ir pasidalijimas. Didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintos elektros energijos gamintojams 
turėtų būti leidžiama paskelbti kvietimą 
dalyvauti sujungimo darbų konkurse. 
Reikėtų sudaryti lengvesnes prieigos prie 
elektros energijos, gaminamos didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu, tinklo 
sistemos sąlygas, visų pirma mažosios ir 
smulkiosios kogeneracijos įrenginiams. 
Ypač reikia užtikrinti, kad tokia elektros 
energija turėtų pirmenybinę prieigą 
palyginus su elektros energija, gaminama 
naudojant atsinaujinančiuosius išteklius, 
nes priešingu atveju nebus įmanoma 
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užtikrinti didelio elektros energijos 
gamybos kartu su šildymu ir vėsinimu 
efektyvumo;

Or. de

Pagrindimas

Nuolat augant elektros energijos gamybai iš atsinaujinančiųjų išteklių, jei nebus aiškių 
pirmenybės taisyklių, jau po kelių metų kils konfliktas tarp kogeneracinėse jėgainėse 
gaminamos energijos ir atsinaujinančiuosius išteklius naudojančiuose įrenginiuose 
gaminamos energijos. Kadangi kogeneracinės jėgainės vienu metu gamina du produktus, 
kogeneracijai turi būti suteikta pirmenybė, kad nebūtų patiriamos išlaidos dėl šilumos ir 
šalčio saugojimo sistemų naudojimo. Statant elektros energijos saugojimo sistemas per 
ateinančius dešimtmečius bus patirtos didžiulės papildomos sąnaudos.

Pakeitimas 276
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) remdamosi objektyviais, skaidriais ir 
nediskriminaciniais kriterijais ir 
atsižvelgdamos į gaires ir kodeksus, 
parengtus laikantis 2009 m. liepos 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
Nr. 714/2009 dėl prieigos prie 
tarpvalstybinių elektros energijos mainų 
tiknlo sąlygų, panaikinančio Reglamentą 
(EB) Nr. 1228/2003, ir 2009 m. liepos 
13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės 
naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais 
sąlygų, panaikinančio Reglamentą (EB) 
Nr. 1775/2005, valstybės narės turėtų 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas tinklų sujungimo ir 
sutvirtinimo, taip pat techninio pritaikymo, 
reikalingo naujiems didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu gaminamos elektros 
energijos gamtinojams integruoti, sąnaudų 
padengimas ir pasidalijimas. Didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 

(29) remdamosi objektyviais, skaidriais ir 
nediskriminaciniais kriterijais ir 
atsižvelgdamos į gaires ir kodeksus, 
parengtus laikantis 2009 m. liepos 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
Nr. 714/2009 dėl prieigos prie 
tarpvalstybinių elektros energijos mainų 
tiknlo sąlygų, panaikinančio Reglamentą 
(EB) Nr. 1228/2003, ir 2009 m. liepos 
13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės 
naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais 
sąlygų, panaikinančio Reglamentą (EB) 
Nr. 1775/2005, valstybės narės turėtų 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas tinklų sujungimo ir
sutvirtinimo, taip pat techninio pritaikymo, 
reikalingo naujiems didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu gaminamos elektros 
energijos gamtinojams integruoti, sąnaudų 
padengimas ir pasidalijimas. Reikėtų 
sudaryti lengvesnes prieigos prie elektros 
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pagamintos elektros energijos 
gamintojams turėtų būti leidžiama 
paskelbti kvietimą dalyvauti sujungimo 
darbų konkurse. Reikėtų sudaryti 
lengvesnes prieigos prie elektros energijos, 
gaminamos didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu, tinklo sistemos 
sąlygas, visų pirma mažosios ir 
smulkiosios kogeneracijos įrenginiams;

energijos, gaminamos didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu, tinklo sistemos 
sąlygas, visų pirma mažosios ir 
smulkiosios kogeneracijos įrenginiams;

Or. en

Pakeitimas 277
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) remdamosi objektyviais, skaidriais ir 
nediskriminaciniais kriterijais ir 
atsižvelgdamos į gaires ir kodeksus, 
parengtus laikantis 2009 m. liepos 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
Nr. 714/2009 dėl prieigos prie 
tarpvalstybinių elektros energijos mainų 
tiknlo sąlygų, panaikinančio Reglamentą 
(EB) Nr. 1228/2003, ir 2009 m. liepos
13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės 
naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais 
sąlygų, panaikinančio Reglamentą (EB) 
Nr. 1775/2005, valstybės narės turėtų 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas tinklų sujungimo ir 
sutvirtinimo, taip pat techninio pritaikymo, 
reikalingo naujiems didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu gaminamos elektros 
energijos gamtinojams integruoti, sąnaudų 
padengimas ir pasidalijimas. Didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintos elektros energijos gamintojams 
turėtų būti leidžiama paskelbti kvietimą 
dalyvauti sujungimo darbų konkurse. 
Reikėtų sudaryti lengvesnes prieigos prie 

(29) remdamosi objektyviais, skaidriais ir 
nediskriminaciniais kriterijais ir 
atsižvelgdamos į gaires ir kodeksus, 
parengtus laikantis 2009 m. liepos 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
Nr. 714/2009 dėl prieigos prie 
tarpvalstybinių elektros energijos mainų 
tiknlo sąlygų, panaikinančio Reglamentą 
(EB) Nr. 1228/2003, ir 2009 m. liepos 
13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės 
naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais 
sąlygų, panaikinančio Reglamentą (EB) 
Nr. 1775/2005, valstybės narės turėtų 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas tinklų sujungimo ir 
sutvirtinimo, taip pat techninio pritaikymo, 
reikalingo naujiems didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu gaminamos elektros 
energijos gamtinojams integruoti, sąnaudų 
padengimas ir pasidalijimas. Reikėtų 
užtikrinti, jog sąnaudos būtų sąžiningai 
paskirstytos dalyvaujantiems veikėjams.
Didelio naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintos elektros energijos gamintojams 
turėtų būti leidžiama paskelbti kvietimą 
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elektros energijos, gaminamos didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu, tinklo 
sistemos sąlygas, visų pirma mažosios ir 
smulkiosios kogeneracijos įrenginiams;

dalyvauti sujungimo darbų konkurse. 
Reikėtų sudaryti lengvesnes prieigos prie 
elektros energijos, gaminamos didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu, tinklo 
sistemos sąlygas, visų pirma mažosios ir 
smulkiosios kogeneracijos įrenginiams;

Or. en

Pakeitimas 278
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29 a) pagal 2009 m. liepos 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą (EB) 
2009/72 ir 2009 m. liepos 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą (EB) 
2009/73 skirstymo sistemų operatoriai yra 
atsakingi už skirstymo sistemų 
eksploatavimą, techninės priežiūros 
užtikrinimą ir plėtrą. Jie taip pat turėtų 
būti aiškiai atsakingi už aktyvų energijos 
vartojimo efektyvumo plėtojimą ir 
užtikrinimą prisijungusiems vartotojams 
ir galimiems naujiems vartotojams ir už 
visus netiesioginius veiksmus, kuriais 
galima sudaryti palankias sąlygas tokių 
veiksmų, kaip investicijos į energijos 
vartojimo efektyvumo mokslinius tyrimus 
ir technologinę plėtrą, bendradarbiavimas 
su vietos valdžios institucijomis ar vietos 
verslo bendruomenės mokymas, 
skatinimui;

Or. en

Pagrindimas

Pagal 12 straipsnį reikėtų pabrėžti skirstymo sistemų operatorių vaidmenį.
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Pakeitimas 279
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(30) reikėtų, kad būtų pakankamai 
patikimų ir kompetentingų energijos 
vartojimo efektyvumo srities specialistų, 
kurie užtikrintų veiksmingą šios direktyvos 
įgyvendinimą laiku, pavyzdžiui, kad būtų 
laikomasi energijos vartojimo audito ir 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemų įgyvendinimo 
reikalavimų. Todėl valstybės narės turėtų 
energetikos paslaugų teikėjams nustatyti 
sertifikavimo sistemas, energijos vartojimo 
auditą ir kitas efektyvesnio energijos 
vartojimo priemones; Valstybės narės 
kvalifikuotiems darbuotojams 
specialistams taip pat turėtų siūlyti 
specialius kalbų kursus, kad būtų 
skatinamas paslaugų teikėjų ir darbuotojų 
judumas ES;

Or. de

Pagrindimas

Nedarbo lygis ES valstybėse narėse labai skiriasi. Aukštos kvalifikacijos darbuotojai ypač 
galėtų gauti naudos iš gerokai platesnės darbo rinkos, jei turėtų būtinų kalbinių įgūdžių. 

Pakeitimas 280
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) reikėtų, kad būtų pakankamai 
patikimų ir kompetentingų energijos 
vartojimo efektyvumo srities specialistų, 
kurie užtikrintų veiksmingą šios direktyvos 

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

šios direktyvos įgyvendinimą laiku, 
pavyzdžiui, kad būtų laikomasi energijos 
vartojimo audito ir energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimų sistemų 
įgyvendinimo reikalavimų. Todėl valstybės 
narės turėtų energetikos paslaugų teikėjams 
nustatyti sertifikavimo sistemas, energijos 
vartojimo auditą ir kitas efektyvesnio 
energijos vartojimo priemones;

Or. fi

Pakeitimas 281
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) svarbu toliau plėtoti energetikos 
paslaugų rinką, siekiant užtikrinti ir 
energetikos paslaugų paklausa ir pasiūla. 
Šiuo tikslu gali padėti skaidrumas, 
pavyzdžiui, sudarant energetikos paslaugų 
teikėjų sąrašus. Paklausą gali padėti 
paskatinti pavyzdinės sutartys ir gairės, 
visų pirma susijusios su energinio 
naudingumo ranga. Kaip ir taikant kitas 
trečiųjų asmenų finansavimo priemones, 
energinio naudingumo sutartyje energijos 
paslaugos gavėjas išvengia investicinių 
sąnaudų naudodamas sutaupytos energijos 
finansinės vertės dalį, kad grąžintų trečiojo 
asmens visiškai arba iš dalies skirtas 
investicijas;

(31) svarbu toliau plėtoti energetikos 
paslaugų rinką, siekiant užtikrinti ir 
energetikos paslaugų paklausa ir pasiūla. 
Šiuo tikslu gali padėti skaidrumas, 
pavyzdžiui, sudarant energetikos paslaugų 
teikėjų sąrašus. Paklausą gali padėti 
paskatinti pavyzdinės sutartys ir gairės, 
visų pirma susijusios su energinio 
naudingumo ranga. Kaip ir taikant kitas 
trečiųjų asmenų finansavimo priemones, 
energinio naudingumo sutartyje energijos 
paslaugos gavėjas išvengia investicinių 
sąnaudų naudodamas sutaupytos energijos 
finansinės vertės dalį, kad grąžintų trečiojo 
asmens visiškai arba iš dalies skirtas 
investicijas; Vis dėlto tuo pat metu reikia 
užtikrinti, kad būtų taikomos ne tik greitai 
atsipirksiančios priemonės, bet ir 
skirtingų priemonių derinys, siekiant 
užtikrinti, kad būtų imamasi ir daugiau 
pastangų reikalaujančių ir todėl 
brangesnių priemonių;

Or. de
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Pagrindimas

Energetikos paslaugų teikėjai pirmenybę teikia greitai atsiperkančioms priemonėms. Vis 
dėlto, jei iš tiesų mėginame iki 2050 m. pastebimai sumažinti energijos suvartojimą pastatų 
sektoriuje, taip pat reikia greitai imtis brangesnių priemonių. Tik derinant vienas ir kitas 
priemones, kurios atsipirks per 10−20 metų, galima tikėtis ilgalaikės sėkmės.

Pakeitimas 282
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) svarbu toliau plėtoti energetikos 
paslaugų rinką, siekiant užtikrinti ir 
energetikos paslaugų paklausa ir pasiūla. 
Šiuo tikslu gali padėti skaidrumas, 
pavyzdžiui, sudarant energetikos paslaugų 
teikėjų sąrašus. Paklausą gali padėti 
paskatinti pavyzdinės sutartys ir gairės, 
visų pirma susijusios su energinio 
naudingumo ranga. Kaip ir taikant kitas 
trečiųjų asmenų finansavimo priemones, 
energinio naudingumo sutartyje energijos 
paslaugos gavėjas išvengia investicinių 
sąnaudų naudodamas sutaupytos energijos 
finansinės vertės dalį, kad grąžintų trečiojo 
asmens visiškai arba iš dalies skirtas 
investicijas;

(31) susitarimas dėl energijos vartojimo 
efektyvumo apima daugybę priemonių, 
kurios sudaro galimybę panaudoti 
efektyviau energiją vartojančias 
technologijas ir metodus. Svarbu toliau 
atvirai ir skaidriai plėtoti energetikos 
paslaugų rinką, siekiant užtikrinti 
energetikos paslaugų paklausą ir pasiūlą. 
Šiuo tikslu gali padėti skaidrumas, 
pavyzdžiui, sudarant energetikos paslaugų 
teikėjų sąrašus. Paklausą gali padėti 
paskatinti pavyzdinės sutartys ir gairės, 
visų pirma susijusios su energinio 
naudingumo ranga. Kaip ir taikant kitas 
trečiųjų asmenų finansavimo priemones, 
energinio naudingumo sutartyje energijos 
paslaugos gavėjas išvengia investicinių 
sąnaudų naudodamas sutaupytos energijos 
finansinės vertės dalį, kad grąžintų trečiojo 
asmens visiškai arba iš dalies skirtas 
investicijas. Susitarimų dėl energijos 
vartojimo efektyvumo rinkoje 
nediskriminuojami jokie energetikos 
paslaugų teikėjai;

Or. en
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Pakeitimas 283
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) svarbu toliau plėtoti energetikos 
paslaugų rinką, siekiant užtikrinti ir 
energetikos paslaugų paklausa ir pasiūla. 
Šiuo tikslu gali padėti skaidrumas, 
pavyzdžiui, sudarant energetikos paslaugų 
teikėjų sąrašus. Paklausą gali padėti 
paskatinti pavyzdinės sutartys ir gairės, 
visų pirma susijusios su energinio 
naudingumo ranga. Kaip ir taikant kitas 
trečiųjų asmenų finansavimo priemones, 
energinio naudingumo sutartyje energijos 
paslaugos gavėjas išvengia investicinių 
sąnaudų naudodamas sutaupytos energijos 
finansinės vertės dalį, kad grąžintų trečiojo 
asmens visiškai arba iš dalies skirtas 
investicijas;

(31) Svarbu toliau atvirai ir skaidriai
plėtoti energetikos paslaugų rinką, siekiant 
užtikrinti energetikos paslaugų paklausą ir 
pasiūlą. Šiuo tikslu gali padėti skaidrumas, 
pavyzdžiui, sudarant energetikos paslaugų 
teikėjų sąrašus. Paklausą gali padėti 
paskatinti pavyzdinės sutartys ir gairės, 
visų pirma susijusios su energinio 
naudingumo ranga. Kaip ir taikant kitas 
trečiųjų asmenų finansavimo priemones, 
energinio naudingumo sutartyje energijos 
paslaugos gavėjas išvengia investicinių 
sąnaudų naudodamas sutaupytos energijos 
finansinės vertės dalį, kad grąžintų trečiojo 
asmens visiškai arba iš dalies skirtas 
investicijas;

Or. ro

Pakeitimas 284
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) reikia nustatyti ir panaikinti 
reguliavimo ir kitas kliūtis, trukdančias 
taikyti energinio naudingumo rangą ir kitas 
trečiųjų asmenų teikiamo energijos 
taupymo finansavimo priemones. Tai 
apima apskaitos taisykles ir praktiką, dėl 
kurių visą investicijų laiką apskaitos 
dokumentuose neįmanoma tinkamai 
nurodyti kapitalo investicijų ir per metus 
dėl efektyvesnio energijos vartojimo 
priemonių sutaupytų lėšų. Be to, 

(32) reikia nustatyti ir panaikinti 
reguliavimo, administracines ir kitas 
kliūtis, trukdančias taikyti energinio 
naudingumo rangą ir kitas trečiųjų asmenų 
teikiamo energijos taupymo finansavimo 
priemones. Tai apima apskaitos taisykles ir 
praktiką, dėl kurių visą investicijų laiką 
apskaitos dokumentuose neįmanoma 
tinkamai nurodyti kapitalo investicijų ir per 
metus dėl efektyvesnio energijos vartojimo 
priemonių sutaupytų lėšų. Be to, 
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nacionaliniu lygmeniu reikėtų šalinti 
esamo pastatų fondo renovavimo kliūtis, 
susijusias su tuo, kad įvairių dalyvių 
interesai skiriasi;

nacionaliniu lygmeniu reikėtų šalinti 
esamo pastatų fondo renovavimo kliūtis, 
susijusias ir su įvairių dalyvių interesų 
skirtumu, ir su prieiga prie skirtingų 
finansavimo priemonių;

Or. ro

Pakeitimas 285
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) valstybės narės ir regionai turėtų būti 
skatinami visapusiškai naudotis 
struktūriniais fondais ir Sanglaudos fondu, 
kad paskatintų investicijas į efektyvesnio 
energijos vartojimo priemones. 
Investuojant į energijos vartojimo 
efektyvumą galima prisidėti prie 
ekonomikos augimo, užimtumo ir namų 
ūkių kuro nepritekliaus mažinimo, todėl 
investicijomis prisidedama prie 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos. Galimos finansavimo sritys –
energijos vartojimo efektyvumo priemonės 
viešuosiuose pastatuose ir būstuose, taip 
pat naujų gebėjimų ugdymas, siekiant 
skatinti užimtumą energijos vartojimo
efektyvumo sektoriuje;

(33) valstybės narės ir regionai turėtų būti 
skatinami visapusiškai naudotis įvairiais 
esamais ES fondais, pvz., struktūriniais 
fondais ir Sanglaudos fondu, taip pat 
naujais novatoriškais fondais, pvz., 
ELENA fondu ir Europos efektyvaus 
energijos vartojimo fondu, kad paskatintų 
investicijas į efektyvesnio energijos 
vartojimo priemones. Investuojant į 
energijos vartojimo efektyvumą galima 
prisidėti prie ekonomikos augimo, 
užimtumo ir namų ūkių kuro nepritekliaus 
mažinimo, todėl investicijomis 
prisidedama prie ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos. Galimos 
finansavimo sritys – energijos vartojimo 
efektyvumo priemonės viešuosiuose 
pastatuose ir būstuose, taip pat naujų 
gebėjimų ugdymas, siekiant skatinti 
užimtumą energijos vartojimo efektyvumo 
sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 286
Herbert Reul



AM\882687LT.doc 37/109 PE475.874v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) valstybės narės ir regionai turėtų būti 
skatinami visapusiškai naudotis 
struktūriniais fondais ir Sanglaudos fondu, 
kad paskatintų investicijas į efektyvesnio 
energijos vartojimo priemones. 
Investuojant į energijos vartojimo 
efektyvumą galima prisidėti prie 
ekonomikos augimo, užimtumo ir namų 
ūkių kuro nepritekliaus mažinimo, todėl 
investicijomis prisidedama prie 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos. Galimos finansavimo sritys –
energijos vartojimo efektyvumo priemonės 
viešuosiuose pastatuose ir būstuose, taip 
pat naujų gebėjimų ugdymas, siekiant 
skatinti užimtumą energijos vartojimo 
efektyvumo sektoriuje;

(33) valstybės narės ir regionai turėtų būti 
skatinami visapusiškai naudotis 
struktūriniais fondais ir Sanglaudos fondu, 
kad paskatintų investicijas į efektyvesnio 
energijos vartojimo priemones. 
Investuojant į energijos vartojimo 
efektyvumą galima prisidėti prie 
ekonomikos augimo, užimtumo ir namų 
ūkių kuro nepritekliaus mažinimo, todėl 
investicijomis prisidedama prie 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos. Galimos finansavimo sritys –
energijos vartojimo efektyvumo priemonės 
viešuosiuose pastatuose ir būstuose, 
skatinimas ne vėliau kaip iki 2020 m. 
pabaigos statyti beveik nulinio energijos 
suvartojimo pastatus, taip pat naujų 
gebėjimų ugdymas, siekiant skatinti 
užimtumą energijos vartojimo efektyvumo 
sektoriuje;

Or. de

Pagrindimas

Direktyvoje dėl pastatų energinio naudingumo nustatyta, kad ne beveik nulinės energijos 
pastatų statyba nebus uždrausta iki 2021 m. sausio 1 d. Vis dėlto būtų protinga užtikrinti 
paskatas tokių pastatų statybai šiuo etapu, o toks skatinimas būtų nutrauktas, kai kitokių 
pastatų statyba bus vis tiek uždraustas.

Pakeitimas 287
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) valstybės narės ir regionai turėtų būti 
skatinami visapusiškai naudotis 
struktūriniais fondais ir Sanglaudos fondu, 

(33) valstybės narės ir regionai turėtų būti 
skatinami visapusiškai naudotis 
struktūriniais fondais ir Sanglaudos fondu, 
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kad paskatintų investicijas į efektyvesnio 
energijos vartojimo priemones. 
Investuojant į energijos vartojimo 
efektyvumą galima prisidėti prie 
ekonomikos augimo, užimtumo ir namų 
ūkių kuro nepritekliaus mažinimo, todėl 
investicijomis prisidedama prie 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos. Galimos finansavimo sritys –
energijos vartojimo efektyvumo priemonės 
viešuosiuose pastatuose ir būstuose, taip 
pat naujų gebėjimų ugdymas, siekiant 
skatinti užimtumą energijos vartojimo 
efektyvumo sektoriuje;

kad paskatintų investicijas į efektyvesnio 
energijos vartojimo priemones. 
Investuojant į energijos vartojimo 
efektyvumą galima prisidėti prie 
ekonomikos augimo, užimtumo ir namų 
ūkių kuro nepritekliaus mažinimo, todėl 
investicijomis prisidedama prie 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos. Galimos finansavimo sritys –
energijos vartojimo efektyvumo priemonės 
viešuosiuose pastatuose ir būstuose, taip 
pat naujų gebėjimų ugdymas, siekiant 
skatinti užimtumą energijos vartojimo 
efektyvumo sektoriuje, bei naujų, 
efektyviai energiją vartojančių pastatų 
finansavimas;

Or. en

Pakeitimas 288
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant efektyvaus energijos 
vartojimo 20 % tikslinio rodiklio Komisija 
privalės stebėti naujų priemonių poveikį 
Direktyvai 2003/87/EC, nustatančiai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje, kad būtų 
išsaugotos prekybos apyvartiniais taršos 
leidimais paskatos, kuriomis skatinamos 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
investicijos ir užtikrinamas prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais sektorių 
pasirengimas būsimoms inovacijoms;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos leidimų kiekis nustatytas apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos direktyvoje, taigi ši energijos vartojimo efektyvumo direktyva nėra 
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tinkamas dokumentas šiam kiekiui keisti. Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema 
pasirinkta kaip rinka pagrįsta priemonė išmetamam anglies dioksido kiekiui mažinti ir neturi 
būti jokių kitų teisės aktų, kuriais būtų manipuliuojama leidimų kaina ir sukuriama neaiškumų 
anglies dioksido rinkoje.

Pakeitimas 289
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant efektyvaus energijos 
vartojimo 20 % tikslinio rodiklio Komisija 
privalės stebėti naujų priemonių poveikį 
Direktyvai 2003/87/EC, nustatančiai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje, kad būtų 
išsaugotos prekybos apyvartiniais taršos 
leidimais paskatos, kuriomis skatinamos 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
investicijos ir užtikrinamas prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais sektorių 
pasirengimas būsimoms inovacijoms;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema yra rinka pagrįsta priemonė išmetamam 
anglies dioksido kiekiui mažinti. Būsimuoju 2013−2020 m. apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos etapu palaipsniui mažinant didžiausią kiekį (maksimalų leidimų kiekį) bus 
siekiama nustatyto anglies dioksido kiekio sumažinimo tikslo. Kad rinkoje neatsirastų 
painiavos, leidimų kainai įtakos nedaro jokios valdžios institucijos.

Pakeitimas 290
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant efektyvaus energijos 
vartojimo 20 % tikslinio rodiklio Komisija 
privalės stebėti naujų priemonių poveikį 
Direktyvai 2003/87/EC, nustatančiai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje, kad būtų 
išsaugotos prekybos apyvartiniais taršos 
leidimais paskatos, kuriomis skatinamos 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
investicijos ir užtikrinamas prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais sektorių 
pasirengimas būsimoms inovacijoms;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 291
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant efektyvaus energijos 
vartojimo 20 % tikslinio rodiklio Komisija 
privalės stebėti naujų priemonių poveikį 
Direktyvai 2003/87/EC, nustatančiai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje, kad būtų 
išsaugotos prekybos apyvartiniais taršos 
leidimais paskatos, kuriomis skatinamos 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
investicijos ir užtikrinamas prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais sektorių 
pasirengimas būsimoms inovacijoms;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant efektyvaus energijos 
vartojimo 20 % tikslinio rodiklio Komisija 
privalės stebėti naujų priemonių poveikį 
Direktyvai 2003/87/EC, nustatančiai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje, kad būtų 
išsaugotos prekybos apyvartiniais taršos 
leidimais paskatos, kuriomis skatinamos 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
investicijos ir užtikrinamas prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais sektorių 
pasirengimas būsimoms inovacijoms;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 293
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant efektyvaus energijos 
vartojimo 20 % tikslinio rodiklio Komisija 
privalės stebėti naujų priemonių poveikį 
Direktyvai 2003/87/EC, nustatančiai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje, kad būtų 
išsaugotos prekybos apyvartiniais taršos 
leidimais paskatos, kuriomis skatinamos 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
investicijos ir užtikrinamas prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais sektorių 
pasirengimas būsimoms inovacijoms;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema ir toliau turi būti pagrindinė ekonomiško 
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Europos pramonės išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo iki 2020 m. ir 
vėliau priemonė. Svarbu, kad reguliavimo institucija susilaikytų nuo pernelyg didelio kišimosi 
į rinkos mechanizmus siekiant reguliuoti taršos leidimų kainą. Bet kokios laikino ar 
nuolatinio šio tikslo keitimo priemonės, pvz., siekiant kompensuoti energijos vartojimo 
efektyvumo priemonių poveikį anglies dioksido kainai, turėtų neigiamą poveikį rinkos 
veikimui. 

Pakeitimas 294
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant efektyvaus energijos 
vartojimo 20 % tikslinio rodiklio Komisija 
privalės stebėti naujų priemonių poveikį 
Direktyvai 2003/87/EC, nustatančiai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje, kad būtų 
išsaugotos prekybos apyvartiniais taršos 
leidimais paskatos, kuriomis skatinamos 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
investicijos ir užtikrinamas prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais sektorių 
pasirengimas būsimoms inovacijoms;

(34) siekiant energijos taupymo 20 proc.
tikslinio rodiklio Komisija privalės stebėti 
naujų priemonių poveikį Direktyvai 
2003/87/EC, nustatančiai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą 
Bendrijoje, kad būtų išsaugotos prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais paskatos, 
kuriomis skatinamos mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų investicijos ir 
užtikrinamas prekybos apyvartiniais taršos 
leidimais sektorių pasirengimas būsimoms 
inovacijoms. Taigi daroma prielaida, kad 
ekonomika gali remtis stabilia teisine 
sistema. Siekiant užtikrinti tikrumą 
investicijoms ir planavimui, iki 2020 m. 
aiškiai nereikėtų leisti jokių sutartos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos pakeitimų, dėl kurių atsirastų 
papildomų kliūčių;

Or. de

Pagrindimas

Komisija svarsto galimybę sumažinti taršos anglies dioksidu leidimų kiekį ir tokiu būdu 
didina jų kainą. Toks valdžios institucijų įsikišimas iš esmės prieštarauja rinkos ekonomikos 
sistemos koncepcijai ir dėl jo atsiras neaiškumų investuotojams ir skolintojams. Tokiu būdu 
būtų pasiekta priešingų nei būtina rezultatų: nebūtų investuojama, nebūtų kuriamos naujos 
darbo vietos ir nebūtų įdiegtos efektyvaus energijos vartojimo technologijos.
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Pakeitimas 295
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant efektyvaus energijos 
vartojimo 20 % tikslinio rodiklio Komisija 
privalės stebėti naujų priemonių poveikį 
Direktyvai 2003/87/EC, nustatančiai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje, kad būtų 
išsaugotos prekybos apyvartiniais taršos 
leidimais paskatos, kuriomis skatinamos 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
investicijos ir užtikrinamas prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais sektorių 
pasirengimas būsimoms inovacijoms;

(34) siekiant efektyvaus energijos 
vartojimo 20 proc. tikslinio rodiklio 
Komisija privalės stebėti naujų priemonių 
poveikį Direktyvai 2003/87/EC, 
nustatančiai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, 
ir, priešingai, taip pat turės įskaičiuoti 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos teigiamą poveikį efektyvaus 
energijos vartojimo 20 proc. tikslinio 
rodiklio įgyvendinimui; 

Or. de

Pakeitimas 296
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant efektyvaus energijos 
vartojimo 20 % tikslinio rodiklio Komisija 
privalės stebėti naujų priemonių poveikį 
Direktyvai 2003/87/EC, nustatančiai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje, kad būtų 
išsaugotos prekybos apyvartiniais taršos 
leidimais paskatos, kuriomis skatinamos 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
investicijos ir užtikrinamas prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais sektorių 
pasirengimas būsimoms inovacijoms;

(34) siekiant efektyvaus energijos 
vartojimo 20 proc. tikslinio rodiklio 
Komisija privalės stebėti ir atsižvelgti į
naujų priemonių poveikį Direktyvai 
2003/87/EC, nustatančiai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą 
Bendrijoje, kad būtų išsaugotos prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais paskatos, 
kuriomis skatinamos mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų investicijos ir 
užtikrinamas prekybos apyvartiniais taršos 
leidimais sektorių pasirengimas būsimoms 
inovacijoms. Kad nebūtų kliudoma 
prekybai taršos kvotomis, šioje direktyvoje 
siūlomos priemonės neturi dubliuotis su 
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Direktyvos 2003/87/EB nuostatomis;

Or. ro

Pakeitimas 297
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant efektyvaus energijos 
vartojimo 20 % tikslinio rodiklio Komisija 
privalės stebėti naujų priemonių poveikį 
Direktyvai 2003/87/EC, nustatančiai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje, kad būtų 
išsaugotos prekybos apyvartiniais taršos 
leidimais paskatos, kuriomis skatinamos 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
investicijos ir užtikrinamas prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais sektorių 
pasirengimas būsimoms inovacijoms;

(34) siekiant efektyvaus energijos 
vartojimo 20 proc. tikslinio rodiklio 
Komisija stebės naujų priemonių poveikį 
Direktyvai 2003/87/EB, nustatančiai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje, ir imsis 
priemonių minimaliai anglies dioksido 
kainai nustatyti siekdama užtikrinti 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos veikimą pagal jos pirminę 
paskirtį, kad būtų išsaugotos prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais paskatos, 
kuriomis skatinamos mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų investicijos ir 
užtikrinamas prekybos apyvartiniais taršos 
leidimais sektorių pasirengimas būsimoms 
inovacijoms;

Or. en

Pagrindimas

Reikia paaiškinti, kokių konkrečių priemonių leidžiama imtis Komisijai, kad taikant 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą būtų užtikrintos intensyvesnės investicijos į 
energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiuosius energijos šaltinius.

Pakeitimas 298
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Gaston Franco, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho
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Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant efektyvaus energijos 
vartojimo 20 % tikslinio rodiklio Komisija 
privalės stebėti naujų priemonių poveikį 
Direktyvai 2003/87/EC, nustatančiai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje, kad būtų 
išsaugotos prekybos apyvartiniais taršos 
leidimais paskatos, kuriomis skatinamos 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
investicijos ir užtikrinamas prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais sektorių 
pasirengimas būsimoms inovacijoms;

(34) siekiant efektyvaus energijos 
vartojimo 20 proc. tikslinio rodiklio 
Komisija privalės stebėti naujų priemonių 
poveikį Direktyvai 2003/87/EC, 
nustatančiai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, 
kad būtų išsaugotos prekybos apyvartiniais 
taršos leidimais paskatos, kuriomis 
skatinamos mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų investicijos ir užtikrinamas 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos sektorių pasirengimas būsimoms 
inovacijoms netrukdant apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos įgyvendinimo 
nuostatoms;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti, kad Komisijos įsikišimas, pvz., apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos 2013−2020 m. prekybos laikotarpio taršos anglies dioksidu leidimų atidėjimas, 
neįmanomas. Priešingu atveju rinkos dalyviai ir valdžios institucijos neturėtų teisinio 
aiškumo, būtų gerokai sudėtingiau priimti ateičiai skirtų investicinių sprendimų, įskaitant 
sprendimus dėl investicijų į energijos vartojimo efektyvumą.

Pakeitimas 299
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Direktyvoje 2006/32/EB reikalaujama, 
kad valstybės narės iki 2016 m. patvirtintų 
ir stengtųsi pasiekti bendrą nacionalinį 
orientacinį 9 proc. energijos taupymo 
tikslą, kuris gali būti įgyvendinamas 
pasitelkus energetikos paslaugas bei kitas 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

(35) Direktyvoje 2006/32/EB reikalaujama, 
kad valstybės narės iki 2016 m. patvirtintų 
ir stengtųsi pasiekti bendrą nacionalinį 
orientacinį 9 proc. energijos taupymo 
tikslą, kuris gali būti įgyvendinamas 
pasitelkus energetikos paslaugas bei kitas 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
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priemones. Minėtoje direktyvoje nurodyta, 
kad valstybėms narėms patvirtinus antrąjį 
energijos vartojimo efektyvumo planą, 
Komisija prireikus turėtų pateikti 
pasiūlymus dėl papildomų priemonių, 
įskaitant tikslų taikymo laikotarpio 
pratęsimą. Jei ataskaitoje konstatuojama, 
kad valstybė narė padarė per mažai 
pažangos siekdama direktyvoje numatytų 
orientacinių nacionalinių tikslų, šiuose 
pasiūlymuose atsižvelgiama į tikslinių 
rodiklių mastą ir pobūdį. Kartu su 
direktyva pateiktame poveikio vertinime 
konstatuojama, kad valstybės narės jau 
siekia 9 proc. tikslinio rodiklio, kuris yra 
gerokai mažesnio užmojo nei anksčiau 
patvirtintas 20 proc. energijos taupymo 
2020 m. tikslinis rodiklis, todėl tikslinių 
rodiklių masto vertinti nereikia;

priemones. Minėtoje direktyvoje nurodyta, 
kad valstybėms narėms patvirtinus antrąjį 
energijos vartojimo efektyvumo planą, 
Komisija prireikus turėtų pateikti 
pasiūlymus dėl papildomų priemonių, 
įskaitant tikslų taikymo laikotarpio 
pratęsimą. Jei ataskaitoje konstatuojama, 
kad valstybė narė padarė per mažai 
pažangos siekdama direktyvoje numatytų 
orientacinių nacionalinių tikslų, šiuose 
pasiūlymuose atsižvelgiama į tikslinių 
rodiklių mastą ir pobūdį. Kartu su 
direktyva pateiktame poveikio vertinime 
konstatuojama, kad valstybės narės jau 
siekia 9 proc. tikslinio rodiklio, kuris, 
palyginus su 2007 m. pateiktomis 
prognozėmis, yra gerokai mažesnio 
užmojo nei anksčiau patvirtintas 20 proc. 
energijos taupymo 2020 m. tikslinis 
rodiklis. Todėl šiuo etapu nėra reikalo 
siūlyti į šią direktyvą įtraukti teisiškai 
privalomas priemones. Vis dėlto valstybės 
narės, kurios šiuo metu nesiekia 2016 
metams nustatyto tikslo, turėtų būti 
paragintos pačios įgyvendinti tolesnes 
priemones, kurias galėtų sudaryti ir 
privalomos priemonės;

Or. de

Pagrindimas

Jei dauguma valstybių narių parodytų, jog sugeba pasiekti 9 proc. energijos sutaupymo 
tikslinio rodiklio, nebūtų prasmės šiuo metu taikyti daugybės privalomų priemonių, kaip siūlo 
Komisija. Kad būtų pasiektas 9 proc. tikslinis rodiklis, valstybės narės jau turėjo būti 
pradėjusios taikyti daugumą priemonių. Tokiu atveju daugių daugiausia reikėtų svarstyti 
galimybes valstybėms narėms keistis geriausia praktika. 

Pakeitimas 300
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Lena Kolarska-Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger 
Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Direktyvoje 2006/32/EB reikalaujama, 
kad valstybės narės iki 2016 m. patvirtintų 
ir stengtųsi pasiekti bendrą nacionalinį 
orientacinį 9 proc. energijos taupymo 
tikslą, kuris gali būti įgyvendinamas 
pasitelkus energetikos paslaugas bei kitas 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemones. Minėtoje direktyvoje nurodyta, 
kad valstybėms narėms patvirtinus antrąjį 
energijos vartojimo efektyvumo planą, 
Komisija prireikus turėtų pateikti 
pasiūlymus dėl papildomų priemonių, 
įskaitant tikslų taikymo laikotarpio 
pratęsimą. Jei ataskaitoje konstatuojama, 
kad valstybė narė padarė per mažai 
pažangos siekdama direktyvoje numatytų 
orientacinių nacionalinių tikslų, šiuose 
pasiūlymuose atsižvelgiama į tikslinių 
rodiklių mastą ir pobūdį. Kartu su 
direktyva pateiktame poveikio vertinime 
konstatuojama, kad valstybės narės jau 
siekia 9 proc. tikslinio rodiklio, kuris yra 
gerokai mažesnio užmojo nei anksčiau 
patvirtintas 20 proc. energijos taupymo 
2020 m. tikslinis rodiklis, todėl tikslinių 
rodiklių masto vertinti nereikia;

(35) Direktyvoje 2006/32/EB reikalaujama, 
kad valstybės narės iki 2016 m. patvirtintų 
ir stengtųsi pasiekti bendrą nacionalinį 
orientacinį 9 proc. energijos taupymo 
tikslą, kuris gali būti įgyvendinamas 
pasitelkus energetikos paslaugas bei kitas 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemones. Minėtoje direktyvoje nurodyta, 
kad valstybėms narėms patvirtinus antrąjį 
energijos vartojimo efektyvumo planą, 
Komisija prireikus turėtų pateikti 
pasiūlymus dėl papildomų priemonių, 
įskaitant tikslų taikymo laikotarpio 
pratęsimą. Jei ataskaitoje konstatuojama, 
kad valstybė narė padarė per mažai 
pažangos siekdama direktyvoje numatytų 
orientacinių nacionalinių tikslų, šiuose 
pasiūlymuose atsižvelgiama į tikslinių 
rodiklių mastą ir pobūdį. Kartu su 
direktyva pateiktame poveikio vertinime 
konstatuojama, kad valstybės narės jau 
siekia 9 proc. tikslinio rodiklio, kuris yra 
gerokai mažesnio užmojo nei anksčiau 
patvirtintas 20 proc. energijos vartojimo 
efektyvumo 2020 m. tikslinis rodiklis, todėl 
siekio masto vertinti nereikia;

Or. en

Pakeitimas 301
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Direktyvoje 2006/32/EB reikalaujama, 
kad valstybės narės iki 2016 m. patvirtintų 
ir stengtųsi pasiekti bendrą nacionalinį 
orientacinį 9 proc. energijos taupymo 
tikslą, kuris gali būti įgyvendinamas 
pasitelkus energetikos paslaugas bei kitas 

(35) Direktyvoje 2006/32/EB reikalaujama, 
kad valstybės narės iki 2016 m. patvirtintų 
ir stengtųsi pasiekti bendrą nacionalinį 
orientacinį 9 proc. energijos taupymo 
tikslą, kuris gali būti įgyvendinamas 
pasitelkus energetikos paslaugas bei kitas 
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energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemones. Minėtoje direktyvoje nurodyta, 
kad valstybėms narėms patvirtinus antrąjį 
energijos vartojimo efektyvumo planą, 
Komisija prireikus turėtų pateikti 
pasiūlymus dėl papildomų priemonių, 
įskaitant tikslų taikymo laikotarpio 
pratęsimą. Jei ataskaitoje konstatuojama, 
kad valstybė narė padarė per mažai 
pažangos siekdama direktyvoje numatytų 
orientacinių nacionalinių tikslų, šiuose 
pasiūlymuose atsižvelgiama į tikslinių 
rodiklių mastą ir pobūdį. Kartu su 
direktyva pateiktame poveikio vertinime 
konstatuojama, kad valstybės narės jau 
siekia 9 proc. tikslinio rodiklio, kuris yra 
gerokai mažesnio užmojo nei anksčiau 
patvirtintas 20 proc. energijos taupymo 
2020 m. tikslinis rodiklis, todėl tikslinių 
rodiklių masto vertinti nereikia;

energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemones. Minėtoje direktyvoje nurodyta, 
kad valstybėms narėms patvirtinus antrąjį 
energijos vartojimo efektyvumo planą, 
Komisija prireikus turėtų pateikti 
pasiūlymus dėl papildomų priemonių, 
įskaitant tikslų taikymo laikotarpio 
pratęsimą. Jei ataskaitoje konstatuojama, 
kad valstybė narė padarė per mažai 
pažangos siekdama direktyvoje numatytų 
orientacinių nacionalinių tikslų, šiuose 
pasiūlymuose atsižvelgiama į tikslinių 
rodiklių mastą ir pobūdį. Kartu su 
direktyva pateiktame poveikio vertinime 
konstatuojama, kad valstybės narės jau 
siekia 9 proc. tikslinio rodiklio, kuris yra 
gerokai mažesnio užmojo nei anksčiau 
patvirtintas 20 proc. energijos vartojimo 
efektyvumo 2020 m. tikslinis rodiklis, todėl 
siekiamų tikslinių rodiklių masto vertinti 
nereikia;

Or. de

Pakeitimas 302
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) nors šia direktyva panaikinama 
Direktyva 2006/32/EB, Direktyvos 
2006/32/EB 4 straipsnis turėtų būti toliau 
taikomas, kol sueis 9 proc. tiksliniam 
rodikliui pasiekti nustatytas terminas;

(36) nors šia direktyva panaikinama 
Direktyva 2006/32/EB, Direktyvos 
2006/32/EB 4 straipsnis turėtų būti toliau 
taikomas, kol sueis 9 proc. ES vidutiniam
tiksliniam rodikliui pasiekti nustatytas 
terminas;

Or. pl

Pagrindimas

Šis tikslinis rodiklis gali būti didesnis arba mažesnis nei 9 proc. priklausomai nuo ekonomikos 
pobūdžio ir naudojamo energijos šaltinių derinio.
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Pakeitimas 303
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(37) kadangi šios direktyvos tikslo iki 2020 
m. pasiekti ES energijos taupymo tikslinį 
rodiklį, t. y. sutaupyti 20 proc. pirminės 
energijos ir sudaryti sąlygas po 2020 m. 
dar efektyviau vartoti ir dar labiau taupyti
energiją, valstybės narės pagal numatytą 
planą pasiekti negalės, jei nesiims 
papildomų energijos vartojimo efektyvumo 
priemonių, ES turėtų sugebėti pateikti 
valstybėms narėms rekomendacijų dėl 
taikytinų geriausių priemonių. Energijos 
taupymo tikslus beveik visuomet galima 
pasiekti vietos lygmeniu, taigi laikantis 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 5 
straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo 
reikėtų priimti konkrečias priemones kiek 
galima artimesniu piliečiams lygmeniu.
Be to, tradicijos, klimato, ekonominės ir 
kitos sąlygos ES ir tam tikru mastu 
valstybėse narėse yra tokios skirtingos, jog 
priemonės turi būti pritaikytos kiekvienam 
konkrečiam atvejui. ES negali būti 
teisinga šios įvairovės atžvilgiu 
nurodinėdama, kokios priemonės turi būti 
taikomos. Laikantis tame pat straipsnyje 
nustatyto proporcingumo principo, ši 
direktyva neapima daugiau nei būtina 
minėtam tikslui pasiekti;

Or. de

Pagrindimas

Reikia rimtai atsižvelgti į ES šūkį „Suvienyti įvairovėje“, jei norima juo įtikinti Sąjungos 
piliečius. Centralizuoti nurodymai, ypač tokioje srityje, kur reikalingi vietos lygmens veiksmai 
ir kur didelė įvairovė, tik sustiprins priešinimąsi Europos Sąjungai. Tai negali būti Europos 
Parlamento interesas.
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Pakeitimas 304
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(37) jeigu šios direktyvos tikslo iki 2020 
m. pasiekti neprivalomą ES energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinį rodiklį, t. y. 
sutaupyti 20 proc. pirminės energijos ir 
sudaryti sąlygas po 2020 m. dar efektyviau 
vartoti energiją, valstybės narės pagal 
numatytą planą pasiekti negalės, jei 
nesiims papildomų energijos vartojimo 
efektyvumo priemonių, ES galėtų imtis 
priemonių, griežtai laikydamasi Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 5 
straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo 
ir tame pat straipsnyje nustatyto 
proporcingumo principo;

Or. de

Pakeitimas 305
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) kad būtų sudarytos sąlygos 
prisitaikyti prie techninės pažangos ir 
energijos šaltinių paskirstymo pokyčių, 
teisė priimti teisės aktus tam tikrais 
klausimais pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti 
perduota Komisijai. Bus labai svarbu, kad 
imdamasi parengiamųjų darbų Komisija 

Išbraukta.
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konsultuotųsi ir su ekspertais;

Or. de

Pagrindimas

Demokratiškesnis būdas būtų nuo pat pradžių įtraukti į šią direktyvą galiojimo terminą ar 
peržiūros datą. Einant Komisijos siūlomu keliu būtų rizikuojama tam tikrus šios direktyvos 
elementus paversti neskaidria ir nedemokratiška procedūra. Tokio žingsnio reikia atsisakyti.

Pakeitimas 306
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41 a) valstybės narės turėtų padėti 
kogeneracijos įmonėms ypač gauti naudos 
iš paramos priemonių;

Or. de

Pakeitimas 307
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalykas, apibrėžtys ir energijos vartojimo 
efektyvumo tikslai

Dalykas, apibrėžtys ir energijos taupymo 
tikslai

Or. de

Pakeitimas 308
Robert Goebbels

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

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

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
energijos vartojimo efektyvumo skatinimo 
Europos Sąjungoje sistema, siekiant 
užtikrinti, kad iki 2020 m. būtų pasiektas 
Europos Sąjungos tikslinis rodiklis 
sutaupyti 20 proc. pirminės energijos ir 
sudarytos sąlygos vėliau energiją vartoti 
dar efektyviau. Kai bus užtikrinta mažai 
anglies dioksido išmetanti ir 
atsinaujinančiuosius išteklius naudojanti 
energijos gamyba, spaudimas taupyti po 
2020 m. sumažės.

Or. de

Pagrindimas

Žmonijai visuomet reikės energijos. Energijos taupymo negalima siekti neribotą laiką linijiniu 
būdu, net jeigu vis dar bus įmanoma gauti naudos iš efektyvumo.

Pakeitimas 309
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šioje direktyvoje, atsižvelgiant į technines 
galimybes, ekonominį veiksmingumą, 
klimato sąlygas ir vidinius klimato srities 
reikalavimus, nustatoma bendra energijos 
vartojimo efektyvumo skatinimo Europos 
Sąjungoje sistema, siekiant užtikrinti, kad 
iki 2020 m. būtų pasiektas Europos 
Sąjungos tikslinis rodiklis sutaupyti 
20 proc. pirminės energijos ir sudarytos 
sąlygos energiją vartoti dar efektyviau.

Or. ro
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Pakeitimas 310
Fiona Hall, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
energijos vartojimo efektyvumo skatinimo 
Europos Sąjungoje sistema, siekiant 
užtikrinti, kad iki 2020 m. būtų pasiektas 
Europos Sąjungos tikslinis rodiklis 
sutaupyti 20 proc. pirminės energijos, t. y. 
pagal PRIMES prognozes 2020 m. būtų 
suvartojama 1 474 Mtoe pirminės 
energijos, ir sudarytos sąlygos vėliau 
energiją vartoti dar efektyviau.

Or. en

Pakeitimas 311
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
energijos vartojimo efektyvumo skatinimo 
Europos Sąjungoje sistema su galimybe 
atsižvelgti į valstybių narių išankstinius 
veiksmus, siekiant užtikrinti, kad iki 2020 
m. būtų pasiektas Europos Sąjungos 
tikslinis rodiklis sutaupyti 20 proc. 
pirminės energijos ir sudarytos sąlygos 
vėliau energiją vartoti dar efektyviau.

Or. de

Pakeitimas 312
Angelika Niebler
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
energijos vartojimo efektyvumo skatinimo 
Europos Sąjungoje sistema, siekiant 
užtikrinti, kad būtų pasiektas Europos 
Sąjungos tikslas 20 proc. palyginus su 
prognozėmis 2020 metams padidinti 
energijos vartojimo efektyvumą ir 
sudarytos sąlygos vėliau energiją vartoti 
dar efektyviau.

Or. de

Pagrindimas

Direktyvos tekstas turėtų būti grindžiamas 2007 m. kovo mėn. Europos Vadovų Taryboje ES 
valstybių ir vyriausybių vadovų priimtomis išvadomis. Be to, nereikia sulyginti energijos 
vartojimo efektyvumo standartų su galutiniu energijos sutaupymu, nes didinant energijos 
vartojimo efektyvumą užtikrinamas tik konkretus energijos sutaupymas, o nebūtinai 
sumažinamas bendras energijos suvartojimas.

Pakeitimas 313
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
energijos vartojimo efektyvumo skatinimo 
Europos Sąjungoje sistema, siekiant 
užtikrinti, kad iki 2020 m. būtų pasiektas 
Europos Sąjungos tikslinis rodiklis 
sutaupyti 20 proc. pirminės energijos, taip 
pat valstybėms narėms imantis išankstinių 
veiksmų, ir sudarytos sąlygos vėliau 
energiją vartoti dar efektyviau.

Or. en
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Pagrindimas

Labai skiriasi valstybių narių energijos vartojimo efektyvumo lygis ir jų įgyvendinamos 
programos. Svarbu atkreipti dėmesį į (savanoriškas) programas ir priemones, kurias 
valstybės narės įgyvendino praeityje. Reikėtų nediskriminuoti šios srities lyderių ir dalintis 
geriausia patirtimi su kitais.

Pakeitimas 314
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 315
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
energijos vartojimo efektyvumo skatinimo 
Europos Sąjungoje priemonių sistema, 
siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektas 
Europos Sąjungos pagrindinis 2020 m. 
tikslas 20 proc. padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir sudarytos sąlygos 
vėliau energiją vartoti dar efektyviau.
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Or. en

Pakeitimas 316
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
energijos vartojimo efektyvumo skatinimo 
Europos Sąjungoje priemonių sistema, 
siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektas 
Europos Sąjungos 2020 m. tikslas 20 proc. 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą
ir sudarytos sąlygos vėliau energiją vartoti 
dar efektyviau.

Or. en

Pakeitimas 317
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Dabartinis ES 2020 m. energijos taupymo tikslas − pasiekti, kad energijos būtų suvartojama 
20 proc. mažiau nei PRIMES prognozuotas 2020 m. energijos suvartojimas. Pakeitimas į 
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20 proc. tikslą palyginus su baziniais metais yra investicijų saugumą užtikrinantis metodas, 
kuris yra stabilesnis nei pasikliovimas neaiškiomis prognozėmis. Įgyvendinus tikslą 20 proc. 
sumažinti pirminės energijos suvartojimą palyginus su 2007 m. suvartojimu taip pat bus 
sutaupoma daugiau energijos ir atitinkamai smarkiau sumažės energijos importas ir 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.

Pakeitimas 318
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 319
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 320
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 321
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Galutinė energija yra vienintelė energija, turinti tiesioginį poveikį vartotojams: su galutine 
energija susijusios priemonės turi akivaizdų poveikį galutinių vartotojų sąskaitoms ir todėl 
padeda kovoti su energetiniu skurdu, taigi, platesne prasme, didinti paprastų žmonių 
perkamąją galią ir įmonių konkurencingumą.



AM\882687LT.doc 59/109 PE475.874v01-00

LT

Pakeitimas 322
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Joje nustatomos taisyklės, kuriomis 
siekiama šalinti energijos rinkos kliūtis ir 
rinkos trukumus, trukdančius efektyviai 
tiekti ir naudoti energiją; be to numatoma 
nustatyti 2020 m. nacionalinius energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinius rodiklius.

Joje pateikiamos rekomendacijos, kaip
šalinti energijos rinkos ir energetikos 
paslaugų rinkų kliūtis ir rinkos trūkumus, 
trukdančius efektyviai tiekti ir naudoti 
energiją; be to, numatoma nustatyti 
2020 m. nacionalinius energijos taupymo
tikslinius rodiklius.

Or. de

Pagrindimas

Dėl subsidiarumo ES negali įvesti priemonių, taikytinų visoms valstybėms narėms siekiant 
energijos taupymo tikslų: daugiausia ji gali rekomenduoti, kokių priemonių imtis. 

Pakeitimas 323
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Joje nustatomos taisyklės, kuriomis 
siekiama šalinti energijos rinkos kliūtis ir 
rinkos trukumus, trukdančius efektyviai 
tiekti ir naudoti energiją; be to numatoma 
nustatyti 2020 m. nacionalinius energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinius rodiklius.

Joje nustatomos taisyklės, kuriomis 
siekiama šalinti energijos rinkos kliūtis ir 
rinkos trūkumus, trukdančius efektyviai 
tiekti ir naudoti energiją; be to, nustatomi 
2020, 2025 ir 2030 m. privalomi 
nacionaliniai energijos vartojimo 
efektyvumo tiksliniai rodikliai.

Or. en
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Pakeitimas 324
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Joje nustatomos taisyklės, kuriomis 
siekiama šalinti energijos rinkos kliūtis ir 
rinkos trukumus, trukdančius efektyviai 
tiekti ir naudoti energiją; be to numatoma 
nustatyti 2020 m. nacionalinius energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinius rodiklius.

Joje nustatomos taisyklės, kuriomis 
siekiama šalinti energijos ir energetikos 
paslaugų rinkų kliūtis ir rinkos trūkumus, 
trukdančius efektyviai tiekti ir naudoti 
energiją; be to numatoma nustatyti 2020 m. 
nacionalinius energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinius rodiklius.

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš pagrindinių šios direktyvos tikslų − paskatinti energetikos paslaugų rinkų augimą 
Europos Sąjungoje. Todėl tai turi būti šios direktyvos objektu ir įtraukta į jos apimtį.

Pakeitimas 325
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Joje nustatomos taisyklės, kuriomis 
siekiama šalinti energijos rinkos kliūtis ir 
rinkos trukumus, trukdančius efektyviai 
tiekti ir naudoti energiją; be to numatoma 
nustatyti 2020 m. nacionalinius energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinius rodiklius.

Joje nustatomos taisyklės, kuriomis 
siekiama šalinti energijos rinkos kliūtis ir 
rinkos trūkumus, trukdančius efektyviai 
tiekti ir naudoti energiją; be to, numatoma 
nustatyti 2020 m. nacionalinius 
pagrindinius energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinius rodiklius.

Or. ro

Pakeitimas 326
Lena Kolarska-Bobińska
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Joje nustatomos taisyklės, kuriomis 
siekiama šalinti energijos rinkos kliūtis ir 
rinkos trukumus, trukdančius efektyviai 
tiekti ir naudoti energiją; be to numatoma 
nustatyti 2020 m. nacionalinius energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinius rodiklius.

Joje nustatomos taisyklės, kuriomis 
siekiama šalinti energijos rinkos kliūtis ir 
rinkos trūkumus, trukdančius efektyviai 
tiekti ir naudoti energiją; be to, numatoma 
nustatyti 2020 m. nacionalinius 
orientacinius energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinius rodiklius.

Or. en

Pakeitimas 327
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Joje nustatomos taisyklės, kuriomis 
siekiama šalinti energijos rinkos kliūtis ir 
rinkos trukumus, trukdančius efektyviai 
tiekti ir naudoti energiją; be to numatoma 
nustatyti 2020 m. nacionalinius energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinius rodiklius.

Joje nustatomos taisyklės, kuriomis 
siekiama šalinti energijos rinkos kliūtis ir 
rinkos trūkumus, trukdančius efektyviai 
tiekti ir naudoti energiją; be to, numatoma 
nustatyti 2020 m. nacionalinius 
orientacinius energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinius rodiklius.

Or. en

Pakeitimas 328
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šioje direktyvoje nustatyti būtinieji 
reikalavimai ir nė vienai valstybei narei 
nedraudžiama išlaikyti arba nustatyti 

2. Šioje direktyvoje nustatyti būtinieji 
reikalavimai ir nė vienai valstybei narei 
nedraudžiama išlaikyti arba nustatyti 



PE475.874v01-00 62/109 AM\882687LT.doc

LT

griežtesnes priemones. Tokios priemonės 
atitinka Europos Sąjungos teisės aktus. 
Apie nacionalinės teisės aktus, kuriuose 
numatytos griežtesnės priemonės, 
pranešama Komisijai.

griežtesnes ekonomiškas priemones, 
kurias taikant būtų dar daugiau 
sutaupoma. Tokios priemonės atitinka 
Europos Sąjungos teisės aktus. Apie 
nacionalinės teisės aktus, kuriuose 
numatytos griežtesnės priemonės, 
pranešama Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Griežtesnių priemonių nereikėtų naudoti pateisinant prekybos kliūtis ar vienai iš valstybių 
narių taikomą lengvatinį režimą.

Pakeitimas 329
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. Šioje direktyvoje nustatyti būtiniausi 
reikalavimai didelės architektūrinės, 
istorinės ar kultūrinės vertės pastatams 
dėl jų ypatingų techninių ir estetinių 
savybių gali būti netaikomi. Taigi 
valstybės narės, tardamosi su oficialiai 
pripažintais kultūros paveldo ekspertais 
kiekvienoje šalyje, turėtų nustatyti 
konkrečią sistemą, pagal kurią 
nusprendžiama, ar konkrečiam tokiam 
pastatui reikėtų taikyti šią išimtį.

Or. en

Pakeitimas 330
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. Šioje direktyvoje nustatyti būtiniausi 
reikalavimai didelės architektūrinės ar 
istorinės vertės pastatams netaikomi.

Or. en

Pakeitimas 331
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

energija – visų formų energetikos 
produktai, kaip apibrėžta Reglamente 
(EB) Nr. 1099/2008;

1. energija – komerciniu pagrindu 
prieinama visų formų energija, įskaitant 
elektros energiją, gamtines dujas 
(įskaitant suskystintas gamtines dujas), 
suskystintas naftos dujas, bet kokį 
šildymui ir vėsinimui naudojamą kurą 
(įskaitant centralizuotą šildymą ir 
vėsinimą), akmens anglis ir lignitą, 
durpes, kurą transportui (išskyrus 
aviacinį kurą ir jūrų transporto talpyklų 
kurą) ir biomasę, kaip apibrėžta 2001 m. 
rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2001/77/EB dėl 
elektros, pagamintos iš atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių, skatinimo elektros 
energijos vidaus rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 332
Daniel Caspary

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



PE475.874v01-00 64/109 AM\882687LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. energijos vartojimo efektyvumas: 
šioje frazėje „vartojimo efektyvumas“ 
reiškia sąnaudų ir naudos santykį. Todėl 
„energijos vartojimo efektyvumas“ 
neturėtų būti traktuojamas kaip 
„sutaupyta energija“, o turėtų būti 
suprantamas iš makroekonomikos 
perspektyvos kaip pirminės energijos 
sąnaudų ir BVP santykis (energetinis 
produktyvumas/energijos naudojimo 
intensyvumas); 

Or. de

Pakeitimas 333
Adam Gierek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. pirminė energija − iškastiniame kure 
ar jo produktuose ir kitose organinėse 
medžiagose esanti cheminė energija bei 
visų rūšių atsinaujinančioji ar 
branduolinė energija;

Or. pl

Pagrindimas

Tekste kalbama apie pirminės energijos vartojimo efektyvumą, todėl būtina pateikti pirminės 
energijos apibrėžtį.

Pakeitimas 334
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. energijos vartojimo efektyvumas − 
mažesnės energijos sąnaudos išsaugant 
tokio pat lygio ekonominę veiklą ar 
paslaugą;

Or. en

Pagrindimas

Terminas „energijos vartojimo efektyvumas“ yra šios direktyvos pagrindas ir turėtų būti 
nustatytas šioje direktyvoje remiantis Komisijos apibrėžimu, pateiktu 2011 m. efektyvaus 
energijos vartojimo plane COM(2011)109.

Pakeitimas 335
Giles Chichester

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. energijos vartojimo efektyvumas − 
arba toks pat galutinis suvartojimas ar 
gamybos kiekis naudojant mažiau 
energijos nei anksčiau, arba didesnis 
gamybos kiekis ar galutinis suvartojimas 
naudojant tokį pat energijos kiekį;

Or. en

Pakeitimas 336
Robert Goebbels

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. energijos vartojimo efektyvumas − 
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mažesnės pirminės energijos sąnaudos 
užtikrinant tą pačią ar intensyvesnę 
ekonominę veiklą;

Or. de

Pakeitimas 337
Vicky Ford

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. energijos vartojimo efektyvumas –
sukurto darbo, paslaugų, prekių ar gautos 
energijos ir energijos sąnaudų santykis;

Or. en

Pagrindimas

Toks apibrėžimas pateiktas Direktyvoje 2006/32/EB, kuri panaikinama šia direktyva.

Pakeitimas 338
András Gyürk

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. energijos vartojimo efektyvumas –
sukurto darbo, paslaugų, prekių ar gautos 
energijos ir energijos sąnaudų santykis;

Or. en

Pakeitimas 339
Marian-Jean Marinescu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. energijos vartojimo efektyvumas –
sukurto darbo, paslaugų, prekių ar gautos 
energijos ir energijos sąnaudų santykis;

Or. en

Pakeitimas 340
Adam Gierek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. konkretaus sektoriaus pirminės 
energijos vartojimo efektyvumas − 
vartojimo efektyvumas, išreiškiamas kaip 
suvartotos energijos (skaitiklis) ir bendro 
suvartotos priminės energijos, pateiktos 
siekiant konkretaus, praktinio konkretaus 
sektoriaus tikslo, pvz., pagaminti elektros 
energiją naudojant iškastinį kurą, kiekio 
(daliklis) santykis, padaugintas iš 100 
(procentinis santykis);

Or. pl

Pagrindimas

Skirtinguose Komisijos dokumentuose pateikiamas skirtingas vartojimo efektyvumo 
aiškinimas. Todėl būtina aiškiai pabrėžti, ką atitinkamame sektoriuje praktiškai reiškia 
konversijos efektyvumas.

Pakeitimas 341
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 b. energijos vartojimo efektyvumo 
didinimas − galutinio energijos vartojimo 
didinimas plėtojant technologijas, 
ekonomiką ar individualų elgesį;

Or. de

Pakeitimas 342
Adam Gierek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. bendras pirminės energijos vartojimo 
efektyvumas − įrenginio metinio 
suvartojamo pirminės energijos kiekio, 
tenkančio tam tikram gyventojų skaičiui, 
pagal Eurostato duomenis (skaitiklis) ir 
įrenginio ankstesniais metais suvartotos 
pirminės energijos kiekio pagal Eurostato 
duomenis (daliklis) santykis, padaugintas 
iš 100 (procentinis santykis);

Or. pl

Pagrindimas

Valstybės narės atsiskaitys už visą energiją, sutaupytą užtikrinant skirtingų sektorių 
individualų efektyvumą, t. y. už bendrą vartojimo efektyvumą, tenkantį tam tikram gyventojų 
skaičiui.

Pakeitimas 343
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 c punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 c. energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo priemonės – visi veiksmai, kurie 
paprastai sudaro sąlygas patikrinamam ir 
išmatuojamam ar apskaičiuojamam 
energijos vartojimo efektyvumo 
didinimui;

Or. de

Pakeitimas 344
Giles Chichester

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 c. energijos vartojimo efektyvumo 
priemonės – visi veiksmai, kurie paprastai 
sudaro sąlygas patikrinamam ir 
išmatuojamam ar apskaičiuojamam 
energijos vartojimo efektyvumo 
didinimui;

Or. en

Pakeitimas 345
Herbert Reul

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. bendras galutinis energijos 
suvartojimas – energijos tikslais 
pramonei, transportui, namų ūkiams, 
paslaugų sektoriui (įskaitant viešąsias 
paslaugas), žemės ūkiui, miškininkystei ir 
žuvininkystei tiekiami energijos 
produktai, įskaitant elektros energijos ir 
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šilumos, kurią elektros energijos ir 
šilumos gamybai sunaudoja energetikos 
sektorius, suvartojimą ir įskaitant elektros 
energijos bei šilumos nuostolius 
paskirstymo ir perdavimo proceso metu1;
__________________
12009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/28/EB dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies 
keičiančios bei vėliau panaikinančios 
Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB, 2 
straipsnio f punktas.

Or. de

Pakeitimas 346
Giles Chichester

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. galutinis energijos suvartojimas − 
energijos suvartojimas šioje srityse: 
pramonės, transporto, komercinių ir 
viešųjų paslaugų, žemės ūkio ir 
miškininkystės, žvejybos, gyvenamojo 
būsto ir kitose. Šis terminas neapima su 
energija nesusijusio suvartojimo, tiekimo į 
energijos transformavimo sektorių ir 
energetikos sektorių;

Or. en

Pakeitimas 347
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. energijos naudojimo intensyvumas − 
energijos suvartojimas palyginti su 
ekonominės veiklos rodikliu, pvz., BVP;

Or. fr

Pakeitimas 348
Giles Chichester

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. energijos naudojimo intensyvumas − 
energijos, suvartotos gaminant vieną 
bendrojo nacionalinio produkto vienetą, 
kiekis;

Or. en

Pakeitimas 349
Adam Gierek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. konversija − vienos rūšies energijos 
pavertimo kitos rūšies energija arba darbu 
procesas;

Or. pl

Pagrindimas

Skirtingi konversijos procesai turi skirtingą efektyvumą.
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Pakeitimas 350
András Gyürk

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 351
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Reikia patikslinti sutaupytos energijos apibrėžimą pagal Direktyvą 2006/32/EB.
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Pakeitimas 352
Giles Chichester

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 353
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 b. sutaupyta energija – energijos 
suvartojimo sumažinimas įgyvendinant 
energijos vartojimo efektyvumą, keičiant 
elgesį ar sumažinant ekonominę veiklą;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų skirti terminus „energijos vartojimo efektyvumas“ ir „sutaupyta energija“. 2011 m. 
efektyvaus energijos vartojimo plane COM(2011)109 užtikrinamas tinkamas atskyrimas.

Pakeitimas 354
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 355
Norbert Glante

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pagrindimas

Kadangi ES energijos taupymo tikslas apibrėžtas kaip pirminės energijos taupymas, 
sutaupyta energija nustatoma matuojant sutaupytą pirminę energiją.
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Pakeitimas 356
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. galutinio energijos suvartojimo 
sumažinimas − energijos suvartojimo 
sumažinimo lygis, nustatomas matuojant 
ir (arba) įvertinant galutinio kliento 
energijos suvartojimą prieš tai ir po to, kai 
buvo įgyvendintos viena ar daugiau 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonių, ir atsižvelgiant į energijos 
suvartojimą veikiančias išorės sąlygas;

Or. fr

Pakeitimas 357
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 358
Herbert Reul
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Pirminės energijos suvartojimą naudojant kaip atskaitinę vertę būtų galima pereiti prie kitų 
rūšių energijos, ir dėl šios priežasties, nors galbūt ir būtų sumažinamas išmetamo anglies 
dioksido kiekis, pats energijos suvartojimas nesumažėtų. Todėl labai svarbu sutaupyti 
galutinio vartojimo energijos.

Pakeitimas 359
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. energijos vartojimo efektyvumo 
paslauga − sutarta užduotis ar sutartos 
užduotys, kurias vykdant siekiama 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą, 
ir kiti sutarti darbai pagal sutartį, kuria 
užtikrinant rezultatus klientams 
suteikiama pridėtinė vertė. Paslaugą 
sudaro energijos vartojimo auditas, 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
veiksmų nustatymas, parinkimas ir 
įgyvendinimas ir sutaupytos energijos 
kiekio nustatymas ir patvirtinimas. Taip 
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pat pateikiamas dokumentais pagrįstas 
pasiūlytos ar sutartos veiksmų sistemos ir 
tolesnės procedūros aprašymas. Energijos 
vartojimo efektyvumo padidinimas 
nustatomas ir patvirtinamas per sutartyje 
apibrėžtą laikotarpį taikant sutartyje 
nustatytus metodus; 

Or. en

Pakeitimas 360
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 3 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 b. su energijos vartojimo efektyvumo 
paslaugomis susijusi dalinė paslauga − 
paslauga, kurią sudaro tik energijos 
vartojimo efektyvumo paslaugų grandinės 
dalys (komponentai), pvz., energijos 
vartojimo auditas, tačiau jos tikslas − 
tiesiogiai ar netiesiogiai siekti energijos 
vartojimo efektyvumo padidinimo;

Or. en

Pakeitimas 361
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 3 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 c. energijos vartojimo efektyvumo 
paslaugų teikėjas – fizinis arba juridinis 
asmuo, galutinio vartotojo įrenginiui ar 
galutinio vartotojo patalpose teikiantis 
energijos vartojimo efektyvumo paslaugas 
ar dalines paslaugas;
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Or. en

Pakeitimas 362
Catherine Trautmann, Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. viešosios organizacijos –
susitariančiosios organizacijos, apibrėžtos 
Direktyvos 2004/18/EB1 1 straipsnio 9 
dalyje;

− viešosios valdžios institucijos − 
valstybės, regionų ar vietos valdžios 
institucijos arba iš vienos ar kelių tokių 
institucijų sudarytos asociacijos;
− viešosios teisės normomis 
reglamentuojamos organizacijos − 
organizacijos, kurios:
a) įsteigtos siekiant patenkinti visuotinės 
svarbos poreikius ir neturinčios 
pramoninio ar komercinio pobūdžio,
b) turi juridinio asmens statusą, ir
c) daugiausia finansuojamos valstybės, 
regionų ar vietos valdžios institucijų ar 
kitų teisės normomis reglamentuojamų 
organizacijų arba kurias valdymo tikslais 
prižiūri tos organizacijos, arba kurios turi 
administracinę, valdymo ar priežiūros 
valdybą, kurios daugiau nei pusę narių 
skiria valstybės, regionų ar vietos valdžios 
institucijos arba teisės normomis 
reglamentuojamos organizacijos;
________________
12004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva dėl viešojo darbų, 
prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, 
2004 4 30, p. 114)

Or. fr
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Pakeitimas 363
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. viešosios organizacijos –
susitariančiosios organizacijos, apibrėžtos 
Direktyvoje 2004/18/EB, kai 
susitariančioji organizacija yra teisės 
normomis reglamentuojama organizacija;

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti nereikalingų ginčų reikia pateikti aiškų apibrėžimo kriterijų.

Pakeitimas 364
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. viešosios organizacijos –
susitariančiosios organizacijos, apibrėžtos 
Direktyvoje 2004/18/EB, išskyrus 
konkurencinėje rinkoje veikiančias 
viešąsias organizacijas, kurių veiksmai ir 
investicijos nėra finansuojami vyriausybės 
lėšomis;

Or. en

Pakeitimas 365
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Matthias Groote



PE475.874v01-00 80/109 AM\882687LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 366
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. viešosios organizacijos –
susitariančiosios organizacijos, apibrėžtos 
Direktyvoje 2004/18/EB, taip pat Europos 
Sąjungos institucijos, įstaigos, tarnybos ir 
agentūros;

Or. ro

Pakeitimas 367
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. viešosios organizacijos –
susitariančiosios organizacijos, apibrėžtos 
Direktyvoje 2004/18/EB; į šią apibrėžtį 
nepatenka viešosios valdžios institucijoms 
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nepriklausantis socialinis būstas;

Or. en

Pakeitimas 368
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a. viešieji pastatai − viešosioms 
organizacijoms priklausantys pastatai, 
kurie yra naudojami ir šildomi arba 
vėsinami;

Or. en

Pakeitimas 369
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. intensyvi renovacija – visapusiškas 
energetinis pastato ar pastatų grupės 
pertvarkymas siekiant padidinti jų 
energinį naudingumą bent 75 proc., 
palyginti su lygiu prieš renovaciją;

Or. es

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad intensyvi renovacija yra geriausias sprendimas prastą energinį 
naudingumą turinčių pastatų atžvilgiu siekiant panaudoti visą taupymo potencialą (arba 
sumažinti nereikalingas išlaidas). Siekiant šios sąvokos aiškumo, reikia aiškios apibrėžties.
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Pakeitimas 370
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul 
Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a. sąnaudų atžvilgiu optimalus lygis –
gamybos ar paslaugų energijos vartojimo 
efektyvumo lygis, užtikrinantis mažiausias 
sąnaudas per apytikrį ekonominio 
gyvavimo ciklą, kai:
a) mažiausios sąnaudos apskaičiuojamos 
atsižvelgiant į investicijų, susijusių su 
energija, sąnaudas, atitinkamais atvejais, 
priežiūros ir eksploatavimo sąnaudas bei, 
atitinkamais atvejais, į eksploatacijos 
nutraukimo sąnaudas; ir
b) apytikrį ekonominio gyvavimo ciklą 
pagal gaminio ar paslaugos kategoriją 
nustato kiekviena valstybė narė.
Sąnaudų atžvilgiu optimalus lygis turi 
patekti į naudingumo lygių, kuriems esant 
sąnaudų ir naudos analizės, skaičiuojant 
per apytikrį ekonominio gyvavimo ciklą, 
rezultatai yra teigiami, intervalą. Su 
pastatais ir pastatų atnaujinimu susijusių 
sąnaudų atžvilgiu optimaliems lygiams 
taikoma Direktyvos 2010/31/ES 2 
straipsnio 14 dalis;

Or. en

Pagrindimas

Šis apibrėžtis sukurta remiantis Pastatų energinio naudingumo direktyvoje pateikta sąnaudų 
atžvilgiu optimalaus lygio apibrėžtimi.

Pakeitimas 371
Catherine Trautmann, Henri Weber
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. energetikos valdymo sistema –
tarpusavyje susijusių arba sąveikaujančių 
plano, kuriame nustatomas energijos 
vartojimo efektyvumo tikslas ir šio tikslo 
pasiekimo strategija, dalių visuma;

5. energetikos valdymo strategija –
tarpusavyje susijusių arba sąveikaujančių 
plano, kuriame nustatomas energijos 
vartojimo efektyvumo tikslas ir šio tikslo 
pasiekimo strategija, dalių visuma;

Or. fr

Pakeitimas 372
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. energijos skirstytojas – fizinis ar 
juridinis asmuo (įskaitant skirstymo 
sistemos operatorių), atsakingas už 
energijos transportavimą siekiant ją 
pateikti galutiniams vartotojams arba 
skirstymo stotims, energiją 
parduodančioms galutiniams vartotojams;

7. energijos skirstytojas – fizinis ar 
juridinis asmuo (įskaitant skirstymo 
sistemos operatorių), atsakingas už 
energijos transportavimą siekiant ją 
pateikti galutiniams vartotojams arba 
skirstymo stotims, energiją 
parduodančioms galutiniams vartotojams, 
išskyrus energijos transportavimą iš 
fizinių ir juridinių asmenų, kurių 
pagrindinė komercinė veikla yra gamyba;

Or. en

Pagrindimas

Nereikėtų įtraukti fizinių ar juridinių asmenų, kuriems energijos skirstymas ar pardavimas 
nėra pagrindinė veikla. Energetikos produktai iš gamybos pramonės subjektų yra daugiausia 
šalutiniai produktai arba gaunami regeneruojant energiją ir kurą ir yra naudojami įmonių 
filialuose. Į didesnį išteklių vartojimo efektyvumą investuojantiems gamintojams neturi būti 
trukdoma papildomomis kliūtimis.

Pakeitimas 373
Giles Chichester
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. energijos skirstytojas – fizinis ar 
juridinis asmuo (įskaitant skirstymo 
sistemos operatorių), atsakingas už 
energijos transportavimą siekiant ją 
pateikti galutiniams vartotojams arba 
skirstymo stotims, energiją 
parduodančioms galutiniams vartotojams;

7. energijos skirstytojas – fizinis ar 
juridinis asmuo (įskaitant skirstymo 
sistemos operatorių), atsakingas už 
energijos transportavimą siekiant ją 
pateikti galutiniams vartotojams arba 
skirstymo stotims, energiją 
parduodančioms galutiniams vartotojams, 
nepaisant to, ar energija transportuojama 
naudojant tinklą;

Or. en

Pakeitimas 374
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. energijos skirstytojas – fizinis ar 
juridinis asmuo (įskaitant skirstymo 
sistemos operatorių), atsakingas už 
energijos transportavimą siekiant ją 
pateikti galutiniams vartotojams arba 
skirstymo stotims, energiją 
parduodančioms galutiniams vartotojams;

7. energijos skirstytojas – fizinis ar 
juridinis asmuo (įskaitant skirstymo 
sistemos operatorių), kurio veiklos 
pagrindinis tikslas − transportuoti 
energiją siekiant ją pateikti galutiniams 
vartotojams arba skirstymo stotims, 
energiją parduodančioms galutiniams 
vartotojams;

Or. ro

Pakeitimas 375
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. energijos skirstytojas – fizinis ar 
juridinis asmuo (įskaitant skirstymo 
sistemos operatorių), atsakingas už 
energijos transportavimą siekiant ją 
pateikti galutiniams vartotojams arba 
skirstymo stotims, energiją 
parduodančioms galutiniams vartotojams;

7. energijos skirstytojas – fizinis ar 
juridinis asmuo (įskaitant skirstymo 
sistemos operatorių), kurio pagrindinė 
veikla − energijos transportavimas 
siekiant ją pateikti galutiniams vartotojams 
arba skirstymo stotims, energiją 
parduodančioms galutiniams vartotojams;

Or. de

Pagrindimas

Smulkieji energijos skirstytojai iš principo turėtų būti įtraukti į šią direktyvą. 

Pakeitimas 376
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. mažmeninės prekybos energija įmonė –
fizinis arba juridinis asmuo, kuris parduoda 
energiją galutiniams vartotojams;

9. mažmeninės prekybos energija įmonė –
fizinis arba juridinis asmuo, kuris parduoda 
energiją galutiniams vartotojams; išskyrus 
energijos pardavimą, kurį vykdo fiziniai ir 
juridiniai asmenys, kurių pagrindinė 
komercinė veikla yra gamyba;

Or. en

Pagrindimas

Nereikėtų įtraukti fizinių ar juridinių asmenų, kuriems energijos skirstymas ar pardavimas 
nėra pagrindinė veikla. Energetikos produktai iš gamybos pramonės subjektų yra daugiausia 
šalutiniai produktai arba gaunami regeneruojant energiją ir kurą ir yra naudojami įmonių 
filialuose. Į didesnį išteklių vartojimo efektyvumą investuojantiems gamintojams neturi būti 
trukdoma papildomomis kliūtimis.

Pakeitimas 377
Giles Chichester
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. mažmeninės prekybos energija įmonė –
fizinis arba juridinis asmuo, kuris parduoda 
energiją galutiniams vartotojams;

9. mažmeninės prekybos energija įmonė –
fizinis arba juridinis asmuo, kuris parduoda 
energiją galutiniams vartotojams, 
nepaisant to, ar energija perduodama 
tinklu, ar ne;

Or. en

Pakeitimas 378
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. mažmeninės prekybos energija įmonė –
fizinis arba juridinis asmuo, kuris 
parduoda energiją galutiniams 
vartotojams;

9. mažmeninės prekybos energija įmonė –
fizinis arba juridinis asmuo, kurio veiklos 
pagrindinis tikslas − parduoti energiją 
galutiniams vartotojams;

Or. ro

Pakeitimas 379
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. mažmeninės prekybos energija įmonė –
fizinis arba juridinis asmuo, kuris parduoda 
energiją galutiniams vartotojams;

9. mažmeninės prekybos energija įmonė –
fizinis arba juridinis asmuo, kuris parduoda 
energiją galutiniams vartotojams ir kuris 
palaiko ryšį su galutiniais vartotojais;

Or. en
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Pagrindimas

Pabrėžiama mažmenininko ir galutinio vartotojo ryšio palaikymo svarba, nes pats 
mažmenininkas, o ne skirstymo sistemų operatorius ar kiti subjektai, turėtų būti atsakingas už 
perdavimą kainų signalų, kuriais remdamasis vartotojas gali pasirinkti efektyvaus energijos 
vartojimo būdus.

Pakeitimas 380
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. mažmeninės prekybos energija įmonė –
fizinis arba juridinis asmuo, kuris 
parduoda energiją galutiniams 
vartotojams;

9. mažmeninės prekybos energija įmonė –
fizinis arba juridinis asmuo, kurio 
pagrindinė veikla − energijos pardavimas
galutiniams vartotojams;

Or. de

Pagrindimas

Smulkieji energijos skirstytojai iš principo turėtų būti įtraukti į šią direktyvą. 

Pakeitimas 381
Catherine Trautmann, Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pakeitimas 382
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 a. energetinių paslaugų bendrovė 
(EPB) – fizinis ar juridinis asmuo, 
vartotojo įrenginiui ar vartotojo patalpose 
teikiantis energetines paslaugas ir (arba) 
kitas energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo priemones ir tuo būdu 
prisiimantis tam tikro masto finansinę 
riziką. Mokėjimas už suteiktas paslaugas 
(visiškai arba iš dalies) grindžiamas tuo, 
kiek padidėjo energijos vartojimo 
efektyvumas ir kiek buvo laikomasi kitų 
susitartų įvykdymo kriterijų;

Or. en

Pakeitimas 383
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 a. energetinių paslaugų bendrovė 
(EPB) – fizinis ar juridinis asmuo, 
vartotojo įrenginiui ar vartotojo patalpose 
teikiantis energetines paslaugas ir (arba) 
kitas energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo priemones ir tuo būdu 
prisiimantis tam tikro masto finansinę 
riziką. Mokėjimas už suteiktas paslaugas 
(visiškai arba iš dalies) grindžiamas tuo, 
kiek padidėjo energijos vartojimo 
efektyvumas ir kiek buvo laikomasi kitų 
susitartų įvykdymo kriterijų;

Or. en
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Pakeitimas 384
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a. energijos vartojimo moduliacijos 
programos − priemonės, kuriomis laikinai 
sumažinamas energijos suvartojimas 
reaguojant į energijos tiekimo sąlygas. 
Energijos vartojimo moduliacija sudaro 
galimybes bendradarbiauti energijos 
tiekėjui ir vartotojui, kad būtų skatinama 
mažinti energijos vartojimą piko metu 
arba didinti energijos vertės grandinės 
efektyvumą; 

Or. fr

Pakeitimas 385
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 a. reagavimas į paklausą − programos, 
kurias taikant vartotojams sudaromos 
galimybės reaguojant į tiekimo sąlygas 
laikinai sumažinti savo elektros energijos 
poreikius. Reagavimas į paklausą sudaro 
sąlygas energijos tiekėjui ir energijos 
vartotojui bendradarbiaujant progresyviai 
sumažinti energijos poreikį piko metu 
arba reaguojant į sumažinimo prašymą ir 
tokiu būdu padidinti energijos vertės 
grandinės efektyvumą;

Or. en
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Pakeitimas 386
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 a. reagavimas į paklausą – tai 
galutinių vartotojų ir (arba) nedidelio 
masto elektros energijos gamintojų 
elektros vartojimo pasikeitimai, kai 
atsisakoma jų esamo ir (arba) įprasto 
vartojimo ir (arba) srautų modelių
reaguojant į laikui bėgant pasikeitusias 
elektros energijos kainas ir (arba) į 
skatinamuosius mokėjimus, skirtus 
koreguoti elektros energijos vartojimą, 
arba reaguojant į priimtą vieno ar grupės 
vartotojų pasiūlymą parduoti paklausos 
mažinimo priemones už gerą kainą 
organizuotose elektros energijos rinkose 
arba mažmeniniam teikėjui;

Or. en

Pakeitimas 387
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a. reagavimo į paklausą programa –
IRT panaudojimas, sudarantis sąlygas 
energijos vartotojams pritaikyti savo 
elektros energijos poreikį prie kainų ir 
tiekimo svyravimų;

Or. en

Pakeitimas 388
Maria Da Graça Carvalho
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 389
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 a. reagavimas į paklausą − programos, 
kurias taikant vartotojams sudaromos 
galimybės reaguojant į tiekimo sąlygas 
laikinai sumažinti savo elektros energijos 
poreikius. Reagavimas į paklausą sudaro 
sąlygas energijos tiekėjui ir energijos 
vartotojui bendradarbiaujant progresyviai 
sumažinti energijos poreikį piko metu 
arba reaguojant į sumažinimo prašymą ir 
tokiu būdu padidinti energijos vertės 
grandinės efektyvumą;

Or. en

Pakeitimas 390
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. energijos vartojimo auditas – sisteminė 
procedūra, per kurią gaunama patikimos 
informacijos apie pastato ar pastatų 
grupės, pramoninių procesų arba 
įrenginių, paslaugų privačiajame arba 
viešajame sektoriuose energijos 
naudojimo charakteristikas ir kuria 
nustatomos ir apskaičiuojamos energijos 
taupymo mažiausiomis sąnaudomis
galimybės, taip pat pranešami rezultatai;

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

Or. en

Pagrindimas

Pagal šią apibrėžtį energijos vartojimo auditui teks aiški ir plataus užmojo užduotis remtis 
gyvavimo ciklo sąnaudomis ir nauda, o ne daliniais ir klaidinančiais, paprasto įdėtų pinigų 
grąžinimo laikotarpiais grindžiamais apskaičiavimais, kuriuos atliekant neatsižvelgiama į 
didžiulį per ilgą laikotarpį sutaupytos energijos kiekį ir pinigų vertės kitimą laikui bėgant. 
Atliekant šiuos kokybiškus energijos vartojimo auditus valstybėms narėms atsiras galimybė 
plėtoti energetinio naudingumo sertifikatų kokybės gerinimo programas tokiu būdu papildant 
Direktyvą 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo.

Pakeitimas 391
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. energijos vartojimo auditas – sisteminė 
procedūra, per kurią gaunama patikimos 
informacijos apie pastato ar pastatų grupės, 
pramoninių procesų arba įrenginių, 
paslaugų privačiajame arba viešajame 
sektoriuose energijos naudojimo 
charakteristikas ir kuria nustatomos ir 
apskaičiuojamos energijos taupymo 
mažiausiomis sąnaudomis galimybės, taip 
pat pranešami rezultatai;

12. energijos vartojimo auditas – sisteminė 
procedūra, per kurią gaunama patikimos 
informacijos apie pastato ar pastatų grupės, 
pramoninių procesų arba įrenginių, 
paslaugų privačiajame arba viešajame 
sektoriuose energijos naudojimo 
charakteristikas ir kuria nustatomos ir 
apskaičiuojamos energijos taupymo 
mažiausiomis sąnaudomis galimybės, 
atsižvelgiant į poveikį sveikatai, taip pat 
pranešami rezultatai;

Or. en

Pagrindimas

Vertinant energijos taupymo mažiausiomis sąnaudomis galimybes, turėtų būti atsižvelgta į 
poveikį sveikatai, kad būtų užtikrinta geros patalpų oro kokybės, drėgmės kontrolės, 
patogumo ir energijos vartojimo efektyvumo pusiausvyra.

Pakeitimas 392
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. energijos vartojimo auditas – sisteminė 
procedūra, per kurią gaunama patikimos 
informacijos apie pastato ar pastatų grupės, 
pramoninių procesų arba įrenginių, 
paslaugų privačiajame arba viešajame 
sektoriuose energijos naudojimo 
charakteristikas ir kuria nustatomos ir 
apskaičiuojamos energijos taupymo
mažiausiomis sąnaudomis galimybės, taip 
pat pranešami rezultatai;

12. energijos vartojimo auditas – sisteminė 
procedūra, per kurią gaunama patikimos 
informacijos apie pastato ar pastatų grupės, 
pramoninių procesų arba įrenginių, 
paslaugų privačiajame arba viešajame 
sektoriuose energijos naudojimo 
charakteristikas ir kuria nustatomos ir 
apskaičiuojamos energijos vartojimo 
efektyvumo mažiausiomis sąnaudomis 
priemonės, taip pat pranešami rezultatai;

Or. de
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Pakeitimas 393
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. energijos vartojimo auditas – sisteminė 
procedūra, per kurią gaunama patikimos 
informacijos apie pastato ar pastatų grupės, 
pramoninių procesų arba įrenginių, 
paslaugų privačiajame arba viešajame 
sektoriuose energijos naudojimo 
charakteristikas ir kuria nustatomos ir 
apskaičiuojamos energijos taupymo 
mažiausiomis sąnaudomis galimybės, taip 
pat pranešami rezultatai;

12. energijos vartojimo auditas – sisteminė 
procedūra, per kurią gaunama patikimos 
informacijos apie pastato ar pastatų grupės, 
pramoninių procesų arba įrenginių, 
paslaugų privačiajame arba viešajame 
sektoriuose energijos naudojimo 
charakteristikas ir kuria nustatomos ir 
apskaičiuojamos energijos taupymo 
mažiausiomis sąnaudomis galimybės;

Or. fr

Pagrindimas

2 straipsnio 12 dalyje nurodyta informacija turėtų būti laikoma konfidencialia, kad būtų 
užkirstas kelias bet koks suinteresuotųjų subjektų konkurencijos ES ir už jos ribų iškraipymui.

Pakeitimas 394
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 a. ekonominiu požiūriu itin naudingos 
rekomendacijos – atliekant energijos 
vartojimo auditą nustatytos priemonės, 
kurios atsiperka per penkerius ar mažiau 
metų;

Or. en

Pagrindimas

C. Turmes siūlomo pakeitimo paaiškinimas.
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Pakeitimas 395
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. susitarimas dėl energijos vartojimo 
efektyvumo – naudos gavėjo ir energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonės 
teikėjo susitarimas, pagal kurį atlygis už 
teikėjo investicijas į tas priemones yra 
siejamas su suderintu energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo lygiu ar kitu 
suderintu energinio naudingumo 
kriterijumi, pvz., finansų taupymu;

13. susitarimas dėl energijos vartojimo 
efektyvumo – naudos gavėjo ir energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonės, 
tikrinamos ir stebimos visą sutarties 
laikotarpį, teikėjo susitarimas, kai už 
investicijas (darbo, tiekimo ar paslaugos) į 
tą priemonę atlyginama remiantis
suderintu garantuotu energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo lygiu ar kitu 
suderintu energinio naudingumo 
kriterijumi, pvz., finansų ar 
kilovatvalandžių taupymu;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžimas turėtų apimti pramonės sektoriaus praktiką. Susitarimais dėl energijos vartojimo 
efektyvumo prekiaujama remiantis juose pateikiamomis garantijomis. Tai taip pat reikia 
įtraukti į apibrėžtį. Be to, garantuotai sutaupoma ne tik lėšų, bet ir kilovatvalandžių.

Pakeitimas 396
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. susitarimas dėl energijos vartojimo 
efektyvumo – naudos gavėjo ir energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonės 
teikėjo susitarimas, pagal kurį atlygis už 
teikėjo investicijas į tas priemones yra 
siejamas su suderintu energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo lygiu ar kitu 

13. susitarimas dėl energijos vartojimo 
efektyvumo – naudos gavėjo ir energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonės, 
tikrinamos ir stebimos visą sutarties 
laikotarpį, teikėjo susitarimas, kai 
investicijos, įskaitant darbą, tiekimą ar 
paslaugas, į tą priemonę daromos 
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suderintu energinio naudingumo 
kriterijumi, pvz., finansų taupymu;

remiantis suderintu energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo lygiu ar kitu 
suderintu energinio naudingumo 
kriterijumi. 

Or. en

Pakeitimas 397
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. susitarimas dėl energijos vartojimo 
efektyvumo – naudos gavėjo ir energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonės 
teikėjo susitarimas, pagal kurį atlygis už 
teikėjo investicijas į tas priemones yra 
siejamas su suderintu energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo lygiu ar kitu 
suderintu energinio naudingumo 
kriterijumi, pvz., finansų taupymu;

13. susitarimas dėl energijos vartojimo 
efektyvumo – naudos gavėjo ir energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonės, 
tikrinamos ir stebimos visą sutarties 
laikotarpį, teikėjo susitarimas, kai 
investicijos, įskaitant darbą, tiekimą ar 
paslaugas, į tą priemonę daromos 
remiantis suderintu energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo lygiu ar kitu 
suderintu energinio naudingumo 
kriterijumi;

Or. en

Pagrindimas

Pagal susitarimą dėl energijos vartojimo efektyvumo ne visuomet investuoja energetinių 
paslaugų teikėjas.

Pakeitimas 398
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. susitarimas dėl energijos vartojimo 
efektyvumo – naudos gavėjo ir energijos 

13. susitarimas dėl energijos vartojimo 
efektyvumo – naudos gavėjo ir energijos 
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vartojimo efektyvumo didinimo priemonės 
teikėjo susitarimas, pagal kurį atlygis už 
teikėjo investicijas į tas priemones yra 
siejamas su suderintu energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo lygiu ar kitu 
suderintu energinio naudingumo 
kriterijumi, pvz., finansų taupymu;

vartojimo efektyvumo didinimo priemonės 
teikėjo susitarimas, pagal kurį atlygis už 
teikėjo investicijas į tas priemones yra 
siejamas su garantuojamu energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo lygiu ar 
kitu suderintu energinio naudingumo 
kriterijumi, pvz., finansų ar kWh taupymu;

Or. de

Pagrindimas

Atlikdama ilgą parengiamąjį darbą Komisija turėtų žinoti, jog energetikos paslaugų teikėjai 
dirba remdamiesi garantuojamu, o ne suderintu energijos taupymu. Be to, energijos kainos 
dažnai kinta, taip pat ir dėl valstybės įsikišimo. Todėl reikėtų leisti remtis ir suderintu 
sutaupymu kilovatvalandėmis.

Pakeitimas 399
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 13 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 a. pažangusis skaitiklis − elektroninis 
prietaisas, kuriuo galima išmatuoti 
energijos suvartojimą ir gauti daugiau 
informacijos nei naudojant įprastinį 
skaitiklį ir kuris gali perduoti duomenis 
naudojant tam tikrą elektroninį ryšį. 
Pagrindinė pažangiojo skaitiklio ypatybė 
− galimybė užtikrinti dviejų krypčių ryšį 
tarp vartotojo ir tiekėjo arba operatoriaus. 
Jį naudojant taip pat turėtų būti 
skatinamos paslaugos, palengvinančios 
energijos taupymą namuose. Be dviejų 
krypčių ryšio, pažangusis skaitiklis gali 
turėti bet kurią arba visas papildomas 
įgaliojime Nr. M/441 dėl pažangiųjų 
skaitiklių nustatytas funkcijas, tačiau 
pagal šią direktyvą jis turi būti prijungtas 
prie VI priedo 1.1 dalyje aprašytos 
sąsajos;

Or. en
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Pagrindimas

Nei Direktyvoje 2006/32/EB, nei Direktyvoje 2009/72/EB pažangusis skaitiklis nėra 
apibrėžtas. Pateikta apibrėžtis paimta iš Komisijos darbo dokumento aiškinamųjų pastabų dėl 
direktyvų 2006/32/EB ir 2009/72/EB ir joje nurodomos papildomos pažangiojo skaitiklio 
funkcijos, nustatytos įgaliojime Nr. M/441 dėl pažangiųjų skaitiklių.

Pakeitimas 400
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 13 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 b. ataskaita – sąskaitos ataskaita, 
kurioje nurodoma, kiek ir kokiomis 
sąnaudomis buvo suvartota energijos;

Or. en

Pagrindimas

Ataskaitoje vartotojui pateikiama informacija. Ji turi skirtis nuo sąskaitos, kuria reikalaujama 
apmokėti išlaidas, nes vartotojai gali pageidauti mokėti lygiomis dalimis tiesioginio debeto 
arba išankstinio mokėjimo būdu.

Pakeitimas 401
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 13 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 c. sąskaita – sąskaita faktūra, pagal 
kurią turi būti atliktas mokėjimas;

Or. en

Pagrindimas

Ataskaitoje vartotojui pateikiama informacija. Ji turi skirtis nuo sąskaitos, kuria reikalaujama 
apmokėti išlaidas, nes vartotojai gali pageidauti mokėti lygiomis dalimis tiesioginio debeto 
arba išankstinio mokėjimo būdu.
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Pakeitimas 402
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15. kogeneracija – gamybos procesas, kai 
tuo pačiu metu gaminama šiluminė 
energija ir elektros arba mechaninė 
energija;

15. kogeneracija – gamybos procesas, kai 
tuo pačiu metu gaminama šiluminė 
energija ir elektros arba mechaninė 
energija arba medžiaga;

Or. pl

Pagrindimas

Kogeneracijos, kaip vien su energija susijusio proceso, metu gali būti gaminami išmetalai, 
pvz., anglies dioksidas arba savo sudėtyje anglies dioksidą turinčios medžiagos.

Pakeitimas 403
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 a. pramoninė naudotoji šiluma − 
pramoninės gamybos metu kaip šalutinis 
produktas susidarančios karštos srovės, 
kurių susidarymui negalima užkirsti kelio 
gaminant pramoninius gaminius ir kurių 
negalima panaudoti pačioje pramoninėje 
gamyboje;

Or. en

Pakeitimas 404
Norbert Glante
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 a. naudotoji šiluma − neišvengiamai 
kaip pramonės ir elektros energijos 
gamybos proceso šalutinis produktas 
pagaminta šiluma, kurios negalima 
panaudoti pramoninės gamybos ar 
elektros energijos gamybos įrenginyje;  

Or. de

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti aiškumą perkeliant šią direktyvą.

Pakeitimas 405
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 a. naudotoji šiluma − terminė energija, 
kuri pagaminama kaip šalutinis 
produktas proceso, kurio pirminis tikslas 
− ne šios šilumos gamyba, metu;

Or. en

Pakeitimas 406
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 a. pramoninė naudotoji šiluma − 
pramoninės gamybos metu kaip šalutinis 
produktas susidarančios karštos srovės, 
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kurių susidarymui negalima užkirsti kelio 
gaminant pramoninius gaminius ir kurių 
negalima panaudoti pačioje pramoninėje 
gamyboje;

Or. en

Pakeitimas 407
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 17 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 b. pramoninė naudotoji šiluma − 
pramoninės gamybos metu kaip šalutinis 
produktas susidarančios karštos srovės, 
kurių susidarymui negalima užkirsti kelio 
gaminant pramoninius gaminius ir kurių 
negalima panaudoti pačioje pramoninėje 
gamyboje;

Or. en

Pagrindimas

Šios apibrėžties reikia siekiant paaiškinti su įgyvendinimu susijusį 10 straipsnį. 

Pakeitimas 408
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 21 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21 a. mikrotechnologijos energijai 
gaminti arba energijos mikrogeneratoriai 
– įvairios nedidelio masto elektros 
energijos ir šilumos gamybos 
technologijos, kurios gali būti įdiegtos ir 
naudojamos atskiruose namų ūkiuose;
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Or. en

Pakeitimas 409
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 21 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21 a. mikrotechnologijos energijai 
gaminti arba energijos mikrogeneratoriai 
– įvairios nedidelio masto elektros 
energijos ir šilumos gamybos 
technologijos, kurios gali būti įdiegtos ir 
naudojamos atskiruose namų ūkiuose;

Or. en

Pakeitimas 410
Catherine Trautmann, Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 25 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25. sklypo santykis – žemės sklypo ploto ir 
pastato ploto (m2) santykis konkrečioje 
teritorijoje;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. fr

Pakeitimas 411
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 25 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a. gyvenamųjų rajonų kogeneracijos 
galimybės − galimybė naudoti naudotąją 
šilumą šildymo, technologinių procesų ar 
vėsinimo reikmėms;
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Or. pl

Pagrindimas

Įvairios kogeneracijos, nustatytos šiame pasiūlyme, galimybės priklauso nuo to, kokiu 
atstumu nutolęs šilumos šaltinis, o ne nuo susijusių vartotojų skaičiaus ir pobūdžio.

Pakeitimas 412
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 26 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

26. efektyvus centralizuotas šildymas ir 
vėsinimas – centralizuoto šildymo arba 
vėsinimo sistema, kurią taikant naudojama 
bent 50 proc. atsinaujinančiosios, 
naudotosios ar kogeneruotosios šilumos 
arba jų derinio ir kurios pirminės energijos 
rodiklis, nurodytas Direktyvoje 
2010/31/ES ir apskaičiuotas pagal EN 
15603 standartą, yra ne didesnis kaip 0,8;

Or. de

Pagrindimas

Nuoroda į Europos standartą, apibrėžiantį pirminės energijos rodiklio apskaičiavimo metodą, 
padės suderintai perkelti šią direktyvą. Šis Europos standartas buvo sukurtas remiantis 
Komisijos įpareigojimu perkelti Direktyvą dėl bendro pastatų energetinio naudingumo. Tuo 
metu Komisija manė, jog rodiklis turėtų būti lygus arba ne mažesnis kaip 0,8.

Pakeitimas 413
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 26 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26. efektyvus centralizuotas šildymas ir 
vėsinimas – centralizuoto šildymo arba 
vėsinimo sistema, kurią taikant naudojama

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

bent 50 proc. atsinaujinančiosios, 
naudotosios ar kogeneruotosios šilumos 
arba jų derinio, kurios pirminės energijos 
rodiklis, nurodytas Direktyvoje 
2010/31/ES, yra bent 0,8 ir kuri yra iš 
tikrųjų ekonomiškai veiksminga;

Or. fr

Pakeitimas 414
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 26 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

26. efektyvus centralizuotas šildymas ir 
vėsinimas – centralizuoto šildymo arba 
vėsinimo sistema, kurią taikant naudojama 
kogeneruotoji šiluma ir kurios pirminės 
energijos rodiklis, nurodytas Direktyvoje 
2010/31/ES, yra bent 0,8;

Or. en

Pakeitimas 415
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 26 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Primary energy factor mentioned in definition of efficient district heating and cooling is not 
clear described in 2010/31/UE Directive. This Directive does not specify methodology of 
calculation of such measure. In result primary energy factor can be interpreted in different 
way and in consequence can lead to dissimilar implementation of Directive.In addition 
methodology of calculation this factor should be presented in Annex of Directive together 
with methodology of renewable, waste or cogeneration share in district heating and 
cooling.At the same time defining efficient district heating and cooling as using at least 50% 
renewable, waste or cogenerated heat is justified and sufficient. Promotion of cogeneration 
and waste heat is in line with energy efficiency directive and additional using of renewables 
can lead to fulfill renewable directive targets.

Pakeitimas 416
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 26 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 417
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 26 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26. efektyvus centralizuotas šildymas ir 
vėsinimas – centralizuoto šildymo arba 
vėsinimo sistema, kurią taikant naudojama 

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

bent 50 proc. atsinaujinančiosios, 
naudotosios ar kogeneruotosios šilumos 
arba jų derinio ar kurios pirminės energijos 
rodiklis, nurodytas Direktyvoje 
2010/31/ES, yra bent 0,8;

Or. en

Pakeitimas 418
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 26 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

26. efektyvus centralizuotas šildymas ir 
vėsinimas – centralizuoto šildymo arba 
vėsinimo sistema, kurią taikant naudojama 
bent 50 proc. atsinaujinančiosios, 
naudotosios ar kogeneruotosios šilumos 
arba jų derinio ir kurios pirminės energijos 
rodiklis, nurodytas Direktyvoje 
2010/31/ES, yra bent 0,7;

Or. pl

Pagrindimas

Atsižvelgiant į šiuo metu nepanaudojamos pirminės energijos lygius, kiekvienas jau didesnis 
kaip 0,7 kogeneracijos rodiklis turėtų būti laikomas efektyviu.

Pakeitimas 419
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 27 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27. esminis atnaujinimas – atnaujinimas, 
kurio sąnaudos viršija 50 proc. investicijų į 
naują panašų įrenginį sąnaudų pagal 
Sprendimą 2007/74/EB arba dėl kurio 

27. esminis atnaujinimas – atnaujinimas, 
kurio sąnaudos viršija 50 proc. investicijų į 
naują panašų įrenginį sąnaudų pagal 
Sprendimą 2007/74/EB arba dėl kurio 
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reikia atnaujinti pagal Direktyvą 
2010/75/ES išduodamą leidimą.

reikia atnaujinti pagal Direktyvą 
2010/75/ES išduodamą leidimą; pastatų 
atveju esminis atnaujinimas reiškia 
pastatų renovaciją kaip apibrėžta 
Direktyvos 2010/31/EB 2 straipsnio 10 
dalyje.

Or. ro

Pakeitimas 420
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 27 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 a. trečiosios šalies finansavimas –
susitarimas, kuriame dalyvauja ne tik 
energijos tiekėjas ir energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemonės naudos 
gavėjas, bet ir trečioji šalis, kuri 
finansuoja priemonę ir ima iš naudos 
gavėjo mokestį, lygiavertį daliai energijos 
vartojimo efektyvumo, pasiekto naudojant 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonę. Ši trečioji šalis gali būti arba 
gali nebūti EPB;

Or. en

Pakeitimas 421
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 27 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a. dėl išankstinių veiksmų sutaupyta 
energija − sutaupyta energija dėl 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonių, kurias buvo pradėta taikyti 
ankstesniais metais, bet ne anksčiau kaip 
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1995 m., ir kurias taikant energija toliau
sutaupoma 2016 m. ir vėliau;

Or. en

Pakeitimas 422
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 27 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 a. dėl išankstinių veiksmų sutaupyta 
energija − sutaupyta energija dėl 
valstybių narių energijos vartojimo 
efektyvumo priemonių, kurias buvo 
pradėta taikyti ne anksčiau kaip 1995 m., 
ir kurios taikomos bent iki 2016 m.

Or. de

Pakeitimas 423
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell, 
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 27 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 a. Energetinis skurdas − reiškinys, kai 
neproporcingai didelė pajamų dalis 
išleidžiama energijai. Konkrečiai jis 
apibūdinamas kaip reiškinys, kai namų 
ūkiai turi namuose suvartojamai energijai 
išleisti dvigubai didesnę savo pajamų 
procentinę dalį nei vidutiniškai išleidžia 
namų ūkiai. Išlaidos apskaičiuojamos 
atsižvelgiant į energiją, suvartotą siekiant 
užtikrinti tą pačią namų vidaus 
temperatūrą kaip ir daugelyje šalies namų 
ūkių; 
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant energijos vartojimo efektyvumo iš dalies turi būti siekiama padėti kenčiantiems nuo 
energetinio skurdo. Kad taip būtų daroma, reikia apibrėžti šią sąvoką. Iš Jungtinės 
Karalystės patirties matyti, jog esama problemų su absoliučia dalimi, taigi dėl šios priežasties 
vietoj jos pasirinkta santykinė dalis.


