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Pakeitimas 424
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Finansavimas ir techninė parama

2a. Nepažeidžiant SESV 107 ir 
108 straipsnių, valstybės narės įsteigia 
finansavimo priemones, kuriose 
sukaupiamos įvairaus finansavimo lėšos, 
be kita ko:
a) finansiniai įnašai ir baudos už 
6 straipsnyje išdėstytų prievolių 
nesilaikymą,
b) ištekliai, skirti energijos vartojimo 
efektyvumui pagal Direktyvos 2009/29/EB 
10 straipsnio 3 dalį,
c) ištekliai, skirti energijos vartojimo 
efektyvumui iš ES projektų obligacijų 
įplaukų,
d) ištekliai, skirti energijos vartojimo 
efektyvumui pagal daugiametę finansinę 
programą, ypač iš Sanglaudos ir 
struktūrinių fondų, ir specialias Europos 
finansines priemones, taip pat taikant 
techninę pagalbą ir finansų inžineriją,
e) ištekliai, skirti energijos vartojimo 
efektyvumui iš Europos investicijų banko 
(EIB) ir kitų Europos finansų įstaigų, be 
kita ko, iš Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros banko (ERPB) ir Europos Tarybos 
plėtros banko (EPB),
f) nacionaliniai ištekliai, be kita ko, iš 
valstybinių bankų ir kitų nacionalinių 
finansų įstaigų.
2. Finansavimo priemonės:
a) naudoja šias lėšas taip, kad būtų 
pritraukta kuo daugiau privataus 
kapitalo, ypač pasitelkiant institucinius 
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investuotojus;
b) sudaro finansines galimybes (pvz., 
privataus kapitalo paskolų garantijas, 
sutartis dėl energetinio efektyvumo 
skatinančias paskolų garantijas, dotacijas, 
subsidijuojamas paskolas ir specialias 
kredito linijas), mažinančias numatomą ir 
faktinį energijos vartojimo efektyvumo 
projektų rizikingumą;
c) susiejamos su programomis ar 
agentūromis, kurios apjungs energijos 
taupymo projektus ir vertins jų kokybę, 
teiks techninę pagalbą, prisidės prie 
energetikos paslaugų rinkos vystymosi ir 
padės sukurti vartotojų paklausą šioms 
paslaugoms pagal 14 straipsnį;
d) teikia pakankamai išteklių mokymo ir 
sertifikavimo programoms, kuriomis 
didinama ir patvirtinama kompetencija 
efektyvaus energijos vartojimo srityje, 
remti.
3. Komisija atitinkamais atvejais tiesiogiai 
ar pasitelkdama Europos finansų įstaigas 
padeda to prašančioms valstybėms narėms 
sukurti finansavimo priemones ir 
techninės paramos sistemas, skirtas 
efektyvesniam energijos vartojimui 
įvairiuose sektoriuose, remdama 
kompetentingų nacionalinių ar regioninių 
valdžios institucijų ar įstaigų mainus 
geriausios praktikos pavyzdžiais.
4. Komisija bendradarbiaudama su EIB 
parengia strategiją, kuria palaikomi 
finansavimo mechanizmai, skirti 
privačiam kapitalui pritraukti, pvz., 
tikslinėje institucinių investuotojų grupėje 
didinant informuotumą apie finansavimo 
priemones ir parengiant geriausios 
praktikos pavyzdžiais paremtas gaires. 

Or. en

Pakeitimas 425
Britta Thomsen, Anni Podimata
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Finansavimas ir techninė parama

1. Nepažeidžiant SESV 107 ir 
108 straipsnių, valstybės narės įsteigia 
finansavimo priemones, kuriose 
sukaupiamos įvairaus finansavimo lėšos, 
be kita ko:
a) finansiniai įnašai ir baudos už 
6 straipsnyje išdėstytų prievolių 
nesilaikymą,
b) ištekliai, skirti energijos vartojimo 
efektyvumui pagal Direktyvos 2009/29/EB 
10 straipsnio 3 dalį,
c) ištekliai, skirti energijos vartojimo 
efektyvumui iš ES projektų obligacijų 
įplaukų,
d) ištekliai, skirti energijos vartojimo 
efektyvumui pagal daugiametę finansinę 
programą, ypač iš Sanglaudos ir 
struktūrinių fondų, ir specialias Europos 
finansines priemones, taip pat taikant 
techninę pagalbą ir finansų inžineriją,
e) ištekliai, skirti energijos vartojimo 
efektyvumui iš Europos investicijų banko 
(EIB) ir kitų Europos finansų įstaigų, be 
kita ko, iš Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros banko (ERPB) ir Europos Tarybos 
plėtros banko (EPB),
f) nacionaliniai ištekliai, be kita ko, iš 
valstybinių bankų ir kitų nacionalinių 
finansų įstaigų.
2. Finansavimo priemonės:
a) naudoja šias lėšas taip, kad būtų 
pritraukta kuo daugiau privataus 
kapitalo, ypač pasitelkiant institucinius 
investuotojus, kartu taikydama kriterijus, 
kuriais skiriant lėšas užtikrinamas 
aplinkos apsaugos ir socialinių tikslų 
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įgyvendinimas;
b) sudaro finansines galimybes (pvz., 
privataus kapitalo paskolų garantijas, 
sutartis dėl energetinio efektyvumo 
skatinančias paskolų garantijas, dotacijas, 
subsidijuojamas paskolas ir specialias 
kredito linijas, trečiųjų šalių finansavimo 
sistemas), mažinančias numatomą ir 
faktinį energijos vartojimo efektyvumo 
projektų rizikingumą, taip pat 
sudarančias sąlygas net ir žemų ir 
vidutinių pajamų namų ūkiams atlikti 
ekonomiškai efektyvią renovaciją;
c) susiejamos su programomis ar 
agentūromis, kurios apjungs energijos 
taupymo projektus ir vertins jų kokybę, 
teiks techninę pagalbą, prisidės prie 
energetikos paslaugų rinkos vystymosi ir 
padės sukurti vartotojų paklausą šioms 
paslaugoms pagal 14 straipsnį;
d) teikia pakankamai išteklių mokymo ir 
sertifikavimo programoms, kuriomis 
didinama ir patvirtinama kompetencija 
efektyvaus energijos vartojimo srityje, 
remti;
e) teikia deramų išteklių, kad būtų 
remiamas socialinis dialogas ir standartų 
nustatymas, skirtas energijos vartojimo 
efektyvumui didinti ir geroms darbo 
sąlygoms bei sveikatos apsaugai ir saugai 
darbe užtikrinti.
3. Komisija atitinkamais atvejais tiesiogiai 
ar pasitelkdama Europos finansų įstaigas
padeda to prašančioms valstybėms narėms 
sukurti finansavimo priemones ir 
techninės paramos sistemas, skirtas 
efektyvesniam energijos vartojimui 
įvairiuose sektoriuose.
4. Komisija palengvina kompetentingų 
nacionalinių ar regioninių valdžios 
institucijų ar įstaigų mainus geriausios 
praktikos pavyzdžiais, pvz., rengiant 
metinius reguliavimo institucijų 
susitikimus, naudojant viešai prieinamas 
duomenų bazes, kuriose pateikiama 
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informacija apie tai, kaip valstybės narės 
įgyvendina priemones, ir skirtingų šalių 
palyginimas.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo pasiūlymas vertinamas teigiamai. Pakeitimai: 2 dalies a punkte numatomi 
kriterijai, kurie taikomi lėšų paskirstymui; 2 dalies b punkte derėtų pabrėžti, kad bent dalis 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių turėtų būti naudinga tiems, kurie patiria 
energijos nepriteklių; 2 dalies e punktu privalome užtikrinti tinkamas darbo sąlygas tiems, 
kurie praktiškai atlieka energijos vartojimo efektyvumo didinimą; 4 dalyje pabrėžiama, kad 
mainai geriausios praktikos pavyzdžiais yra itin svarbūs ir iš dalies sudaro Europos politikos 
šioje srityje pagrindą. 

Pakeitimas 426
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Finansavimas ir techninė parama

2a. Nepažeidžiant SESV 107 ir 
108 straipsnių, valstybės narės įsteigia 
finansavimo priemones, kuriose 
sukaupiamos įvairaus finansavimo lėšos, 
be kita ko:
a) finansiniai įnašai ir baudos už 
6 straipsnyje išdėstytų prievolių 
nesilaikymą,
b) ištekliai, skirti energijos vartojimo 
efektyvumui pagal Direktyvos 2009/29/EB 
10 straipsnio 3 dalį,
c) ištekliai, skirti energijos vartojimo 
efektyvumui iš ES projektų obligacijų 
įplaukų,
d) ištekliai, skirti energijos vartojimo 
efektyvumui pagal daugiametę finansinę 
programą, ypač iš Sanglaudos ir 
struktūrinių fondų, ir specialias Europos 
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finansines priemones, taip pat taikant 
techninę pagalbą ir finansų inžineriją,
e) ištekliai, skirti energijos vartojimo 
efektyvumui iš Europos investicijų banko 
(EIB) ir kitų Europos finansų įstaigų, be 
kita ko, iš Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros banko (ERPB) ir Europos Tarybos 
plėtros banko (EPB),
f) nacionaliniai ištekliai, be kita ko, iš 
valstybinių bankų ir kitų nacionalinių 
finansų įstaigų.
2. Finansavimo priemonės:
a) naudoja šias lėšas taip, kad būtų 
pritraukta kuo daugiau privataus 
kapitalo, ypač pasitelkiant institucinius 
investuotojus;
b) sudaro finansines galimybes (pvz., 
privataus kapitalo paskolų garantijas, 
sutartis dėl energetinio efektyvumo 
skatinančias paskolų garantijas, dotacijas, 
subsidijuojamas paskolas ir specialias 
kredito linijas), mažinančias numatomą ir 
faktinį energijos vartojimo efektyvumo 
projektų rizikingumą;
c) susiejamos su programomis ar 
agentūromis, kurios apjungs energijos 
taupymo projektus ir vertins jų kokybę, 
teiks techninę pagalbą, prisidės prie 
energetikos paslaugų rinkos vystymosi ir 
padės sukurti vartotojų paklausą šioms 
paslaugoms pagal 14 straipsnį;
d) teikia pakankamai išteklių mokymo ir 
sertifikavimo programoms, kuriomis 
didinama ir patvirtinama kompetencija 
efektyvaus energijos vartojimo srityje, 
remti;
e) teikia išteklių nedidelio masto 
technologijų ir mikrotechnologijų, skirtų 
energijai gaminti, moksliniams tyrimams 
ir demonstravimo veiklai, taip pat šių 
technologijų diegimo paspartinimui bei 
šių generatorių jungtims prie tinklo 
optimizuoti;
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f) susiejamos su programomis, kurias 
įgyvendinant skatinamas efektyvus 
energijos vartojimas visuose pastatuose, 
kad nebūtų energijos nepritekliaus ir 
pastatus išnuomoję jų savininkai būtų 
skatinami kuo labiau padidinti savo turto 
energijos vartojimo efektyvumą.
3. Komisija atitinkamais atvejais tiesiogiai 
ar pasitelkdama Europos finansų įstaigas 
padeda to prašančioms valstybėms narėms 
sukurti finansavimo priemones ir 
techninės paramos sistemas, skirtas 
efektyvesniam energijos vartojimui 
įvairiuose sektoriuose, remdama 
kompetentingų nacionalinių ar regioninių 
valdžios institucijų ar įstaigų mainus 
geriausios praktikos pavyzdžiais.

Or. en

Pakeitimas 427
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Finansavimas ir techninė parama

1. Nepažeidžiant Sutarties 107 ir 
108 straipsnių, valstybės narės įsteigia 
finansavimo priemones, kuriose 
sukaupiamos įvairaus finansavimo lėšos, 
be kita ko:
a) finansiniai įnašai ir baudos už 
6 straipsnyje išdėstytų prievolių 
nesilaikymą,
b) ištekliai, skirti energijos vartojimo 
efektyvumui pagal Direktyvos 2009/29/EB 
10 straipsnio 3 dalį,
c) ištekliai, skirti energijos vartojimo 
efektyvumui iš ES projektų obligacijų 
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įplaukų,
d) ištekliai, skirti energijos vartojimo 
efektyvumui pagal daugiametę finansinę 
programą, ypač iš Sanglaudos ir 
struktūrinių bei kaimo plėtros fondų, ir 
specialias Europos finansines priemones, 
taip pat taikant techninę pagalbą ir 
finansų inžineriją,
e) ištekliai, skirti energijos vartojimo 
efektyvumui iš Europos investicijų banko, 
pvz., naudojant Europos efektyvaus 
energijos vartojimo fondą, ir kitų Europos 
finansų įstaigų, be kita ko, iš Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros banko ir 
Europos Tarybos plėtros banko,
f) nacionaliniai ištekliai, be kita ko, iš 
valstybinių bankų ir kitų nacionalinių 
finansų įstaigų.
2. Atsižvelgiant į lankstumo ir 
subsidiarumo principus, finansavimo 
priemonės:
a) naudoja šias lėšas taip, kad būtų 
pritraukta kuo daugiau privataus 
kapitalo, ypač pasitelkiant institucinius 
investuotojus;
b) sudaro finansines galimybes (pvz., 
privataus kapitalo paskolų garantijas, 
sutartis dėl energetinio efektyvumo 
skatinančias paskolų garantijas, dotacijas, 
subsidijuojamas paskolas ir specialias 
kredito linijas), mažinančias numatomą ir 
faktinį energijos vartojimo efektyvumo 
projektų rizikingumą;
c) susiejamos su programomis ar 
agentūromis, kurios apjungs energijos 
taupymo projektus ir vertins jų kokybę, 
teiks techninę pagalbą, prisidės prie 
energetikos paslaugų rinkos vystymosi ir 
padės sukurti vartotojų paklausą šioms 
paslaugoms pagal 14 straipsnį;
d) teikia pakankamai išteklių mokymo ir 
sertifikavimo programoms, kuriomis 
didinama ir patvirtinama kompetencija 
efektyvaus energijos vartojimo srityje, 
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remti.
3. Komisija atitinkamais atvejais tiesiogiai 
ar pasitelkdama Europos finansų įstaigas 
padeda to prašančioms valstybėms narėms 
sukurti finansavimo priemones ir 
techninės paramos sistemas, skirtas 
efektyvesniam energijos vartojimui 
įvairiuose sektoriuose, remdama 
kompetentingų nacionalinių ar regioninių 
valdžios institucijų ar įstaigų mainus 
geriausios praktikos pavyzdžiais.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas teisingai mano, kad be būtinų finansavimo mechanizmų šioje Direktyvoje 
siūlomos priemonės liks tik gerais norais ir nesukurs daug darbo vietų bei nepaskatins 
inovacijų. Neskaitant pranešėjo jau nurodytų finansavimo šaltinių, norėtume paraginti 
Europos Parlamentą susieti kaimo plėtros fondus ir energijos vartojimo efektyvumo projektus 
kaimo vietovėse.

Pakeitimas 428
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nacionalinį
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimu lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius,
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo 
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 

1. Ne vėliau kaip 2013 m. birželio 30 d.
valstybės narės susitaria dėl nacionalinių
energijos vartojimo efektyvumo tikslinių 
rodiklių, remdamosi Komisijos pasiūlymu, 
laikydamosi Ia priede nustatytos 
metodikos, kad būtų pasiektas Europos 
Sąjungos tikslinis rodiklis iki 2020 m. 
sutaupyti 20 proc. pirminės energijos, o 
tam iki 2020 m. ES pirminės energijos 
suvartojimą reikėtų sumažinti 368 Mtoe 
arba sumažinti ES energijos naudojimo 
intensyvumą 2020 m. iki 104 t naftos 
ekvivalento vienam milijonui eurų 
bendrojo vidaus produkto 2005 m. 
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Sąjungoje priemones. kainomis. Nacionaliniai energijos 
vartojimo efektyvumo tiksliniai rodikliai 
išreiškiami absoliučiu sutaupytos pirminės 
energijos lygiu arba absoliučiu pirminės 
energijos suvartojimo 2020 m. lygiu,
palyginti su numatomu BVP tais metais. 
Juos nustatant atsižvelgiama į šioje 
direktyvoje numatytas priemones, 
priemones, patvirtintas norint pasiekti 
nacionalinius energijos taupymo tikslinius 
rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant bendro tikslinio rodiklio ir atsižvelgiant į subsidiarumo principą vertėtų griežtinti 
nacionalinius tikslinius rodiklius, numatant aiškų pasidalijimą našta, matavimo ir tikrinimo 
metodiką (žr. 3 straipsnio 2a dalies pakeitimą) bei svarbų Komisijos vaidmenį (žr. 
19 straipsnio 2 dalies pakeitimą). Tai suteiktų valstybėms narėms daugiau lankstumo 
renkantis priemones ir atitiktų 2010 m. gruodžio 15 d. EP priimtą B. Bendtseno pranešimą. 

Pakeitimas 429
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimu lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius,
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo 
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 

1. Valstybės narės nustato privalomą
nacionalinį energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinį rodiklį, išreikštą 
absoliučiu pirminės energijos vartojimo
lygiu 2020 m., ir ne vėliau kaip [šios 
direktyvos įsigaliojimo data] praneša apie 
jį Komisijai. Šie tiksliniai rodikliai turi 
būti paremti 0 priede pateiktais tiksliniais 
dydžiais, juos nustatant atsižvelgiama į 
Europos Sąjungos 20 proc. energijos 
taupymo tikslinį rodiklį Valstybės narės 
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Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

nustato energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo trajektoriją ir patvirtina 
veiksmingas priemones, kad užtikrintų, 
jog jų energijos vartojimo efektyvumo 
padidėjimas bent atitiktų nurodytą 
trajektorijoje. Valstybės narės taip pat gali 
priimti šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones. Bet koks 
neatitikimas 0 priede nurodytiems 
dydžiams pagrindžiamas ir apie jį 
pranešama Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Atsinaujinančių išteklių energijos direktyvą (2009/28/EB) valstybės narės privalo 
priimti veiksmingas priemones, atitinkančias rodiklių gerinimo trajektoriją. Ši politika gerai 
praktiškai veikia, todėl derėtų jos laikytis ir energijos vartojimo efektyvumo srityje. Privalomų 
tikslinių rodiklių veiksmingumas pasitvirtina, nes jie verslui suteikia tikrumo dėl investicijų ir 
užtikrina tvirtą politinį įsipareigojimą pasiekti rezultatų.

Pakeitimas 430
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimu lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo 
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimo lygiu 2020 m. arba 
absoliučiu galutinio energijos suvartojimo 
lygiu 2020 m. Nustatydamos šiuos 
tikslinius rodiklius, valstybės narės 
atsižvelgia į Europos Sąjungos 20 proc. 
energijos taupymo tikslinį rodiklį, šioje 
direktyvoje numatytas priemones, 



PE475.929v01-00 14/105 AM\883474LT.doc

LT

tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

priemones, patvirtintas norint pasiekti 
nacionalinius energijos taupymo tikslinius 
rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones, taip pat priemones, 
mažinančias priklausomybę nuo importo, 
didinančias iš atsinaujinančių išteklių 
gaunamos energijos dalį bei mažinančias 
anglies dioksido išmetimą.

Or. de

Pagrindimas

Vidaus rinkoje per didelis dėmesys pirminės energijos vartojimui prisideda prie energijos 
importo augimo, taigi ir priklausomybės nuo importo. Jis taip pat kliudo pereiti prie 
atsinaujinančių išteklių energija paremtos ekonomikos. Dėl šios priežasties valstybės narės, 
nustatydamos tikslinius rodiklius, taip pat turėtų galėti kaip atskaitos tašką naudoti galutinį 
energijos suvartojimą. Daugelis ne ES valstybių (Japonija, Kinija ir t. t.) apibrėžia energijos 
vartojimo efektyvumą kaip jų ekonomikos energetinį produktyvumą. 

Pakeitimas 431
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimu lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimo lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos pagrindinį 2020 m. 20 proc. 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
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Sąjungoje priemones. Nustatydamos 
nacionalinius energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinius rodiklius valstybės 
narės gali atsižvelgti į nacionalines 
sąlygas, turinčias poveikio pirminės 
energijos vartojimo efektyvumui, pvz., į 
energijos importo ir eksporto pokyčius, 
biomasės, taip pat vėjo ir saulės bei kitų 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimo plėtrą bei anglies dioksido 
surinkimą ir saugojimą.

Or. en

Pakeitimas 432
Britta Thomsen, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nacionalinį
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimu lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo 
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
jos nacionalinis absoliutus pirminės
energijos vartojimo lygis 2020 m. būtų 
žemesnis už tikslinį rodiklį, nurodytą -
1 priedo lentelės kairiojoje skiltyje. Šie 
privalomi nacionaliniai tiksliniai rodikliai 
atitinka Sąjungos tikslą sutaupyti bent
20 proc. energijos, o tam 2020 m. ES 
pirminės energijos suvartojimą reikėtų 
sumažinti bent 368 Mtoe.

Or. en

Pagrindimas

Privalomi tiksliniai rodikliai užtikrins politinį įsipareigojimą. Jie sukuria paskatą bendrovėms 
investuoti, o valstybėms narėms veikti. Tai turės teigiamo poveikio ekonomikai, darbo vietų 
kūrimui ir energijos tiekimo saugumui. Anot Komisijos, 20 proc. tiksliniam rodikliui pasiekti 
reikės iki 2020 m. pirminės energijos suvartojimą sumažinti 368 Mtoe.
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Pakeitimas 433
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nacionalinį
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimu lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius,
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo 
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
jos nacionalinis absoliutus pirminės
energijos vartojimo lygis 2020 m. bent jau 
neviršytų jos tikslinio rodiklio, nurodyto -
1 priede. Tokie privalomi nacionaliniai 
tiksliniai rodikliai atitinka Europos 
Sąjungos energijos taupymo bent 20 proc.
tikslinį rodiklį, nurodytą 1 straipsnyje, 
kuriuo remiantis ES suvartojamos
pirminės energijos kiekis 2020 m. negali 
viršyti 1353,50 Mtoe, t. y. 80 proc. 2007 m. 
suvartotos energijos kiekio.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinę energijos vartojimo efektyvumo politiką silpnina aiškumo dėl to, kiek energijos 
privalo sutaupyti kiekviena valstybė narė, stoka. Direktyvoje reikia numatyti Europos 
metodiką, kuria remiantis būtų nustatomi nacionaliniai tiksliniai rodikliai, siekiant užtikrinti, 
kad jų visų įgyvendinimas leistų pasiekti 20 proc. tikslą ir kad jie galėtų tapti privalomais 
tiksliniais rodikliais jau įsigaliojus direktyvai.

Pakeitimas 434
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 

1. Valstybės narės nustato nacionalinį
orientacinį energijos vartojimo 
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rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimu lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

efektyvumo tikslinį rodiklį, išreikštą 
absoliučiu pirminės energijos vartojimo
lygiu 2020 m. Nustatydamos šiuos 
tikslinius rodiklius, valstybės narės 
atsižvelgia į Europos Sąjungos 2020 m.
20 proc. energijos vartojimo efektyvumo
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones. Nustatydamos 
nacionalinius energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinius rodiklius, valstybės 
narės gali atsižvelgti į nacionalines 
sąlygas, turinčias poveikio pirminės 
energijos vartojimui: energijos importo ir 
eksporto pokyčius, biomasės, taip pat vėjo 
ir saulės energijos naudojimo plėtrą bei 
anglies dioksido surinkimą ir saugojimą.

Or. en

Pakeitimas 435
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimu lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo 
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės ir 
galutinės energijos vartojimo lygiu 
2020 m. Nustatydamos šiuos tikslinius 
rodiklius, valstybės narės atsižvelgia į 
Europos Sąjungos 20 proc. energijos 
taupymo tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje 
numatytas priemones, priemones, 
patvirtintas norint pasiekti nacionalinius 
energijos taupymo tikslinius rodiklius, 
patvirtintus pagal Direktyvos 2006/32/EB 
4 straipsnio 1 dalį, ir kitas energijos 
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skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

vartojimo efektyvumo skatinimo 
valstybėse narėse ir Europos Sąjungoje 
priemones. Be to, atsižvelgiama į 
priemones, kuriomis siekiama mažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį ir padidinti atsinaujinančių 
išteklių energijos naudojimą.

Or. fi

Pagrindimas

Pirminės energijos naudojimas kaip energijos taupymo rodiklis yra problemiškas ir 
prieštarauja Europos Sąjungos atsinaujinančių išteklių energijos tiksliniams rodikliams. Pvz., 
valstybėse narėse, kuriose didinamas bioenergijos naudojimas, pirminės energijos vartojimas 
gali didėti, nes biokuro energinė vertė yra mažesnė nei iškastinio kuro.

Pakeitimas 436
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nacionalinį
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimu lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius,
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį,
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

1. Šia direktyva nustatomi privalomu 
nacionaliniai energijos taupymo tiksliniai 
rodikliai, išreikšti absoliučiu pirminės 
energijos vartojimo lygiu 2020, 2025 ir 
2030 m. Kaip nustatyta I priede, šie 
nacionaliniai tiksliniai rodikliai leis 
užtikrinti Europos Sąjungos 20 proc. 
energijos taupymo tikslinio rodiklio 
įgyvendinimą 2020 m. ir vėliau.

Or. en



AM\883474LT.doc 19/105 PE475.929v01-00

LT

Pakeitimas 437
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės
energijos vartojimu lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius,
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį,
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

1. Valstybės narės nustato nacionalinį
orientacinį energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinį rodiklį, išreikštą 
absoliučiu galutinio energijos suvartojimo
lygiu 2020 m. Tai atlikdamos valstybės 
narės atsižvelgia į Europos Sąjungos 
20 proc. energijos vartojimo efektyvumo
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones ir kitas energijos vartojimo 
efektyvumo skatinimo valstybėse narėse ir 
Europos Sąjungoje priemones.

Or. en

Pagrindimas

Nacionaliniai orientaciniai tiksliniai rodikliai turėtų remtis galutiniu energijos suvartojimu. 
Pirminės energijos vartojimas gali padidėti, valstybė narė geriau pati apsirūpina energija 
vykdydama su mažu anglies junginių išmetimu susijusias investicijas į branduolinės ar 
atsinaujinančių šaltinių energijos gamybą arba į anglies dioksido surinkimą ir saugojimą. 
Nederėtų taikyti pirmine energija pagrįstą metodiką ir sukurti neigiamų paskatų energijos 
importą mažinančioms investicijoms.

Pakeitimas 438
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės

1. Ne vėliau kaip 2013 m. birželio 30 d.
valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
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energijos vartojimu lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo 
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

rodiklį, paremtą sektorių energijos
vartojimo efektyvumo tiksliniais 
rodikliais. Ne vėliau kaip 2012 m.
gruodžio 31 d. Komisija nustato bendrą 
sektorių energijos vartojimo efektyvumo 
apskaičiavimo metodiką. Nustatydamos 
tikslinius rodiklius, valstybės narės 
atsižvelgia į Europos Sąjungos 20 proc. 
energijos taupymo tikslinį rodiklį, šioje 
direktyvoje numatytas priemones, 
priemones, patvirtintas norint pasiekti 
nacionalinius energijos taupymo tikslinius 
rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

Or. en

Pakeitimas 439
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimu lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo 
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

1. Valstybės narės nustato nacionalinį
orientacinį energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinį rodiklį, išreikštą 
absoliučiu pirminės energijos vartojimo
lygiu 2020 m., palyginti su numatomu 
BVP vienam gyventojui tais metais. 
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 2020 m. 20 proc. energijos
vartojimo efektyvumo tikslą, šioje 
direktyvoje numatytas priemones, 
priemones, patvirtintas norint pasiekti 
nacionalinius energijos taupymo tikslinius 
rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones. Nustatydamos 
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nacionalinius energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinius rodiklius valstybės 
narės gali atsižvelgti į savo išsivystymo 
lygį.

Or. en

Pakeitimas 440
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimu lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo 
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimo lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo
2020 m., palyginti su 2007 m., tikslinį 
rodiklį, o tam 2020 m. Sąjungos pirminės 
energijos suvartojimą reikėtų sumažinti 
338 Mtoe. Taip pat atsižvelgiama į šioje 
direktyvoje numatytas priemones, 
priemones, patvirtintas norint pasiekti 
nacionalinius energijos taupymo tikslinius 
rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

Or. en

Pakeitimas 441
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimu lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį. Nustatydamos šiuos tikslinius 
rodiklius, valstybės narės atsižvelgia į
Europos Sąjungos energijos vartojimo 
efektyvumo padidinimo 20 proc., palyginti 
su prognozėmis 2020 m., tikslinį rodiklį, 
šioje direktyvoje numatytas priemones, 
priemones, patvirtintas norint pasiekti 
nacionalinius energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinius rodiklius, 
patvirtintus pagal Direktyvos 2006/32/EB 
4 straipsnio 1 dalį, ir kitas energijos 
vartojimo efektyvumo skatinimo 
valstybėse narėse ir Europos Sąjungoje 
priemones.

Or. de

Pagrindimas

Direktyvos tekstas turėtų atspindėti 2007 m. kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimo 
išvadas.

Pakeitimas 442
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimu lygiu 2020 m. 
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo 
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimo lygiu 2020 m., ir 
nustato prievoles sektoriams ir (ar) 
galutiniams vartotojams (būsto, 
pramonės, tretiniam sektoriams bei 
viešosios valdžios institucijoms) arba 
skatina savanoriškus operatorių 
susitarimus. Nustatydamos šiuos tikslinius 
rodiklius, valstybės narės atsižvelgia į 
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Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

Europos Sąjungos 20 proc. energijos 
taupymo tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje 
numatytas priemones, priemones, 
patvirtintas norint pasiekti nacionalinius 
energijos taupymo tikslinius rodiklius, 
patvirtintus pagal Direktyvos 2006/32/EB 
4 straipsnio 1 dalį, ir kitas energijos 
vartojimo efektyvumo skatinimo 
valstybėse narėse ir Europos Sąjungoje 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Efficiency targets, rather than being placed on energy companies and operators, should be 
placed on final customers themselves so to have them actually looking for subjects with 
sufficient experience and technical expertise to successfully implement and manage efficiency 
services. Since the targets proposed by the EC would not be binding in the short term, we 
believe that it would better suit the efficiency framework to set up sectorial targets/obligations 
placed on final residential, industrial, tertiary and public administration consumers. These 
obligations would accelerate the opening of the energy services market, which is crucial to 
exploit the huge unexpressed potential of energy efficiency solutions.

Pakeitimas 443
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės
energijos vartojimu lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius,
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo 
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą bendro energijos
naudojimo intensyvumo sumažinimu 
20 proc. 2020 m., palyginti su 2010 m. 
dydžiais. Nustatydamos šį tikslinį rodiklį
valstybės narės atsižvelgia į šioje 
direktyvoje numatytas priemones, 
priemones, patvirtintas norint pasiekti 
nacionalinius energijos taupymo tikslinius 
rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
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Sąjungoje priemones. Sąjungoje priemones.

Or. en

Pakeitimas 444
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimu lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo 
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu sutaupytos
pirminės energijos lygiu arba absoliučiu 
pirminės energijos suvartojimo 2020 m.
lygiu, palyginti su numatomu BVP ir 
energijos vartojimu vienam gyventojui. 
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo 
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

Or. en

Pakeitimas 445
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės arba 
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energijos vartojimu lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo 
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

galutinės energijos vartojimo (taip pat 
energijos gamybos, perdavimo ir 
paskirstymo) lygiu 2020 m. Nustatydamos 
šiuos tikslinius rodiklius, valstybės narės 
atsižvelgia į Europos Sąjungos 20 proc. 
energijos taupymo tikslinį rodiklį, šioje 
direktyvoje numatytas priemones, 
priemones, patvirtintas norint pasiekti 
nacionalinius energijos taupymo tikslinius 
rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

Or. fi

Pagrindimas

Pvz., atsinaujinančių energijos šaltinių didesnis naudojimas didina pirminės energijos 
vartojimą. Panašiai ir iš trečiųjų šalių importuojamos elektros energijos pakeitimas elektros 
energijos gamyba šalies viduje didina pirminės energijos vartojimą. Siekiant energetikos 
politikos nuoseklumo, turi būti galimybė energijos vartojimo efektyvumo tikslinį rodiklį 
išreikšti galutiniu suvartojimu.

Pakeitimas 446
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimu lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo 
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimo lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo 
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
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skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones. Kiekviena valstybė 
narė gali savo nacionalinius tikslinius 
rodiklius paskelbti privalomais.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės turi turėti sprendimo, kaip jos įgyvendins savo energijos taupymo tikslinius 
rodiklius, laisvę.

Pakeitimas 447
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nacionalinį
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimu lygiu 2020 m. 
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo 
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

1. Nustatydamos energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinius rodiklius, valstybės 
narės atsižvelgia į Europos Sąjungos 
20 proc. energijos taupymo tikslinį rodiklį, 
šioje direktyvoje numatytas priemones, 
priemones, patvirtintas norint pasiekti 
nacionalinius energijos taupymo tikslinius 
rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

Or. en

Pakeitimas 448
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimu lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo 
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės arba 
galutinės energijos vartojimo lygiu 
2020 m. Nustatydamos šiuos tikslinius 
rodiklius, valstybės narės atsižvelgia į 
Europos Sąjungos 20 proc. energijos 
taupymo tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje 
numatytas priemones, priemones, 
patvirtintas norint pasiekti nacionalinius 
energijos taupymo tikslinius rodiklius, 
patvirtintus pagal Direktyvos 2006/32/EB 
4 straipsnio 1 dalį, ir kitas energijos 
vartojimo efektyvumo skatinimo 
valstybėse narėse ir Europos Sąjungoje 
priemones.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 449
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimu lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo 
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimo lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo 
tikslinį rodiklį, energijos naudojimo 
intensyvumo koeficientą, šioje direktyvoje 
numatytas priemones, priemones, 
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tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

patvirtintas norint pasiekti nacionalinius 
energijos taupymo tikslinius rodiklius, 
patvirtintus pagal Direktyvos 2006/32/EB 
4 straipsnio 1 dalį, ir kitas energijos 
vartojimo efektyvumo skatinimo 
valstybėse narėse ir Europos Sąjungoje 
priemones.

Or. fr

Pakeitimas 450
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimu lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo 
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimo lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo 
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį,
išankstinius veiksmus ir kitas energijos 
vartojimo efektyvumo skatinimo 
valstybėse narėse ir Europos Sąjungoje 
priemones.

Or. en

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 gerbti šios srities lyderius ir dalintis geriausios 
praktikos pavyzdžiais su kitais.
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Pakeitimas 451
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimu lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo 
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimo lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo 
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas ekonomiškai našias energijos 
vartojimo efektyvumo skatinimo 
valstybėse narėse ir Europos Sąjungoje 
priemones.

Or. ro

Pakeitimas 452
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nacionalinį 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimu lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos 
Sąjungos 20 proc. energijos taupymo 

1. Valstybės narės nustato privalomą
nacionalinį energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinį rodiklį, išreikštą 
absoliučiu pirminės energijos vartojimo
lygiu 2020 m. Nustatydamos šiuos 
tikslinius rodiklius, valstybės narės 
atsižvelgia į Europos Sąjungos 20 proc. 
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tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje numatytas 
priemones, priemones, patvirtintas norint 
pasiekti nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

energijos taupymo tikslinį rodiklį, šioje 
direktyvoje numatytas priemones, 
priemones, patvirtintas norint pasiekti 
nacionalinius energijos taupymo tikslinius 
rodiklius, patvirtintus pagal 
Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 dalį, 
ir kitas energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje priemones.

Or. de

Pakeitimas 453
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei pirminės energijos, gaunamos iš 
iškastinio kuro, naudingumo koeficientas 
ne didesnis kaip 50 proc., tokios energijos 
pramoniniai naudotojai, ypač energetikos 
sektoriuje, aukciono būdu išsiperka teises 
išmesti gamybos metu susidariusį anglies 
dioksidą. Jei 50 proc. naudingumo 
koeficiento riba viršijama tam tikru 
procentiniu dydžiu, teršėjai atleidžiami 
nuo reikalavimo aukciono būdu pirkti 
anglies dioksido išmetimo teises 
procentine dalimi, lygia visam 
naudingumo koeficientui, padaugintam iš 
50 proc.

Or. pl

Pagrindimas

Pirminė energija cheminės energijos pavidalu daugiausiai paverčiama kitų formų energija, 
kurios konkretus naudingumo koeficientas priklauso nuo proceso parametrų. 50 proc. 
naudingumo koeficiento riba yra technologiškai plataus užmojo rodiklis, nes atleidimas nuo 
prievolės dalyvauti taršos anglies dioksidu leidimų aukcionuose skatina susidomėjimą 
naujoviškais efektyvumo didinimo būdais.
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Pakeitimas 454
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės siekia ne vėliau kaip 
2050 m. gruodžio 31 d. energijos 
vartojimą esamame pastatų fonde 
sumažinti 80 proc., palyginti su 2010 m. 
Tam įgyvendindamos 
Direktyvos 2010/31/ES 9 straipsnyje 
nurodytus nacionalinius planus ir 
nepažeisdamos to straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės parengia politiką ir imasi 
priemonių, kuriomis skatinama intensyvi 
pastatų renovacija, įskaitant laipsnišką 
intensyvią renovaciją. Valstybės narės gali 
nuspręsti neįtraukti į savo renovacijos 
veiksmų planus Direktyvos 2010/31/ES 
4 straipsnio 2 dalyje nurodytų kategorijų 
pastatų.

Or. en

Pagrindimas

Galimybių taupyti energiją pastatų fonde išnaudojimas ir 2020 m. tikslų nustatymas turi būti 
vertinami atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą. Tai vienintelis būdas suderinti klimato ir 
energijos vartojimo efektyvumo tikslus, o galiausiai – nenukrypti nuo nustatytų ilgalaikių ES 
tikslinių rodiklių ir tikslų. Nustačiusios nacionalinius veiksmų planus, taikomus visam pastatų 
fondui, valstybės narės galės numatyti prioritetus ir tarpinius tikslus kiekvienam savo pastatų 
fondo segmentui. 

Pakeitimas 455
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger 
Krahmer

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

1a. Valstybės narės gali nukrypti nuo 4 ir 
6 straipsniuose išdėstytų nuostatų. Jos 
praneša Komisijai apie alternatyvias arba 
papildomas priemones, kurias valstybės 
narės planuoja patvirtinti pagal 
19 straipsnio 2 dalį. Valstybės narės, 
pasirenkančios alternatyvias ar 
papildomas priemones užtikrina, kad 
šiomis alternatyviomis ar papildomomis 
priemonėmis sutaupytas pirminės 
energijos kiekis arba pasiektas energijos 
naudojimo intensyvumo sumažėjimas 
būtų pakankami nacionaliniam energijos 
vartojimo efektyvumo tiksliniam rodikliui 
pasiekti.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant bendro tikslinio rodiklio ir atsižvelgiant į subsidiarumo principą vertėtų griežtinti 
nacionalinius tikslinius rodiklius, numatant aiškų pasidalijimą našta, matavimo ir tikrinimo 
metodiką (žr. 3 straipsnio 1 ir 2a dalių pakeitimus) bei svarbų Komisijos vaidmenį (žr. 
19 straipsnio 2 dalies pakeitimą). Tai suteiktų valstybėms narėms daugiau lankstumo 
renkantis priemones ir atitiktų 2010 m. gruodžio 15 d. EP priimtą B. Bendtseno pranešimą. 

Pakeitimas 456
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės parengia veiksmų 
planus, kuriuose aprašomos jų 
nacionalinė strategijos, kurios patvirtintos 
siekiant užtikrinti, jog valstybėse 
esančiuose pastatuose iki 2050 m. būtų 
ženkliai sumažintas energijos vartojimas. 
Ne vėliau kaip 2014 m. sausio 1 d. 
priimami nacionaliniai veiksmų planai, 
skirti viešiesiems pastatams; ne vėliau 
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kaip 2015 m. sausio 1 d. –
negyvenamiesiems privatiems pastatams; 
ne vėliau kaip 2017 m. sausio 1 d. –
gyvenamiesiems pastatams. Veiksmų 
planuose turėtų būti nustatyti tarpiniai 
2020 m., 2030 m. ir 2040 m. vidutinio 
energijos taupymo pastatuose tiksliniai 
rodikliai.
Veiksmų planai pridedami prie direktyvos 
19 straipsnio 1 dalyje numatytų metinių 
ataskaitų.

Or. fr

Pakeitimas 457
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybėms narėms suteikiama kuo 
platesnė veiksmų laisvė renkantis 
priemones, skirtas Sąjungos bendram 
20 proc. energijos taupymo tiksliniam 
rodikliui įgyvendinti, jei atitinkamos 
priemonės atitinka 19 straipsnio 2 dalies 
nuostatas ir ekologiškos rinkos 
ekonomikos principus, o jas taikant 
atsižvelgiama į ankstesnes pastangas ir 
aplinkosaugai palankią elgseną.

Or. de

Pakeitimas 458
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 459
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Kiekviena valstybė narė sukuria 
sistemas, užtikrinančias, kad būtų 
įgyvendintas jos nacionalinis privalomas 
energijos taupymo tikslinis rodiklis ir 
bendras ES 20 proc. energijos taupymo 
tikslinis rodiklis. Komisija įvertina šias 
nacionalines ir prireikus pasiūlo jų 
pakeitimus. Komisija ne vėliau kaip
2013 m. birželio 30 d. įvertina, ar Europos 
Sąjunga gali iki 2020 m. pasiekti tikslinį 
rodiklį sutaupyti 20 proc. pirminės 
energijos; tam 2020 m. ES pirminės 
energijos suvartojimą reikėtų sumažinti 
368 Mtoe, atsižvelgiant į šio straipsnio 
1 dalyje nurodytų nacionalinių tikslinių 
rodiklių sumą ir 19 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą vertinimą. Jei šio įvertinimo 
rezultatai neigiami, Komisija taiko 
įvairias priemones, be kita ko, patarimus, 
skatinimus, įspėjimus ir finansines 
sankcijas, užtikrindama, kad kiekviena 
valstybė narė deramai prisidėtų prie 
bendro ES tikslinio rodiklio įgyvendinimo 
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2020 m.

Or. en

Pakeitimas 460
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės privalo įgyvendinti I 
priede nustatytus energijos taupymo 
tikslinius rodiklius, įgyvendindamos šia 
direktyva numatytas priemones, taip pat 
nacionalinio, regioninio ir vietinio 
lygmenų priemones.

Or. en

Pakeitimas 461
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės nustato priemones,
skirtas užtikrinti, kad jų pirminės 
energijos vartojimas neviršytų nurodyto -
1 priede pateiktoje metinėje ištisinėje 
trajektorijoje 2020 m. tiksliniam rodikliui
pasiekti.

Or. en
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Pagrindimas

Sukūrus iš anksto nustatytą trajektoriją bus lengviau įvertinti pažangą ir bus galima numatyti 
reikalavimus importui ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažėjimą.

Pakeitimas 462
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija ne vėliau kaip 2013 m. 
birželio 30 d. įvertina, ar valstybėms 
narėms sėkmingai įgyvendina 1 dalyje 
nurodytus nacionalinius tikslinius 
rodiklius, kurie turi būti pasiekti, kad 
būtų įgyvendintas Sąjungos tikslinis 
rodiklis iki 2020 m. sutaupyti 20 proc. 
pirminės energijos, o tam 2020 m. ES 
pirminės energijos suvartojimą reikėtų 
sumažinti 368 Mtoe. Šiame įvertinime 
pateikiama:
a) 1 dalyje nurodytų nacionalinių tikslinių 
rodiklių suma;
b) 19 straipsnio 4 dalyje nurodytas 
vertinimas.

Or. en

Pakeitimas 463
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija iki 2014 m. birželio 30 d.
įvertins, ar Europos Sąjunga gali iki 
2020 m. pasiekti tikslinį rodiklį sutaupyti 
20 proc. pirminės energijos; tam 2020 m. 

2. Komisija ne vėliau kaip 2015 m. 
birželio 30 d. įvertina, ar Europos Sąjunga 
gali iki 2020 m. pasiekti atsižvelgiant į 
ekonomikos raidą pakoreguotą tikslinį 
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ES pirminės energijos suvartojimą reikėtų 
sumažinti 368 Mtoe, atsižvelgiant į šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytų nacionalinių 
tikslinių rodiklių sumą ir 19 straipsnio 
4 dalyje nurodytą vertinimą.

rodiklį sutaupyti 20 proc. pirminės 
energijos; tam 2020 m. ES energijos
naudojimo intensyvumą reikėtų sumažinti
iki ne daugiau kaip 104 Mtoe vienam 
milijonui eurų BVP 2005 m. kainomis, 
atsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytų nacionalinių tikslinių rodiklių
svertinio vidurkio sumą ir 19 straipsnio 
4 dalyje nurodytą vertinimą, taip pat 
pirminės energijos taupymą, pasiektą, 
pvz., taikant prekybos taršos leidimais 
sistemą, Atsinaujinančių išteklių 
energijos direktyvą ar Ekologinio 
projektavimo direktyvą.

Or. de

Pakeitimas 464
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija ne vėliau kaip 2016 m. birželio 
30 d. įvertina, ar Europos Sąjunga gali iki 
2020 m. pasiekti tikslinį rodiklį 20 proc., 
palyginti su prognozėmis, padidinti
energijos vartojimo efektyvumą, 
atsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytų nacionalinių tikslinių rodiklių 
sumą ir 19 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
vertinimą.

Or. de

Pagrindimas

Direktyvos tekstas turėtų atspindėti 2007 m. kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimo 
išvadas.

Pakeitimas 465
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija ne vėliau kaip 2014 m. 
birželio 30 d. įvertina, ar Europos Sąjunga
sėkmingai įgyvendina savo 2020 m. 
20 proc. energijos vartojimo efektyvumo 
tikslinį rodiklį, atsižvelgiant į šio straipsnio 
1 dalyje nurodytų nacionalinių tikslinių 
rodiklių sumą ir 19 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 466
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija ne vėliau kaip 2014 m. 
birželio 30 d. arba kai tik bus prieinami 
naujausi ir patikimi statistiniai duomenys 
įvertina, ar Europos Sąjunga gali iki 
2020 m. pasiekti tikslinį rodiklį sutaupyti 
20 proc. pirminės energijos; tam 2020 m. 
ES pirminės energijos suvartojimą reikėtų 
sumažinti 368 Mtoe, atsižvelgiant į šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytų nacionalinių 
tikslinių rodiklių sumą ir 19 straipsnio 
4 dalyje nurodytą vertinimą..

Or. fi

Pagrindimas

Eurostato statistiniai duomenys parengiami atsiliekant dviem – trim metais, taigi 2014 m. jie 
dar nebus pakankamai atnaujinti, kad būtų galima įvertinti Energijos vartojimo efektyvumo 
direktyvos poveikį energijos vartojimo efektyvumo didinimui.
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Pakeitimas 467
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija ne vėliau kaip 2014 m. birželio 
30 d. įvertina, ar Europos Sąjunga gali
techniškai ir ekonomiškai iki 2020 m. 
pasiekti tikslinį rodiklį sutaupyti 20 proc. 
pirminės energijos; tam 2020 m. ES 
pirminės energijos suvartojimą reikėtų 
sumažinti maždaug 368 Mtoe. Šį energijos 
taupymo tikslinį rodiklį bus galima 
koreguoti atsižvelgiant į šio straipsnio 
1 dalyje nurodytų nacionalinių tikslinių 
rodiklių sumą ir 19 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą vertinimą.

Or. ro

Pakeitimas 468
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija ne vėliau kaip 2014 m. 
birželio 30 d. įvertina, ar Europos Sąjunga 
gali iki 2020 m. pasiekti tikslinį rodiklį 
20 proc. sumažinti energijos naudojimo 
intensyvumą, atsižvelgiant į šio straipsnio 
1 dalyje nurodytų nacionalinių tikslinių 
rodiklių sumą ir 19 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą vertinimą.
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Or. en

Pakeitimas 469
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija ne vėliau kaip 2014 m. 
birželio 30 d. įvertina, ar Europos Sąjunga 
gali 20 proc. didindama efektyvumą iki 
2020 m. sutaupyti 20 proc. pirminės 
energijos; tai 2020 m. ES pirminės 
energijos suvartojimą sumažintų
368 Mtoe, atsižvelgiant į šio straipsnio 
1 dalyje nurodytų nacionalinių tikslinių 
rodiklių sumą ir 19 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą vertinimą.

Or. pl

Pagrindimas

Energiją derėtų taupyti didinant efektyvumą, o ne ribojant vartojimą. Čia stinga logikos.

Pakeitimas 470
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 471
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija ne vėliau kaip 2016 m. 
birželio 30 d. įvertina, ar Europos Sąjunga 
gali ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.
pasiekti tikslinį rodiklį sutaupyti 20 proc. 
pirminės energijos; tam 2020 m. ES 
pirminės energijos suvartojimą reikėtų 
sumažinti 368 Mtoe, atsižvelgiant į šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytų nacionalinių 
tikslinių rodiklių sumą ir 19 straipsnio 
4 dalyje nurodytą vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

2014 m. per anksti spręsti apie 2020 m. tikslinio rodiklio įgyvendinimą. Patvirtinus šią 
direktyvą, jos nuostatos turi būti perkeltos į nacionalinę teisę.

Pakeitimas 472
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija ne vėliau kaip 2015 m.
birželio 30 d. įvertina, ar Europos Sąjunga 
gali iki 2020 m. pasiekti tikslinį rodiklį 
sutaupyti 20 proc. pirminės energijos; tam 
2020 m. ES pirminės energijos suvartojimą 
reikėtų sumažinti 368 Mtoe, atsižvelgiant į 
šio straipsnio 1 dalyje nurodytų 
nacionalinių tikslinių rodiklių sumą ir 
19 straipsnio 4 dalyje nurodytą vertinimą.

Or. ro

Pakeitimas 473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Antonio Cancian, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija ne vėliau kaip 2013 m.
gruodžio 31 d. įvertina, ar Europos 
Sąjunga gali iki 2020 m. pasiekti tikslinį 
rodiklį sutaupyti 20 proc. pirminės 
energijos; tam 2020 m. ES pirminės 
energijos suvartojimą reikėtų sumažinti 
368 Mtoe, atsižvelgiant į šio straipsnio 
1 dalyje nurodytų nacionalinių tikslinių 
rodiklių sumą ir 19 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 474
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis



AM\883474LT.doc 43/105 PE475.929v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija ne vėliau kaip 2013 m.
gruodžio 31 d. įvertina, ar Europos 
Sąjunga gali iki 2020 m. pasiekti tikslinį 
rodiklį sutaupyti 20 proc. pirminės 
energijos; tam 2020 m. ES pirminės 
energijos suvartojimą reikėtų sumažinti 
368 Mtoe, atsižvelgiant į šio straipsnio 
1 dalyje nurodytų nacionalinių tikslinių 
rodiklių sumą ir 19 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 475
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 476
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų Taryba nurodė: „Iki 2013 m. ji peržiūrės, kaip 
siekiama ES energijos vartojimo efektyvumo tikslo, ir prireikus apsvarstys, ar reikia 
papildomų priemonių“. 2014 m. birželio 30 d. terminas sutampa su Komisijos kadencijos 
pabaiga, o tai reikš, kad bet kokių naujų priemonių vykdymas bus atidėtas 6–12 mėnesių.

Pakeitimas 477
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija ne vėliau kaip 2014 m.
gruodžio 31 d. įvertina, ar Europos 
Sąjunga gali iki 2020 m. pasiekti tikslinį 
rodiklį sutaupyti 20 proc. pirminės 
energijos; tam 2020 m. ES pirminės 
energijos suvartojimą reikėtų sumažinti 
368 Mtoe, atsižvelgiant į šio straipsnio 
1 dalyje nurodytų nacionalinių tikslinių 
rodiklių sumą ir 19 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą vertinimą.

Or. de

Pagrindimas

Direktyva bus patvirtinta ne anksčiau kaip 2012 m., o įgyvendinta – tik praėjus dar 12 
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mėnesių, t.y. 2013 m. Taigi būtų racionalu suteikti Komisijai pakankamai laiko direktyvos 
poveikiui nacionaliniu lygmeniu įvertinti.

Pakeitimas 478
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija pasiūlo energijos vartojimo 
efektyvumo padidėjimo apskaičiavimo 
metodą, kuris turės būti naudojamas 
visoje ES ir kurį nustatant atsižvelgiama į 
ekonominius rodiklius, pvz., bendrą 
pridėtinę vertę.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos dabar taikomas metodas, kuriuo energijos vartojimo efektyvumui ir energijos 
taupymui suteikiama vienodai svarbos, yra neteisingas. Pvz., daug energijos naudojančiose 
pramonės šakose gamybos padidėjimas gali padidinti bendrą energijos vartojimą, nors kartu 
didėja ir energijos vartojimo efektyvumas. Nustačius reikalavimus mažinti bendrą energijos 
vartojimą būtų suvaržyta gamyba ir užslopintas ekonomikos augimas.

Pakeitimas 479
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, 
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d. 
Komisija, priimdama deleguotuosius 
aktus pagal 18 straipsnį, nustato bendrą ir 
ekonomiškai efektyvią energijos taupymo 
ir energijos naudojimo intensyvumo 
pokyčių stebėsenos ir tikrinimo metodiką, 
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kuri suteikia galimybę kiekybiškai 
įvertinti valstybių narių pastangas 
remiantis lygiaverčiu pagrindu, 
pasinaudojant turimais statistiniais 
rodikliais.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant bendro tikslinio rodiklio ir atsižvelgiant į subsidiarumo principą vertėtų griežtinti 
nacionalinius tikslinius rodiklius, be kita ko, numatant matavimo ir tikrinimo metodiką. Tai 
atitiktų 2010 m. gruodžio 15 d. EP priimtą B. Bendtseno pranešimą. 

Pakeitimas 480
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. 
Komisija, priimdama deleguotąjį aktą 
pagal 18 straipsnį, nustato bendrą ir 
ekonomiškai efektyvią energijos vartojimo 
efektyvumo vienam gyventojui stebėsenos 
metodiką, kuri suteikia galimybę 
kiekybiškai įvertinti valstybių narių 
pastangas remiantis lygiaverčiu pagrindu, 
pasinaudojant turimais statistiniais 
rodikliais.

Or. en

Pakeitimas 481
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Esant neigiamam įvertinimo rezultatui 
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Komisija ne vėliau kaip 2014 m. 
birželio 30 d. kiekvienai valstybei narei 
nustato jai privalomą tikslinį energijos 
vartojimo efektyvumo rodiklį, pagrįstą 
nacionaliniais energijos vartojimo 
efektyvumo tiksliniais rodikliais, 
nustatytais pagal 1 straipsnio 1 dalį, ir 
valstybių narių pateikta konkrečia 
informacija.

Or. en

Pakeitimas 482
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei įvertinimas parodo, kad Sąjunga 
kaip visuma vargu ar pasieks savo tikslinį 
rodiklį, Komisija įvertinimo pristatymo 
metu turėtų pateikti teisėkūros pasiūlymą, 
kuriuo nustatomi konkrečioms valstybėms 
skirti privalomi tiksliniai energijos 
vartojimo efektyvumo rodikliai.

Or. en

Pakeitimas 483
Claude Turmes, Britta Thomsen, Miloslav Ransdorf, Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis

Pastatų renovacija

1. Valstybės narės siekia ne vėliau kaip 
2050 m. gruodžio 31 d. energijos 
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suvartojimą esamame pastatų fonde 
sumažinti 80 proc., palyginti su 2010 m.
2. Įgyvendindamos Direktyvos 2010/31/ES 
9 straipsnyje nurodytus nacionalinius 
planus ir nepažeisdamos to straipsnio 
1 dalies, valstybės narės parengia politiką 
ir imasi priemonių, kuriomis skatinama 
intensyvi pastatų renovacija, įskaitant 
laipsnišką intensyvią renovaciją.
3. Valstybės narės 2 dalyje nurodytus 
nacionalinius planus parengia ir viešai 
paskelbia ne vėliau 2014 m. sausio 1 d. 
Juose nurodoma bent:
a) duomenys apie pastatus, pateikiami 
pagal pastatų kategorijas,
b) 2020 m., 2030 m. ir 2040 m. tiksliniai 
intensyvios renovacijos rodikliai, 
pateikiami pagal pastatų kategorijas. Šie 
tiksliniai rodikliai suderinami su 1 dalyje 
nurodyto ilgalaikio tikslo įgyvendinimu,
c) priemonės, kuriomis sprendžiamos 
socialinės, techninės ir finansinės pastatų 
sektoriaus problemos,
d) priemonės, kuriomis užtikrinama, jog 
finansiškai nenukentėtų nuomininkai.

4. Valstybės narės gali nuspręsti 
nenustatyti ar netaikyti 1, 2 ir 3 dalyse 
nurodytų reikalavimų šių kategorijų 
pastatams:
a) pastatams, oficialiai saugomiems kaip 
tam tikros aplinkos dalys arba dėl savo 
ypatingos architektūrinės ar istorinės 
vertės, tokiu mastu, kokiu laikantis tam 
tikrų minimalių energinio naudingumo 
reikalavimų nepageidautinai pakistų 
charakteringos jų savybės ar išvaizda;
b) pastatams, naudojamiems kaip maldos 
namai ir religinei veiklai vykdyti;
c) laikiniems pastatams, kurie naudojami 
ne ilgiau kaip dvejus metus, 
pramoniniams statiniams, dirbtuvėms ir 
negyvenamiesiems žemės ūkio pastatams, 
kuriuose suvartojama nedaug energijos, 
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bei negyvenamiesiems žemės ūkio 
pastatams, kuriuos naudoja sektorius, 
kuriam taikomas nacionalinis sektoriaus 
lygmens susitarimas dėl energinio 
naudingumo;
d) gyvenamiesiems pastatams, 
naudojamiems ar skirtiems naudoti 
trumpiau nei keturis mėnesius per metus 
arba, kitu atveju, naudoti trumpą laiką 
per metus, kai numatomas energijos 
suvartojimas yra mažesnis nei 25 proc. 
energijos, kuri būtų suvartota juos 
naudojant visus metus;
e) pavieniams pastatams, kurių 
naudingasis patalpų plotas yra mažesnis 
kaip 50 m2.

5. Valstybės narės užtikrina, kad intensyvi 
ir laipsniška intensyvi renovacija būtų 
pirmiausiai atlikta gyvenamuosiuose ir 
komercinės paskirties pastatuose, kurių 
energinis naudingumas mažiausias.
6. Valstybės narės užtikrina, kad intensyvi 
renovacija būtų pirmiausiai atlikta 
viešosios valdžios institucijų nuosavybėje 
esančiuose arba užimamuose pastatuose, 
kurių energinis naudingumas mažiausias.

Or. en

Pakeitimas 484
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis (naujas)

1. Valstybės narės siekia ne vėliau kaip 
2050 m. gruodžio 31 d. visos patiektos 
arba galutinės energijos suvartojimą 
esamame pastatų fonde sumažinti 
80 proc., palyginti su 2010 m.



PE475.929v01-00 50/105 AM\883474LT.doc

LT

2. Įgyvendindamos Direktyvos 2010/31/ES 
9 straipsnyje nurodytus nacionalinius 
planus ir nepažeisdamos to straipsnio 
1 dalies, valstybės narės parengia politiką 
ir imasi priemonių, kuriomis užtikrinamas 
viso pastatų fondo bendras energinio 
naudingumo padidėjimas. 
3. Valstybės narės 2 dalyje nurodytus 
nacionalinius planus parengia ir viešai 
paskelbia ne vėliau 2014 m. sausio 1 d. 
Juose nurodoma bent:
a) duomenys apie pastatus, pateikiami 
pagal pastatų kategorijas,
b) vidutinio patiektos arba galutinės 
energijos suvartojimo jų pastatų fonde 
mažinimo tiksliniai rodikliai 2020 m., 
2030 m. ir 2040 m., pateikiami pagal 
pastatų kategorijas. Patiektai energijai 
taikomi Direktyvos 2010/31/EB 1 priedo 
3 punkte išvardyti aspektai. Šie tiksliniai 
rodikliai suderinami su 1 dalyje nurodyto 
ilgalaikio tikslo įgyvendinimu,
c) priemonės, kuriomis sprendžiamos 
socialinės, techninės ir finansinės pastatų 
sektoriaus problemos,
d) priemonės, kuriomis užtikrinama, jog 
finansiškai nenukentėtų nuomininkai.
4. Valstybės narės užtikrina, kad 
kiekvienos kategorijos pastatuose 
intensyvi renovacija būtų pirmiausiai 
atlikta pastatuose, kurių energinis 
naudingumas mažiausias.

Or. en

Pakeitimas 485
Francisco Sosa Wagner

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

3a straipsnis
Pastatų renovacija

1. Valstybės narės siekia iki 2050 m. 
energijos vartojimą esamuose pastatuose 
sumažinti 80 proc., palyginti su 2010 m.
2. Įgyvendindamos Direktyvos 2010/31/ES 
9 straipsnyje nurodytus nacionalinius 
planus ir nepažeisdamos to straipsnio 
1 dalies, valstybės narės parengia politiką 
ir imasi priemonių, kuriomis užtikrinamas 
jų pastatų fondo bendro energinio 
naudingumo padidėjimas.
3. Valstybės narės 2 dalyje nurodytus 
nacionalinius planus parengia ir viešai 
paskelbia ne vėliau 2014 m. sausio 1 d. 
Juose nurodoma bent:
a) duomenys apie pastatus, pateikiami 
pagal pastatų kategorijas;
b) vidutinio energijos suvartojimo jų 
pastatų fonde mažinimo tiksliniai 
rodikliai 2020 m., 2030 m. ir 2040 m., 
pateikiami pagal pastatų kategorijas. Šie 
tiksliniai rodikliai suderinami su 1 dalyje 
nurodyto ilgalaikio tikslo įgyvendinimu;
c) priemonės, kuriomis sprendžiamos 
socialinės, techninės ir finansinės pastatų 
sektoriaus problemos;
d) priemonės, kuriomis užtikrinama, jog 
finansiškai nenukentėtų nuomininkai.
4. Valstybės narės užtikrina, kad intensyvi 
renovacija būtų pirmiausiai atlikta 
pastatuose, kurių energinis naudingumas 
mažiausias.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant iki 2050 m. sukurti mažu anglies dioksido išmetimu pagrįstą ekonomiką, bus labai 
naudinga ES 80 proc. sumažinti energijos vartojimą pastatuose. Ilgalaikis tikslas, suderintas 
su kitais aiškiai suprantamais ir praktiškais tarpiniais tiksliniais rodikliais, padės valstybėms 
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narėms nustatyti prioritetus ir kartu suteiks joms būtino lankstumo. Itin svarbu pradėti nuo 
pastatų, kuriuose galima sutaupyti daugiausiai energijos.

Pakeitimas 486
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Pastatų renovacija

Įgyvendindamos 19 straipsnyje nurodytus 
nacionalinius planus valstybės narės 
skatina politiką ir imasi tinkamų 
priemonių, kuriomis skatinama pastatų 
renovacija. Jos apima bent:
a) pastatų registrą, sutvarkytą pagal 
pastatų kategorijas;
b) priemones techniniams ir reguliavimo 
reikalavimams patenkinti;
c) finansines paskatas statybos sektoriuje, 
įskaitant sumažintus mokesčius, mažesnį 
PVM tarifą, taikomą renovacijos 
darbams, ir paskolas žemomis 
palūkanomis, pvz., vadinamąsias 
ekologines paskolas, t. y. galimybę gauti 
paskolas dešimčiai metų už 0 proc. 
palūkanas, prieinamą kiekvienam 
subjektui, jei patvirtinama, kad jis ėmėsi 
bent dviejų iš šių priemonių: padidino 
stogo ir sienų dangos arba išorės sienų, 
arba langų,, išorės durų ir priedangos 
nuo saulės energinį naudingumą, pakeitė 
šildymo ar namų vandens pašildymo 
įrangą ir sistemas, pastatė šildymo ir 
elektros gamybos įrenginius bei sistemas, 
naudojančias atsinaujinančių ar 
lygiaverčių šaltinių energiją, pastatė 
namų vandens pašildymo įrangą ir 
sistemas, naudojančias atsinaujinančių ar 
lygiaverčių šaltinių energiją;
d) priemones, kuriomis užtikrinama, jog 
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finansiškai nenukentėtų savininkai 
ir (arba) nuomininkai.

Or. it

Pakeitimas 487
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Ilgalaikiai energijos taupymo tiksliniai 

rodikliai
1. Valstybės narės parengia planus, 
skirtus didesniam energijos taupymui 
2021–2050 m. Valstybės narės 
derindamos savo veiksmus su Komisija 
nustato energijos taupymo tikslinius 
rodiklius, sudarančius Europos 
energetikos politikos dalį. 
2. Valstybės narės 1 dalyje nurodytus 
nacionalinius planus parengia ir viešai 
paskelbia ne vėliau 2014 m. sausio 1 d. 
Juose nurodoma bent:
a) duomenys apie pastatus, pateikiami 
pagal pastatų kategorijas,
b) viešosioms organizacijoms 
priklausančių pastatų aprašas, kuriame 
nurodomas patalpų plotas m2 ir kiekvieno 
pastato energinis naudingumas,
c) energijos taupymo rodikliai 2020, 
2030 ir 2040 m. kartu su išsamiais 
planais, kuriuose nurodomos priemonės 
tiksliniams rodikliams įgyvendinti bei 
nustatomi tiksliniai rodikliai skirtinguose 
sektoriuose. Šie tiksliniai rodikliai 
suderinami su 1 dalyje nurodyto ilgalaikio 
tikslo įgyvendinimu,
d) priemonės, kuriomis sprendžiamos 
socialinės, sveikatos apsaugos ir saugos, 
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techninės ir finansinės problemos pastatų 
sektoriuje,
e) priemonės, kuriomis užtikrinama, jog 
finansiškai nenukentėtų nuomininkai,
f) kovos su energijos nepritekliumi 
priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Reikia dėti pastangas, kad energijos vartojimo efektyvumo didinamas duotų naudos ir po 
2020 m. Pirmas žingsnis šia linkme – planų apmatai ir tikslinių rodiklių nustatymas.

Pakeitimas 488
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Pastatai

1. Valstybės narės parengia nacionalinius 
veiksmų planus, kuriais siekiama gerokai 
sumažinti energijos vartojimą pastatų 
fonde. Valstybės narės, remdamosi 
nacionaliniais energijos taupymo 
tiksliniais rodikliais bei 3 straipsnio ir 
I priedo nuostatomis, nustato savo 
nacionalinių energijos taupymo tikslų 
dalį, kuri įgyvendinama taikant priemones 
pastatų sektoriuje.
2. Valstybės narės 1 dalyje nurodytus 
nacionalinius veiksmų planus parengia ir 
viešai paskelbia ne vėliau kaip 2014 m. 
sausio 1 d. Juose numatoma bent:
a) 2020 m., 2030 m. ir 2040 m. galutinio 
energijos suvartojimo mažinimo pastatų 
fonde tiksliniai rodikliai. Šie tiksliniai 
rodikliai suderinami su nuostatomis dėl 
energijos taupymo dalies, kuri turi būti 
pasiekta pastatų sektoriuje pagal valstybės 
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narės sprendimą remiantis 1 dalimi. Į 
veiksmų planą taip pat derėtų įtraukti 
ilgalaikius 2040 m. ir 2050 m. tikslinius 
rodiklius. Energijai naudojimo 
priemonėms taikomi 
Direktyvos 2010/21/ES 1 priedo 3 punkte 
išvardyti aspektai;
b) vykdant nacionalinius veiksmų planus 
naujų pastatų atžvilgiu remiamas ir 
palengvinamas Direktyvos 2010/31/ES 
9 straipsnio nuostatų įgyvendinimas;
c) nacionaliniuose planuose esamų 
pastatų atžvilgiu numatomas energijos 
vartojimo pastatų fonde sumažinimas 
atliekant laipsnišką intensyvią renovaciją 
ir teikiant pirmenybę veiklai, susijusiai su 
pastatais, kurių energinis naudingumas 
mažiausias;
d) nacionaliniuose planuose turėtų būti 
numatytos finansavimo ir mokymo 
priemonės a punkte nurodytų tikslinių 
rodiklių įgyvendinimui palengvinti.
3. Ypatingos architektūrinės ar istorinės 
vertės pastatuose, kuriuos taikytinais 
teisės aktais nustato nacionalinės valdžios 
institucijos, energijos vartojimo 
efektyvumo priemonės turėtų būti 
vykdomos taip, kad būtų išsaugotos šių 
pastatų specifinės savybės.

Or. en

Pakeitimas 489
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešosios organizacijos Išbraukta.
1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad 
nuo 2014 m. sausio 1 d. kasmet būtų 
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renovuojama 3 proc. viso jų viešosioms 
organizacijoms priklausančių patalpų 
ploto, kad būtų įvykdyti bent būtinieji 
energijos vartojimo efektyvumo 
reikalavimai, kuriuos atitinkama valstybė 
narė nustatė taikydama 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį. 3 proc. 
norma apskaičiuojama pagal atitinkamos 
valstybės narės viešosioms organizacijoms 
priklausančių pastatų, kurių bendras 
naudingasis patalpų plotas viršija 250 m2, 
visą plotą, kuris kiekvienų metų 
sausio 1 d. neatitinka taikant 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį 
nustatytų nacionalinių būtinųjų energijos 
vartojimo efektyvumo reikalavimų.
2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo 
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 
renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais 
nors iš dviejų praėjusių ar ateinančių 
metų.
3. Taikant šio straipsnio 1 dalį valstybės 
narės iki 2014 m. sausio 1 d. sudaro ir 
viešai paskelbia savo viešosioms 
organizacijoms priklausančių pastatų 
inventorių, kuriame nurodo:
a) plotą m2 ir
b) kiekvieno pastato energinį 
naudingumą.
4. Valstybės narės viešąsias organizacijas 
skatina:
a) patvirtinti energijos vartojimo 
efektyvumo planą, kuris būtų atskiras 
arba platesnės klimato ar aplinkos 
apsaugos plano dalis ir kuriame būtų 
nustatyti konkretūs energijos taupymo 
tikslai, kad būtų nuolat gerinamas 
organizacijos energinis naudingumas;
b) įgyvendinant minėtą planą nustatyti 
energijos valdymo sistemą.

Or. en
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Pakeitimas 490
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad nuo 
2014 m. sausio 1 d. kiekvienos iš jų 
viešajame sektoriuje būtų galima 
sistemingai įgyvendinti ekonomiškai 
efektyvias ir kitais atžvilgiais tinkamas
energijos taupymo ir energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemones. Tai gali 
būti atlikta pagal nacionalines programas 
ar susitarimus, kuriais siekiama skatinti 
energijos vartojimo valstybių narių
viešosioms organizacijoms
priklausančiuose pastatuose ar kitos jų 
veiklos energijos vartojimo auditą, taip pat 
skatinti patobulinimus, kurie turi būti 
atliekami remiantis tokiais auditais.
Ekonomiškai efektyvios priemonės gali 
apimti, pvz., vartojimo stebėsenos 
skatinimą, energijos valdymo sistemų 
naudojimą ir efektyvesnį erdvės 
išnaudojimą.

Or. fi

Pagrindimas

Direktyva dėl energijos vartojimo efektyvumo turėtų būti skatinamas ir sąnaudų efektyvumas. 
Valstybės narės savo viešųjų finansų labui negali sau leisti apmokėti beprasmius ir 
ekonomiškai neefektyvius pastatų pertvarkymus. Pageidautina sujungti esmingesnius 
energijos vartojimo efektyvumo patobulinimus ir normalią pastato gyvavimo metu būtiną 
pagrindinę priežiūrą.

Pakeitimas 491
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės, siekdamos įgyvendinti 
nacionalinius energijos taupymo 
tikslinius rodiklius bei 3 straipsnio ir 
I priedo nuostatas, nustato viešiesiems 
pastatams taikytinus energijos vartojimo
mažinimo tikslinius rodiklius ir energijos 
taupymo priemones, kurios turėtų 
užtikrinti didelį viešųjų organizacijų 
valdomų pastatų energinio naudingumo 
augimą, atsižvelgiant į ekonominį 
efektyvumą ir energijos taupymo 
priemones kituose sektoriuose.

Or. en

Pakeitimas 492
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad 
nuo 2014 m. sausio 1 d. kasmet būtų 
renovuojama 3 proc. viso jų viešosioms 
organizacijoms priklausančių patalpų 
ploto, kad būtų įvykdyti bent būtinieji
energijos vartojimo efektyvumo
reikalavimai, kuriuos atitinkama valstybė 
narė nustatė taikydama 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį. 3 proc. 
norma apskaičiuojama pagal atitinkamos 
valstybės narės viešosioms organizacijoms 
priklausančių pastatų, kurių bendras 

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad
būtų įgyvendintas ES 20 proc. pirminės 
energijos taupymo iki 2020 m. tikslinis 
rodiklis, ir šiuo tikslu gali nuo 2014 m. 
sausio 1 d. imtis priemonių, didinančių jų 
viešosioms organizacijoms priklausančių
pastatų energinį naudingumą, kad būtų 
įvykdyti bent būtinieji energinio 
naudingumo reikalavimai, kuriuos 
atitinkama valstybė narė nustatė taikydama 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį, 
laikantis 3 straipsnio 1 dalyje nustatyto 
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naudingasis patalpų plotas viršija 250 m2, 
visą plotą, kuris kiekvienų metų sausio
1 d. neatitinka taikant 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį 
nustatytų nacionalinių būtinųjų energijos 
vartojimo efektyvumo reikalavimų.

nacionalinio energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinio rodiklio.

Or. de

Pakeitimas 493
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės gali 
siekdamos 1 ir 3 straipsnyje nustatytų 
tikslų imtis priemonių, viršijančių 
būtinuosius reikalavimus, nustatytus 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnyje, kad 
būtų padidintas jų viešosioms 
organizacijoms priklausančių pastatų 
energinis naudingumas.

Or. de

Pakeitimas 494
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jei užtikrinamas pakankamas viešasis 
finansavimas ir nekyla grėsmės vietos 
valdžios institucijų kitų svarbių funkcijų, 
pvz., švietimo ir socialinių paslaugų, 
finansavimui, nepažeisdamos 
Direktyvos 2010/31/ES 7 straipsnio, 
valstybės narės užtikrina, kad nuo 2014 m. 
sausio 1 d. kasmet būtų renovuojama 
1,5 proc. viso jų viešosioms 
organizacijoms priklausančių šildomų
patalpų ploto, kad būtų įvykdyti bent 
būtinieji energinio naudingumo 
reikalavimai, kuriuos atitinkama valstybė 
narė nustatė taikydama 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį. 
1,5 proc. norma apskaičiuojama pagal 
atitinkamos valstybės narės viešosioms 
organizacijoms priklausančių pastatų, kurių 
bendras naudingasis patalpų plotas viršija 
250 m2, visą šildomų patalpų plotą, kuris 
kiekvienų metų sausio 1 d. neatitinka 
taikant Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį 
nustatytų nacionalinių būtinųjų energinio 
naudingumo reikalavimų.

Or. de

Pagrindimas

Nešildomiems pastatams, pvz., sandėliams, nederėtų taikyti reikalavimo atlikti renovaciją 
energijos vartojimo efektyvumo tikslais.

Pakeitimas 495
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad 
nuo 2014 m. sausio 1 d. kasmet būtų 

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

renovuojama 3 proc. viso jų viešosioms 
organizacijoms priklausančių patalpų 
ploto, kad būtų įvykdyti bent būtinieji 
energinio naudingumo reikalavimai, 
kuriuos atitinkama valstybė narė nustatė 
taikydama Direktyvos 2010/31/ES 
4 straipsnį. 3 proc. norma apskaičiuojama 
pagal atitinkamos valstybės narės 
viešosioms organizacijoms priklausančių 
pastatų, kurių bendras naudingasis patalpų 
plotas viršija 250 m2, visą plotą, kuris 
kiekvienų metų sausio 1 d. neatitinka 
taikant Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį 
nustatytų nacionalinių būtinųjų energinio 
naudingumo reikalavimų. 3 proc. 
renovacijos reikalavimo alternatyva 
galėtų būti atitinkamai ženklus energinio 
naudingumo padidėjimas esamame 
pastatų fonde taikant kitas priemones, 
tačiau tokiu atveju iš 3 proc. normos 
reikėtų atimti energijos vartojimo 
padidėjimą dėl vėdinimo įrangos, įdiegtos 
siekiant vykdyti patalpų oro kokybės 
reikalavimus.

Or. fi

Pagrindimas

Ekonominiam efektyvumui pasiekti būtina, kad patobulinimai taptų pagrindinės priežiūros 
dalimi, o energiją taupanti renovacija turi būti modernizuota, kad būtų patenkinti 
pagrindiniai pastatų modernizacijos poreikiai. Vėdinimo įranga, įrengta siekiant vykdyti 
patalpų oro kokybės reikalavimus, didina energijos vartojimą. Griežtesniems energijos 
vartojimo efektyvumo reikalavimams tenkinti taip pat būtinos investicijos į drėgnumo 
kontrolę, kad būtų išvengta drėgmės ir pelėsių atsiradimo pavojaus.

Pakeitimas 496
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES
7 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad 

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

nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES
9 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad 
nuo 2014 m. sausio 1 d. kasmet būtų
atliekama intensyvi arba laipsniška 
intensyvi renovacija bent 3 proc. 
viešosioms organizacijoms priklausančių
arba jų užimamų patalpų ploto.

Intensyvi renovacija – atnaujinimas, 
sumažinantis pirminės energijos 
vartojimą pastate bent 40 proc., palyginti 
su vartojimu prieš renovaciją.
Pastato energinis naudingumas 
apskaičiuojamas vadovaujantis metodika, 
kurią pagal Direktyvos 2010/31/ES 
3 straipsnį parengia valstybės narės.
Atitinkamais atvejais intensyvi (laipsniška 
intensyvi) renovacija turėtų būti vykdoma 
atsižvelgiant į pastato apvalkalą, pastato 
įrangą, eksploatavimą ir priežiūrą bei 
vartotojų elgseną.

Or. en

Pakeitimas 497
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad 
nuo 2014 m. sausio 1 d. kasmet būtų
renovuojama 3 proc. viso jų viešosioms 

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

priklausantys pastatai būtų renovuojami 
taip, kad kasmet būtų sutaupoma 3 proc. iš
viso per metus suvartojamos energijos,
palyginti su bendru praėjusiais metais 
suvartotos energijos kiekiu, kad būtų 
įvykdyti bent būtinieji energinio 
naudingumo reikalavimai, kuriuos 
atitinkama valstybė narė nustatė taikydama 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį. 3 proc. 
norma apskaičiuojama pagal visą metinį 
energijos vartojimą pastatuose ir taikoma
atitinkamos valstybės narės viešosioms 
organizacijoms priklausantiems 
pastatams, kurių bendras naudingasis 
patalpų plotas viršija 250 m2 ir kurie
kiekvienų metų sausio 1 d. neatitinka 
taikant Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį 
nustatytų nacionalinių būtinųjų energinio 
naudingumo reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 498
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

nustatytų nacionalinių būtinųjų energinio 
naudingumo reikalavimų. Ypatingas 
dėmesys turi būti skiriamas geros patalpų 
oro kokybės užtikrinimui vykdant 
atitinkamus vėdinimo reikalavimus ir 
naudojant mažos taršos statybines 
medžiagas, įrangą ir produktus.

Or. en

Pakeitimas 499
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad 
nuo 2014 m. sausio 1 d. kasmet būtų 
renovuojama 3 proc. viso jų viešosioms 
organizacijoms priklausančių ar jų 
užimamų patalpų ploto, teikdamos 
pirmenybę viešiesiems pastatams, 
kuriuose taikant energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemones galima 
sutaupyti daugiausiai energijos, kad būtų 
įvykdyti bent būtinieji energinio 
naudingumo reikalavimai, kuriuos 
atitinkama valstybė narė nustatė taikydama 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį. 3 proc. 
norma apskaičiuojama pagal atitinkamos 
valstybės narės viešosioms organizacijoms 
priklausančių pastatų visą plotą, kuris 
kiekvienų metų sausio 1 d. neatitinka 
taikant Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį 
nustatytų nacionalinių būtinųjų energinio 
naudingumo reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 500
Mario Pirillo
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 501
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad 
nuo 2014 m. sausio 1 d. kasmet būtų 
renovuojama 3 proc. viso jų viešosioms 
organizacijoms priklausančių patalpų 
ploto, kad būtų įvykdyti bent būtinieji 
energijos vartojimo efektyvumo 
reikalavimai, kuriuos atitinkama valstybė 
narė nustatė taikydama 

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

Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį. 3 proc. 
norma apskaičiuojama pagal atitinkamos 
valstybės narės viešosioms organizacijoms 
priklausančių pastatų, kurių bendras 
šildomų ir (arba) vėsinamų patalpų plotas 
viršija 250 m2, visą šildomų ir (arba) 
vėsinamų patalpų plotą, kuris kiekvienų 
metų sausio 1 d. neatitinka taikant 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį 
nustatytų nacionalinių būtinųjų energinio 
naudingumo reikalavimų.

Or. de

Pagrindimas

4 straipsnio 1 dalyje išdėstyti reikalavimai neturėtų būti taikomi patalpoms, kurioms 
nereikalingas šildymas ir (arba) vėsinimas.

Pakeitimas 502
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės nustato 
specialius pastatų atnaujinimo tikslinius 
rodiklius, suderintus su jų nacionaliniais 
energijos vartojimo efektyvumo veiksmų 
planais. Pastatų atnaujinimo tikslinis 
rodiklis – valstybių narių viešosioms 
organizacijoms priklausančių patalpų
plotas, kuris turi būti kasmet 
renovuojamas, kad būtų įvykdyti bent 
būtinieji energinio naudingumo
reikalavimai, kuriuos atitinkama valstybė 
narė nustatė taikydama 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį. Pastatų 
atnaujinimo tikslinis rodiklis 
apskaičiuojamas pagal atitinkamos 
valstybės narės viešosioms organizacijoms 
priklausančių pastatų, kurių bendras 
naudingasis patalpų plotas viršija 250 m2, 
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visą plotą, kuris kiekvienų metų sausio 1 d. 
neatitinka taikant Direktyvos 2010/31/ES 
4 straipsnį nustatytų nacionalinių būtinųjų 
energinio naudingumo reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 503
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES, 
valstybės narės užtikrina, kad nuo 2014 m. 
sausio 1 d. kasmet būtų renovuojama 
3 proc. viso jų centrinės valdžios 
institucijoms priklausančių viešųjų pastatų
patalpų ploto, kad būtų įvykdyti bent 
būtinieji energinio naudingumo
reikalavimai, kuriuos atitinkama valstybė 
narė nustatė taikydama 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį. 3 proc. 
norma apskaičiuojama pagal atitinkamos 
valstybės narės centrinės valdžios 
institucijoms priklausančių pastatų, kurių 
bendras naudingasis patalpų plotas viršija
500 m2, o nuo 2015 m. liepos 15 d. –
250 m2, visą plotą, kuris kiekvienų metų 
sausio 1 d. neatitinka taikant 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį 
nustatytų nacionalinių būtinųjų energinio 
naudingumo reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 504
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Įgyvendindamos 3a straipsnyje 
nurodytus nacionalinius planus ir
nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad 
kasmet būtų renovuojama 3 proc. viso jų 
viešosioms organizacijoms priklausančių 
patalpų ploto.

Or. en

Pagrindimas

Šiame straipsnyje derėtų pateikti nuorodą į siūlomą 3a straipsnį. Nėra jokios priežasties 
apskaičiuojant tikslinį rodiklį neįtraukti visų viešųjų pastatų. Valdžios institucijoms paliekama 
laisvė spręsti, kuriuos pastatus renovuoti.

Pakeitimas 505
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad 
nuo 2014 m. sausio 1 d. kasmet būtų 
renovuojama 3 proc. viso jų viešosioms 
organizacijoms priklausančių patalpų 
ploto, kad būtų įvykdyti bent būtinieji 
energijos vartojimo efektyvumo 

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad 
nuo 2014 m. sausio 1 d. galutinis energijos 
suvartojimas jų viešosioms 
organizacijoms priklausančiuose ar jų 
užimamuose pastatuose kasmet mažėtų
3 proc.
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reikalavimai, kuriuos atitinkama valstybė 
narė nustatė taikydama 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį. 3 proc. 
norma apskaičiuojama pagal atitinkamos 
valstybės narės viešosioms organizacijoms 
priklausančių pastatų, kurių bendras 
naudingasis patalpų plotas viršija 250 m2, 
visą plotą, kuris kiekvienų metų 
sausio 1 d. neatitinka taikant 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį 
nustatytų nacionalinių būtinųjų energijos 
vartojimo efektyvumo reikalavimų.

Or. fr

Pakeitimas 506
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad 
nuo 2014 m. sausio 1 d. kas ketveri metai
būtų renovuojama 8 proc. viso jų 
viešosioms organizacijoms priklausančių 
patalpų ploto, kad būtų įvykdyti bent 
būtinieji energinio naudingumo
reikalavimai, kuriuos atitinkama valstybė 
narė nustatė taikydama 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį. 8 proc. 
norma apskaičiuojama pagal atitinkamos 
valstybės narės viešosioms organizacijoms 
priklausančių pastatų, kurių bendras 
naudingasis patalpų plotas viršija 500 m2, o 
nuo 2018 m. gruodžio 31 d. – 250 m2, visą 
plotą, kuris kiekvienų metų sausio 1 d. 
neatitinka taikant Direktyvos 2010/31/ES 
4 straipsnį nustatytų nacionalinių būtinųjų 
energinio naudingumo reikalavimų.

Or. en
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Pakeitimas 507
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 508
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad
nuo 2014 m. sausio 1 d. kasmet būtų 
renovuojama 3 proc. viso jų viešosioms 
organizacijoms priklausančių patalpų 
ploto, kad būtų įvykdyti bent būtinieji 
energijos vartojimo efektyvumo 

Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad
iki 2020 m. jų viešosioms organizacijoms 
priklausančių pastatų energinis 
naudingumas padidėtų 20 proc.
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reikalavimai, kuriuos atitinkama valstybė 
narė nustatė taikydama 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį. 3 proc.
norma apskaičiuojama pagal atitinkamos 
valstybės narės viešosioms organizacijoms 
priklausančių pastatų, kurių bendras 
naudingasis patalpų plotas viršija 250 m2, 
visą plotą, kuris kiekvienų metų 
sausio 1 d. neatitinka taikant 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį 
nustatytų nacionalinių būtinųjų energijos 
vartojimo efektyvumo reikalavimų.

Or. ro

Pakeitimas 509
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 3 straipsnio 1a dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 510
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 511
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad 

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

nuo 2014 m. sausio 1 d. kasmet būtų
3 proc. sumažinamas energijos vartojimas
jų viešosioms organizacijoms
priklausančiuose ir jų užimamuose 
pastatuose, kad būtų įvykdyti bent būtinieji
energinio naudingumo reikalavimai, 
kuriuos atitinkama valstybė narė nustatė 
taikydama Direktyvos 2010/31/ES 
4 straipsnį. 3 proc. norma apskaičiuojama 
pagal visą energijos vartojimą atitinkamos 
valstybės narės viešosioms organizacijoms
priklausančiuose ar jų užimamuose 
pastatuose, kuris kiekvienų metų 
sausio 1 d. neatitinka taikant Direktyvos 
2010/31/ES 4 straipsnį nustatytų 
nacionalinių būtinųjų energinio 
naudingumo reikalavimų.

Or. ro

Pakeitimas 512
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad 
nuo 2014 m. sausio 1 d. kasmet būtų 
renovuojama vidutiniškai bent 2 proc. viso 
jų viešosioms organizacijoms priklausančių 
patalpų ploto, kad būtų įvykdyti bent 
būtinieji energinio naudingumo
reikalavimai, kuriuos atitinkama valstybė 
narė nustatė taikydama 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį. 2 proc.
norma apskaičiuojama pagal atitinkamos 
valstybės narės viešosioms organizacijoms 
priklausančių pastatų, kurių bendras 
naudingasis patalpų plotas viršija 250 m2, 
visą plotą, kuris kiekvienų metų sausio 1 d. 
neatitinka taikant Direktyvos 2010/31/ES 
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4 straipsnį nustatytų nacionalinių būtinųjų 
energijos vartojimo efektyvumo
reikalavimų.

4 straipsnį nustatytų nacionalinių būtinųjų 
energinio naudingumo reikalavimų.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ribotas nacionalinių biudžetų galimybes ir būtiną pradinį investicijų dydį, 
taikant 3 proc. normą būtų sukurta per didelė finansinė našta.

Pakeitimas 513
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės taiko a arba 
b punktų nuostatas:

a) valstybės narės ne vėliau kaip 2014 m. 
sausio 1 d. sudaro ir viešai paskelbia savo 
viešosioms organizacijoms priklausančių 
pastatų aprašą, kuriame nurodo:

 patalpų plotą m2; ir

 kiekvieno pastato energinį naudingumą.
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Nuo 2014 m. sausio 1 d. valstybės narės 
užtikrina, kad kasmet būtų renovuojama 
3 proc. viso valstybei priklausančių 
patalpų ploto, kad būtų įvykdyti bent 
būtinieji energinio naudingumo 
reikalavimai, kuriuos atitinkama valstybė 
narė nustatė taikydama 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį. 3 proc. 
norma apskaičiuojama pagal atitinkamos 
valstybės narės viešosioms organizacijoms 
priklausančių pastatų, kurių bendras 
naudingasis patalpų plotas viršija 250 m2, 
visą plotą, kuris kiekvienų metų 
sausio 1 d. neatitinka taikant 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį 
nustatytų nacionalinių būtinųjų energinio 
naudingumo reikalavimų.
Valstybės narės gali į savo metinę 
renovavimo normą įskaičiuoti konkrečiais 
metais renovuotą perteklinį pastato 
patalpų plotą, tarsi jis būtų buvęs 
renovuotas kuriais nors iš dviejų 
praėjusių ar ateinančių metų;
b) nuo 2014 m. sausio 1 d. valstybės narės 
užtikrina, kad būtų renovuoti didesnio 
kaip 250 m2 ploto valstybei priklausantys 
pastatai, kurie neatitinka nacionalinių 
būtinųjų energinio naudingumo 
reikalavimų, nustatytų norint pasiekti 
sąnaudų atžvilgiu optimalų lygį taikant 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį, 
siekiant iki 2020 m. sumažinti jų energijos 
vartojimą bent 40 proc.

Or. fr

Pagrindimas

Le secteur public peut jouer un rôle exemplaire pour accélérer la rénovation du parc existant 
et diminuer sa consommation d’énergie. Il semble donc possible de soutenir la recherche 
d’un niveau d’ambition élevé dans ce domaine. Cependant, la proposition de la Commission 
nécessite des modifications dans le sens d'une plus grande flexibilité sur le plan de la méthode 
et du champ d'application.Cet amendement introduit un nouveau paragraphe 1b, permettant 
aux États membres de mettre en œuvre une solution alternative, fondée sur l’approche la plus 
efficace en termes de coûts.Il semble en effet plus efficace et moins coûteux de tendre vers une 
réduction globale ambitieuse de la consommation énergétique du parc de bâtiments publics 
sur l’ensemble de la période, c’est-à-dire à l’horizon 2020, sans s’imposer nécessairement un 
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rythme annuel régulier.De plus, le champ d'application devrait être restreint. Il conviendrait 
de distinguer au sein du parc des bâtiments publics les bâtiments de l’Etat, les bâtiments 
appartenant aux collectivités locales et le cas particulier des logements sociaux.

Pakeitimas 514
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad
ne vėliau kaip 2021 m. sausio 1 d. būtų
renovuota 21 proc. viso jų viešosioms 
organizacijoms priklausančių patalpų 
ploto, kad būtų įvykdyti bent būtinieji 
energinio naudingumo reikalavimai, 
kuriuos atitinkama valstybė narė nustatė 
taikydama Direktyvos 2010/31/ES 
4 straipsnį. 21 proc. norma apskaičiuojama 
pagal atitinkamos valstybės narės 
viešosioms organizacijoms priklausančių 
pastatų, kurių bendras naudingasis patalpų 
plotas viršija 250 m2, visą plotą, kuris
2014 m. sausio 1 d. neatitinka taikant 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį 
nustatytų nacionalinių būtinųjų energinio 
naudingumo reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 515
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad 

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

nuo 2014 m. sausio 1 d. kasmet būtų 
renovuojama 3 proc. toliau nurodyto
patalpų ploto, kad būtų įvykdyti bent 
būtinieji energinio naudingumo
reikalavimai, kuriuos atitinkama valstybė 
narė nustatė taikydama 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį. 3 proc. 
norma apskaičiuojama pagal atitinkamos 
valstybės narės viešosioms organizacijoms 
priklausančių pastatų, kurių bendras
šildomų arba (ir) vėsinamų patalpų plotas 
viršija 250 m2, visą plotą, kuris kiekvienų 
metų sausio 1 d. neatitinka taikant 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį 
nustatytų nacionalinių būtinųjų energinio 
naudingumo reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 516
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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reikalavimų.

Or. fr

Pakeitimas 517
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse sąnaudos, susijusios su gyvenamųjų pastatų renovacija jų 
didesnio energinio naudingumo tikslais, visada turi būti perkeliamos nuomininkams. Taigi dėl 
Komisijos pasiūlymo padidėtų nuoma ir itin pasunkėtų energijos įperkamumo problema, o 
daugeliui šeimų ir asmenų tektų išsikelti. Nors ir gyvenamuosius pastatus neabejotinai derėtų 
renovuoti jų didesnio energinio naudingumo tikslais, Komisijos siūlomus nelanksčius 
reikalavimus reikėtų atmesti.
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Pakeitimas 518
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Be kita ko, Komisija turėtų atsižvelgti į konkrečių valstybių narių pradines pozicijas, t. y. jų 
ekonominės veiklos rezultatus ir įgyvendintus išankstinius veiksmus, kaip nurodyta 
13 konstatuojamoje dalyje.

Pakeitimas 519
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad 

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

nuo 2014 m. sausio 1 d. kasmet būtų 
renovuojama 2 proc. viso jų viešosioms 
organizacijoms priklausančių patalpų 
ploto, kad būtų įvykdyti bent būtinieji 
energinio naudingumo reikalavimai, 
kuriuos atitinkama valstybė narė nustatė 
taikydama Direktyvos 2010/31/ES 
4 straipsnį. 2 proc. norma apskaičiuojama 
pagal atitinkamos valstybės narės 
viešosioms organizacijoms priklausančių 
ar jų užimamų pastatų, kurių bendras 
naudingasis patalpų plotas viršija 250 m2, 
visą plotą, kuris kiekvienų metų sausio 1 d. 
neatitinka taikant Direktyvos 2010/31/ES 
4 straipsnį nustatytų nacionalinių būtinųjų 
energinio naudingumo reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 520
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad 
nuo 2014 m. sausio 1 d. kasmet būtų 
renovuojama 3 proc. viso jų viešosioms 
organizacijoms priklausančių ar jų 
užimamų patalpų ploto, kad būtų įvykdyti 
bent būtinieji energinio naudingumo
reikalavimai, kuriuos atitinkama valstybė 
narė nustatė taikydama 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį.
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vartojimo efektyvumo reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 521
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad 
nuo 2014 m. sausio 1 d. kasmet būtų 
renovuojama 3 proc. viso jų viešosioms 
organizacijoms priklausančių patalpų 
ploto, kad būtų įvykdyti bent būtinieji 
energinio naudingumo reikalavimai, 
kuriuos atitinkama valstybė narė nustatė 
taikydama Direktyvos 2010/31/ES 
4 straipsnį. 3 proc. norma apskaičiuojama 
pagal atitinkamos valstybės narės 
viešosioms organizacijoms priklausančių 
pastatų, kurių bendras naudingasis patalpų 
plotas viršija 1000 m2, visą plotą, kuris 
kiekvienų metų sausio 1 d. neatitinka 
taikant Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį 
nustatytų nacionalinių būtinųjų energinio 
naudingumo reikalavimų.

Or. de

Pagrindimas

Racionaliau pirmiausiai renovuoti didelius viešosioms organizacijoms priklausančius 
pastatus. 250 m2 ribinis plotas yra per mažas.

Pakeitimas 522
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 523
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, 
įgyvendindamos viešųjų pastatų energinio 
naudingumo didinimo priemones, jos 
atsižvelgs į pastato apvalkalą kaip visumą, 
įskaitant pastato įrangą, eksploatavimą ir 
priežiūrą, taip pat pastatą naudojančių 
subjektų elgseną ir renovaciją.

Or. en
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Pakeitimas 524
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad viešųjų 
pastatų energinio naudingumo didinimo 
priemonės būtų ekonomiškai efektyvios.

Or. en

Pakeitimas 525
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų laiko parengti energetikos 
specialistus, pvz., specialistus, kurie 
įvertins pastatų energinį naudingumą 
arba kurie pastatuose įdiegs energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo 
priemones, valstybės narės gali leisti 3 
proc. tikslinį rodiklį taikyti paskutinių 
penkerių metų laikotarpio vidurkio 
pavidalu, suteikdamos galimybę perkelti 
vieno tikslinio laikotarpio energijos 
taupymo perviršį į kitą laikotarpį, kad 
būtų užtikrintas veiklos tolydumas.

Or. en

Pakeitimas 526
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje išdėstytos nuostatos taikomos 
pastatams, kurie priklauso ES 
institucijoms, įstaigoms ir agentūroms.

Or. en

Pakeitimas 527
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Vadovaudamosi 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnio 
2 dalimi valstybės narės gali nuspręsti 
nenustatyti ar netaikyti 1 dalyje nurodytų 
reikalavimų šių kategorijų pastatams:
a) pastatams, oficialiai saugomiems kaip 
tam tikros aplinkos dalys arba dėl savo 
ypatingos architektūrinės ar istorinės 
vertės, tokiu mastu, kokiu laikantis tam 
tikrų minimalių energinio naudingumo 
reikalavimų nepageidautinai pakistų 
charakteringos jų savybės ar išvaizda;
b) pastatams, naudojamiems kaip maldos 
namai ir religinei veiklai vykdyti;
c) laikiniems pastatams, kurie naudojami 
ne ilgiau kaip dvejus metus, 
pramoniniams statiniams, dirbtuvėms ir 
negyvenamiesiems žemės ūkio pastatams, 
kuriuose suvartojama nedaug energijos, 
bei negyvenamiesiems žemės ūkio 
pastatams, kuriuos naudoja sektorius, 
kuriam taikomas nacionalinis sektoriaus 
lygmens susitarimas dėl energinio 
naudingumo;
d) pastatams, naudojamiems ar skirtiems 
naudoti trumpiau nei keturis mėnesius 
per metus arba, kitu atveju, naudoti 
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trumpą laiką per metus, kai numatomas 
energijos suvartojimas yra mažesnis nei 
25 proc. energijos, kuri būtų suvartota 
juos naudojant visus metus;
e) pavieniams pastatams, kurių 
naudingasis patalpų plotas yra mažesnis 
kaip 50 m2.
f) pastatams, kurie techniškai netinkami 
renovacijai.

Or. en

Pakeitimas 528
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Sekdamos viešojo sektoriaus pavyzdžiu 
ES institucijos užtikrina, kad, iš esmės 
renovuojant jų pastatus, pastatų energinis 
naudingumas būtų padidintas iki beveik 
nulinės energijos pastatų lygio, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2010/31/ES 
2 straipsnio 2 dalyje, arba valstybėje, 
kurioje pastatas yra, numatytos 
aukščiausios energijos vartojimo 
efektyvumo klasės pastatų lygio.
Ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. ES 
institucijos užtikrina, kad visi joms 
priklausantys arba jų užimami pastatai 
būtų beveik nulinės energijos pastatai 
arba bent atitiktų valstybėje, kurioje 
pastatas yra, numatytos aukščiausios 
energijos vartojimo efektyvumo klasės 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

ES institucijos turėti parodyti pavyzdį atlikdamos savo pačių pastatų renovaciją, kuo labiau 
didinančią energijos vartojimo efektyvumą. Be to, taupydamos mokesčių mokėtojų pinigus ES 
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institucijos turėtų dirbti pastatuose, kuriuose sunaudojamas minimalus energijos kiekis. 
2018 m. gruodžio 31 d. terminas susijęs su naujausios Pastatų energinio naudingumo 
direktyvos redakcijos 9 straipsnio 1 dalies b punktu, kuriame reikalaujama, kad po šios datos 
viešosios valdžios institucijoms priklausantys nauji pastatai būtų beveik nulinės energijos 
pastatai.

Pakeitimas 529
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 530
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 4 straipsnio 1 dalyje išdėstyti 
reikalavimai netaikomi valstybinėms 
įmonėms, konkuruojančioms su privačiais 
rinkos subjektais. Jie taip pat netaikomi 
valstybinėms gyvenamųjų namų statybos 
įmonėms.
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Or. de

Pagrindimas

Laikantis išdėstytų reikalavimų valstybinės įmonės ir gyvenamųjų namų statybos bendrovės 
atsidurtų nepalankioje konkurencinėje padėtyje atitinkamų privačių įmonių atžvilgiu, taigi tai 
iškreiptų konkurenciją.

Pakeitimas 531
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei viešoji organizacija savo pastatams 
jau taiko energijos vartojimo efektyvumo 
strategiją, pagrįstą kitais parametrais, ir 
jei numatoma, kad ši strategija leis 
sutaupyti ne mažiau energijos nei 
numatoma taikant renovacijos tikslinį 
rodiklį, valstybės narės leidžia šiai viešąjai 
organizacijai toliau įgyvendinti jos 
taikomą strategiją.

Or. en

Pakeitimas 532
Daniel Caspary, Markus Pieper

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei viešoji organizacija savo pastatams 
jau parengė energijos vartojimo 
efektyvumo planą, kurį taikant gali būti 
pasiektas toks pats energijos vartojimo 
efektyvumo padidėjimas kaip ir taikant 
renovacija pagrįstą metodą, valstybės 
narės leidžia atitinkamai viešąjai 
organizacijai šį planą toliau įgyvendinti.
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Or. de

Pakeitimas 533
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės gali nuspręsti 
nenustatyti ar netaikyti 1 dalyje išdėstytų 
reikalavimų pastatams, kurie oficialiai 
saugomi, be kita ko, dėl savo 
architektūrinės ar istorinės vertės. 
Saugomi pastatai nurodant jų statusą 
įtraukiami į 3 dalyje numatytą aprašą.

Or. en

Pakeitimas 534
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ne vėliau kaip 2015 m. ES institucijos 
padidina joms priklausančių pastatų 
energinį naudingumą iki valstybėje, 
kurioje pastatas yra, numatytos 
aukščiausios energijos vartojimo 
efektyvumo klasės lygio.

Or. en

Pakeitimas 535
Frédérique Ries

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

1a. Jei energijos vartojimo efektyvumo 
priemonės susijusios su viešaisiais 
pastatais, pvz., dienos priežiūros centrais, 
darželiais ar mokyklomis, atliekamas 
poveikio sveikatai vertinimas.

Or. en

Pagrindimas

Vaikai ypač jautrūs galimam žalingam nepakankamos patalpų oro kokybės poveikiui. Turėtų 
būti atliekamas privalomas energijos vartojimo efektyvumo priemonių, diegiamų viešuosiuose 
pastatuose, kuriuose vaikai leidžia laiką, poveikio sveikatai vertinimas, siekiant nustatyti 
galimas grėsmes ir priimti sprendimą dėl priemonių, kuriomis būtų užtikrinta energijos 
vartojimo efektyvumo ir patalpų oro kokybės poreikių pusiausvyra.

Pakeitimas 536
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei viešoji organizacija savo pastatams 
jau taiko energijos vartojimo efektyvumo 
strategiją, pagrįstą kitais parametrais,
pvz., sutaupyta energija vienam šildomų 
ir (arba) vėsinamų patalpų kvadratiniam 
metrui, ir jei numatoma, kad ši strategija 
leis sutaupyti ne mažiau energijos nei 
numatoma taikant renovacijos tikslinį 
rodiklį, valstybės narės leidžia šiai viešąjai 
organizacijai toliau įgyvendinti jos 
taikomą strategiją.

Or. en

Pakeitimas 537
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Į šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalyje 
nustatyto 3 proc. renovacijos tikslinio 
rodiklio apskaičiavimus neįtraukiami šie 
pastatai ir paminklai:
a) į oficialų sąrašą įrašyti istoriniai 
pastatai ir paminklai,
b) pastatai, kuriuos viešosios valdžios 
institucijos nusiperka, numatydamos juos 
nugriauti.

Or. en

Pakeitimas 538
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Nustatant 4 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus tikslinius rodiklius reikia 
pripažinti naudingais ankstesnius 
energijos vartojimo efektyvumo srities 
pasiekimus ir į juos atsižvelgti. Taigi 
privaloma atsižvelgti į visas nuo 2005 m. 
sausio 1 d. įgyvendintas strategijas ir 
dėtas pastangos didinti pastatų energinį 
naudingumą. 

Or. de

Pagrindimas

Dabartines ar ankstesnes valstybių narių pastangas renovuoti pastatus jų didesnio energinio 
naudingumo tikslais derėtų laikyti naudingomis ir į jas derėtų atsižvelgti nustatant tikslinius 
rodiklius. 2009 m. birželio mėnesį įsigaliojęs klimato ir energetikos paketas 
(Sprendimas 406/2009/EB) parengtas taip, kad būtų galiam pasiekti vadinamųjų 20–20–
20 tikslų. Paketą sudaro keturi teisėkūros aktai, jame nustatyta, kad 2005 m. yra tikslinių 
rodiklių įgyvendinimo atskaitos metai.
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Pakeitimas 539
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės skatina kitas viešojo 
sektoriaus organizacijas patvirtinti 
1 dalyje nurodytus tikslinius rodiklius, jei 
tai efektyvu ekonomiškai ir įmanoma 
techniškai.

Or. en

Pakeitimas 540
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Valstybės narės remia viešųjų 
organizacijų pastangas įvykdyti 1 dalyje 
išdėstytus reikalavimus. Parama apima 
visas finansines priemones, kurių reikia 
siekiant, kad renovacijos priemonės 
nesukurtų socialinių sunkumų, ypač dėl 
aukštesnių socialinio būsto nuomos 
mokesčių. 

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinamas pasiūlymo tikslas, aiškiai sutelkiant dėmesį į renovaciją pastatų, kuriuose 
gyvena socialiai nepalankioje padėtyje esantys nuomininkai, negalintys pakankamai apmokėti 
investicijų į energijos taupymo priemones, nors vidutinės trukmės laikotarpiu jiems būtų 
naudingas žemesnis nuomos mokestis, į kurį įeina šildymo sąnaudos.
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Pakeitimas 541
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad, 
taikant energijos efektyvumo didinimo 
priemones, viešosioms organizacijoms, 
kurių pastatų fondo energinis 
naudingumas mažiausias, būtų teikiama 
pirmenybė. Viešosios organizacijos turėtų 
stengtis teikti pirmenybę pastatams, kurių 
energinis naudingumas mažiausias.

Or. en

Pakeitimas 542
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo 
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 
renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais 
nors iš dviejų praėjusių ar ateinančių 
metų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 543
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo 
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 
renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais 
nors iš dviejų praėjusių ar ateinančių 
metų.

Išbraukta.

Or. fi

Pagrindimas

Jei išbraukiama 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta privaloma procentinė renovacijos dalis, 
2 dalis nebereikalinga.

Pakeitimas 544
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo 
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 
renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais 
nors iš dviejų praėjusių ar ateinančių 
metų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 545
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo 
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 
renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais 
nors iš dviejų praėjusių ar ateinančių 
metų.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 546
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo 
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 
renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais 
nors iš dviejų praėjusių ar ateinančių 
metų.

2. Tai, kaip laikomasi reikalavimo dėl 
3 proc. renovavimo normos, įvertinama 
naudojant vidutinę metinę 2014–2020 m. 
renovavimo normą. Valstybės narės gali 
skaičiuodamos savo renovavimo normą 
proporcingai taikyti nuo 2005 m. atliktos 
viešųjų pastatų renovacijos (vadinamųjų 
išankstinių veiksmų) skaičius.

Or. de

Pagrindimas

Nelanksti metinė renovavimo norma yra nereali, o ją taikant neatsižvelgiama į konkrečių 
valstybių narių padėtį. Be to, Komisijos pasiūlyme neatsižvelgiama į ankstesnes valstybių 
narių pastangas renovuoti viešuosius pastatus (išankstinius veiksmus), atnešusias puikių 
energijos vartojimo efektyvumo rezultatų.

Pakeitimas 547
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 
renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais 
nors iš dviejų praėjusių ar ateinančių
metų.

2. Siekiant užtikrinti lankstumą, valstybės 
narės gali savo viešosioms organizacijoms 
leisti 1 dalyje nurodytą 3 proc. normą
skaičiuoti kaip renovuoto pastato patalpų
ploto vidurkį penkerių metų laikotarpiu.

Or. en

Pagrindimas

3 proc. renovacijos tikslinį rodiklį taikant kaip 5 metų laikotarpio vidurkį, viešosios valdžios 
institucijos galėtų lanksčiau priimti sprendimus dėl investicijų ir planuoti biudžetą.

Pakeitimas 548
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo
normą įskaičiuoti konkrečiais metais
renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais nors 
iš dviejų praėjusių ar ateinančių metų.

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę energijos 
taupymo normą įskaičiuoti konkrečiais 
metais sutaupytą energiją, tarsi ji būtų
buvusi sutaupyta kuriais nors iš dviejų 
praėjusių ar ateinančių metų.

Or. ro

Pakeitimas 549
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo 
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 
renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais 
nors iš dviejų praėjusių ar ateinančių 
metų.

2. Valstybės narės skatina vietines ir 
regionines valdžios institucijas bei 
socialinio būsto asociacijas laikantis 1 
dalį išdėstytos tvarkos ir deramai 
atsižvelgiant į šių organizacijų 
administracinį savarankiškumą vykdyti jų 
pastatų renovacijos programą energijos 
taupymo tikslais.

Or. fr

Pagrindimas

Pastatai, priklausantys vietinėms ar regioninėms valdžios institucijoms arba socialinio būsto 
asociacijoms, turėtų būti savanorišku ir neprivalomu pagrindu priskirti šioje direktyvoje 
siūlomoms pavyzdinėms priemonėms.

Pakeitimas 550
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo 
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 
renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais nors 
iš dviejų praėjusių ar ateinančių metų.

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo 
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 
renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais nors 
iš dviejų praėjusių ar ateinančių metų.
2010–2013 m. laikotarpiu renovuotas 
pastatų patalpų plotas gali būti 
įskaičiuojamas į 2014 m. normą.

Or. en

Pakeitimas 551
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo 
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 
renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais nors 
iš dviejų praėjusių ar ateinančių metų.

2. Valstybės narės ir Europos Sąjungos 
institucijos, įstaigos, tarnybos bei 
agentūros gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo 
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 
renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais nors 
iš dviejų praėjusių ar ateinančių metų.

Or. ro

Pakeitimas 552
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo 
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 
renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais nors 
iš dviejų praėjusių ar ateinančių metų.

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo 
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 
renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais nors 
iš ketverių praėjusių ar ateinančių metų.

Or. en

Pakeitimas 553
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo 
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo 
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 
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renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais nors 
iš dviejų praėjusių ar ateinančių metų.

renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais nors 
iš ketverių praėjusių ar ateinančių metų.

Or. en

Pakeitimas 554
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo 
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 
renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais nors 
iš dviejų praėjusių ar ateinančių metų.

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo 
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 
renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais nors 
iš ketverių praėjusių ar ateinančių metų.

Or. de

Pagrindimas

Laikotarpį, kurį valstybės narės gali naudoti skaičiuodamos konkrečių metų savo metinės 
renovacijos normos įvykdymo perviršį, derėtų padidinti iki ketverių metų prieš konkrečius 
metus arba po jų, kad būtų atsižvelgta į pastatų projektams būdingą ilgą trukmę.

Pakeitimas 555
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo 
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 
renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais nors 
iš dviejų praėjusių ar ateinančių metų.

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo 
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 
renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais nors 
iš ketverių praėjusių ar ateinančių metų.
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Or. en

Pagrindimas

Dvejų metų laikotarpiu pagrįstas metodas iš tiesų užkerta kelią intensyviai renovacijai. 
Valstybės narės turi turėti galimybę ją taikyti, nes intensyvi renovacija neginčijamai būtina 
ilgalaikei energijos vartojimo efektyvumo politikai pastatų sektoriuje.

Pakeitimas 556
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo 
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 
renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais nors 
iš dviejų praėjusių ar ateinančių metų.

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo 
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 
renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais nors 
iš trejų praėjusių ar ateinančių metų.

Or. de

Pakeitimas 557
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo 
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 
renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais nors 
iš dviejų praėjusių ar ateinančių metų.

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo 
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 
renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais nors 
iš ketverių praėjusių ar ateinančių metų.

Or. en
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Pagrindimas

Derėtų valstybėms narėms ir jų viešosioms organizacijoms suteikti daugiau lankstumo 
planuojant investicijas į atnaujinimą, jei tik tai leidžia užtikrinti nacionalinio tikslinio rodiklio 
įgyvendinimą.

Pakeitimas 558
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo 
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 
renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais nors 
iš dviejų praėjusių ar ateinančių metų.

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo 
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 
renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais nors 
iš penkerių praėjusių ar ateinančių metų.

Or. en

Pakeitimas 559
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į metinę renovavimo 
normą įskaičiuoti konkrečiais metais 
renovuotą perteklinį pastato patalpų plotą, 
tarsi jis būtų buvęs renovuotas kuriais nors 
iš dviejų praėjusių ar ateinančių metų.

2. Valstybės narės gali savo viešosioms 
organizacijoms leisti į renovavimo normą 
įskaičiuoti konkrečiais metais renovuotą 
perteklinį pastato patalpų plotą, tarsi jis 
būtų buvęs renovuotas kuriais nors iš 
dviejų praėjusių ar ateinančių metų.

Or. en

Pakeitimas 560
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei valstybės narės nenori taikyti 
1 dalyje nurodyto metodo, jos gali 
pasirinkti kitas priemones, kad užtikrintų 
lygiavertį metinį viešųjų pastatų energinio 
naudingumo padidėjimą, reikalaujamą 
pagal 1 dalies nuostatas. Valstybės narės 
gali teikti pirmenybę jų viešosioms 
organizacijoms priklausančių pastatų 
renovacijai, grindžiamai ekonomiškai 
efektyviausiu jų pastatų fondo energinio 
naudingumo didinimu. Norėdamos taikyti 
šį alternatyvų metodą, jos gali 
apskaičiuoti, kiek numatoma sutaupyti 
energijos laikantis 1 dalies nuostatų 
taikydamos atitinkamas vidutines 
standartines pastate suvartojamos 
energijos vertes prieš renovaciją ir po jos.

Or. en

Pakeitimas 561
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Viešosioms organizacijoms turėtų būti 
leidžiama toliau įgyvendinti jų jau 
taikomas energijos vartojimo efektyvumo 
strategijas, nes dėl to sutaupyta energija 
gali būti įskaičiuota į energiją, sutaupytą 
dėl renovuoto patalpų ploto. Nustatant 
1 ir 2 dalyse nurodytą politiką ir 
priemones reikėtų atsižvelgti į jų 
įperkamumą piliečiams ir viešiesiems 
biudžetams. Pirmiausiai turėtų būti 
skatinamos ekonomiškai efektyviausios 
priemonės.
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Or. en

Pakeitimas 562
Catherine Trautmann, Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės remia viešosios teisės 
normomis reglamentuojamas 
organizacijas, kad jos kasmet atliktų 
renovaciją 3 proc. joms priklausančių 
patalpų bendro ploto.

Or. fr

Pakeitimas 563
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kitais atvejais valstybės narės gali 
numatyti kitiems savininkams 
priklausančių pastatų renovaciją arba 
sumažinti savo viešųjų pastatų patalpų 
plotą.

Or. de

Pagrindimas

Reikia užtikrinti didelį valstybių narių veiklos lankstumą. Be to, reikia dėti pastangas 
užtikrinant ekonomiškai efektyvių priemonių prioritetą.

Pakeitimas 564
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali nuspręsti į savo 
viso patalpų ploto skaičiavimus neįtraukti 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnio 
2 dalyje nurodytų kategorijų pastatų.

Or. en

Pagrindimas

Energijos vartojimo efektyvumo direktyva turėtų atitikti Pastatų energinio naudingumo 
direktyvą.

Pakeitimas 565
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės skatina viešosios 
teisės normomis reglamentuojamas 
organizacijas atlikti intensyvią renovaciją, 
mažinančią bendrą metinį energijos 
vartojimą 3 proc.

Or. en

Pakeitimas 566
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės remia viešąsias 
organizacijas, atliekančias 4 straipsnyje 
numatytą nuoseklią renovaciją.
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Or. de

Pakeitimas 567
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Alternatyvų metodą pasirinkusios 
valstybės narės ne vėliau kaip 2014 m. 
sausio 1 d. praneša Komisijai, kokias 
alternatyvias priemones jos planuoja 
priimti, ir parodo, kaip jos pasiektų 
lygiavertį pastatų fondo energinio 
naudingumo padidėjimą.

Or. en

Pakeitimas 568
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Alternatyvų metodą pasirinkusios 
valstybės narės kas treji metai atlieka 
įvertinimą, ar taikant šį metodą sėkmingai 
siekiama lygiaverčio metinio viešųjų 
pastatų energinio naudingumo 
padidėjimo, reikalaujamo pagal 1 dalies 
nuostatas, ir praneša apie šio įvertinimo 
rezultatus Komisijai. Jei valstybės narės 
pasirinkto alternatyvaus metodo taikymo 
nepakanka, kad būtų įgyvendintas 
tikslinis rodiklis, Komisija gali 
rekomenduoti valstybei narei taikyti
1 dalyje nurodytą metodą.

Or. en
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