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Pakeitimas 569
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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:

Išbraukta.

a) plotą m2 ir
b) kiekvieno pastato energinį 
naudingumą.

Or. en

Pagrindimas

Tokia tvarka būtų pernelyg biurokratinė, o tam tikrose valstybėse narėse netgi nebūtų 
įmanoma jos laikytis.

Pakeitimas 570
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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:

Išbraukta.

a) plotą m2 ir
b) kiekvieno pastato energinį 
naudingumą.

Or. en
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Pakeitimas 571
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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:

Išbraukta.

a) plotą m2 ir
b) kiekvieno pastato energinį 
naudingumą.

Or. de

Pagrindimas

Paskelbti visų viešosioms organizacijoms priklausančių pastatų inventorių būtų pernelyg 
daug išteklių reikalaujantis ir biurokratinis sprendimas, ypač jeigu jis būtų taikomas 
kiekvienam didesniam nei 250 m2 plotui. Nustatytų energijos taupymo ir vartojimo 
efektyvumo tikslų įgyvendinimas turi būti patvirtintas kiekvienos valstybės narės bendrame 
energetiniame balanse. 

Pakeitimas 572
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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:

Išbraukta.

a) plotą m2 ir
b) kiekvieno pastato energinį 
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naudingumą.

Or. de

Pagrindimas

Vien Vokietijoje maždaug 12 000 vietos valdžios institucijų inventoriaus surašymas pagal šį 
reikalavimą pareikalautų neproporcingai didelių pastangų.

Pakeitimas 573
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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:

Išbraukta.

a) plotą m2 ir
b) kiekvieno pastato energinį 
naudingumą.

Or. fr

Pakeitimas 574
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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:

3. Taikant šio straipsnio 1 dalį ir 
nepažeidžiant Direktyvos 2010/31/ES
valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
sudaro ir viešai paskelbia savo viešosioms 
organizacijoms priklausančių pastatų, 
kurių bendras naudingas plotas – didesnis 
nei 500 m2, o iki 2018 m. gruodžio 31 d. –
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didesnis nei 250 m2, inventorių, kuriame 
nurodo:

Or. en

Pakeitimas 575
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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:

3. Taikant šio straipsnio 1 dalį valstybės 
narės iki 2014 m. sausio 1 d. atlieka 
energijos auditus tam, kad sudarytų ir 
viešai paskelbtų savo viešosioms 
organizacijoms priklausančių pastatų 
inventorių, kuriame nurodo:

Or. en

Pakeitimas 576
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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:

3. Taikant šio straipsnio 1 dalį valstybės 
narės iki 2014 m. sausio 1 d. gali sudaryti
ir viešai paskelbti savo viešosioms 
organizacijoms priklausančių pastatų 
inventorių, kuriame nurodo:

Or. de

Pakeitimas 577
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov



AM\883489LT.doc 7/103 PE475.932v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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:

3. Taikant šio straipsnio 1 dalį valstybės 
narės iki 2014 m. sausio 1 d. sudaro ir 
viešai paskelbia savo viešosioms 
organizacijoms priklausančių arba jų 
užimamų pastatų inventorių, kuriame 
nurodo:

Or. en

Pakeitimas 578
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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:

3. Taikant šio straipsnio 1 dalį valstybės 
narės iki 2014 m. sausio 1 d. sudaro ir 
viešai paskelbia savo viešosioms 
organizacijoms priklausančių arba jų 
užimamų pastatų inventorių, kuriame 
nurodo:

Or. en

Pakeitimas 579
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) plotą m2 ir Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 580
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) plotą m2 ir a) plotą m2

Or. en

Pakeitimas 581
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiekvieno pastato energinį 
naudingumą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 582
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiekvieno pastato energinį naudingumą. b) kiekvieno pastato, kuriam išduotas 
energinio naudingumo sertifikatas pagal 
Direktyvą 2010/31/ES, energinį 
naudingumą; ir

Or. en

Pakeitimas 583
Lena Kolarska-Bobińska
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) jei taikytina, bet kokį oficialios 
apsaugos statusą, kuriam taikoma išimtis 
pagal 1a dalį;

Or. en

Pakeitimas 584
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vis dėlto reikalavimas dėl tokių inventorių 
sudarymo netaikomas pastatams, 
svarbiems nacionalinio saugumo 
požiūriu, arba, pvz., pastatams, 
priklausantiems ginkluotosioms 
pajėgoms.

Or. fi

Pagrindimas

Nacionalinio saugumo sumetimais svarbu, kad reikalavimas dėl inventorių sudarymo nebūtų 
taikomas pastatams, priklausantiems, pvz., ginkluotosioms pajėgoms.

Pakeitimas 585
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ieškodamos alternatyvos 1 ir 2 dalims, 
valstybės narės gali pasirinkti kitas 
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priemones, kad pagerintų viešosioms 
organizacijoms priklausančių pastatų 
energijos vartojimo efektyvumo rodiklius. 
Taikant šį metodą per metus sutaupomas 
papildomas energijos kiekis yra lygus 
energijos kiekiui, kurį reikalaujama 
sutaupyti 1 dalyje.
Šį metodą pasirinkusios valstybės narės 
ne vėliau kaip 2014 m. sausio 1 d. praneša 
Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, ir parodo, 
kaip jos ketina pasiekti reikiamą energijos 
vartojimo efektyvumo padidėjimą.

Or. en

Pagrindimas

Šia dalimi užtikrinama, kad kiekviena valstybė narė, siekdama įgyvendinti kasmetinį 
renovacijos tikslą, galėtų naudoti pačias ekonomiškiausias ir tinkamas priemones. Reikėtų 
užtikrinti reikiamą lankstumą, nes valstybėse narėse esama didelių skirtumų: esamo pastatų 
fondo energinis naudingumas, dabartiniai ir planuojami veiksmai įgyvendinant direktyvą dėl 
pastatų energijos vartojimo efektyvumo ir skirtingi renovacijos poreikiai. Be to, atliekant 
renovaciją energinio naudingumo tikslais reikėtų atsižvelgti į bendrą pastato gyvavimo 
trukmę ir kitus renovacijos poreikius.

Pakeitimas 586
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ieškodamos alternatyvos 4 straipsnio 
1 dalyje nustatytiems reikalavimams ir 
nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio arba pirmiau minėto 
2 a straipsnio, valstybės narės gali 
pasirinkti kasmet 3 proc. sumažinti 
bendrą visų pastatų, kuriems pagal 
Direktyvos 2010/31/ES 12 straipsnio 
1 dalies b punktą buvo išduotas energinio 
naudingumo sertifikatas, energijos 
suvartojimą.
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Or. en

Pagrindimas

Bendras naudingasis patalpų plotas reikalingas tik kaip apytikris galimo energijos 
suvartojimo rodiklis. Valstybės narės gali pasirinkti savo energijos suvartojimo mažinimo 
rodiklį kasmet pagrįsti esamu pastatų energiniu naudingumu.

Pakeitimas 587
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio 
Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, 
Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali nustatyti šio 
straipsnio nuostatų netaikymo sąlygas 
pastatų kategorijoms, apibrėžtoms 
Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnio 
2 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Ši išimtis taikoma istoriniams, religiniams arba laikiniems pastatams.

Pakeitimas 588
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės turėtų reikalauti, kad 
viešosios organizacijos, kurios nuomoja 
pastatus, užtikrintų, kad pastato 
savininkas renovuotų nuomojamus 
pastatus siekdamas padidinti jų energinį 
naudingumą. Dėl konkurencijos 
priežasčių viešosios organizacijos 
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neturėtų už valstybės pinigus renovuoti 
nuomojamų pastatų, priklausančių 
privatiems savininkams.

Or. de

Pagrindimas

Viešosios organizacijos negali renovuoti nuomojamų pastatų, tačiau gali reikalauti, kad tokią 
renovaciją atliktų pastato savininkas.

Pakeitimas 589
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės ragina sudaryti ir 
viešai paskelbti savo viešosioms 
organizacijoms priklausančių pastatų, 
kurių plotas ne didesnis kaip 250 m2, 
inventorių, kuriame nurodo:
a) plotą m2 ir
b) kiekvieno pastato energinį 
naudingumą, jeigu jis žinomas.

Or. en

Pakeitimas 590
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. 3 ir 3 a dalyje nurodytas inventorius 
tikrinamas ir, jei reikia, atnaujinamas 
bent kartą per penkerius metus, remiantis 
pakitusiu pastato energiniu naudingumu, 
pasikeitus savininkui ar apsaugos 
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statusui.

Or. en

Pakeitimas 591
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Kaip alternatyvą 1 ir 2 dalims 
valstybės narės gali imtis kitų priemonių, 
kad būtų pasiektas toks pats viešosioms 
organizacijoms priklausančių pastatų 
energinio naudingumo pagerinimas, 
kokio reikalaujama pagal šio straipsnio 
1 dalį. Valstybės narės gali teikti 
pirmenybę viešosioms organizacijoms 
priklausančių pastatų renovacijai, 
grindžiamai jų pastatų fondo energinio 
naudingumo didinimui mažiausiomis 
sąnaudomis.
Alternatyvų metodą pasirinkusios 
valstybės narės ne vėliau kaip iki 2014 m. 
sausio 1 d. praneša Komisijai, kokias 
alternatyvias priemones planuoja priimti, 
ir parodo, kokiu būdu jos leistų tokiu pat 
mastu padidinti viešosioms 
organizacijoms priklausančių pastatų 
energinio naudingumą.

Or. en

Pakeitimas 592
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės viešąsias organizacijas 4. Valstybės narės vietos viešąsias 
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skatina: organizacijas, miestų ir kaimų 
savivaldybes ir kitas viešąsias 
organizacijas skatina:

Or. fr

Pagrindimas

4 straipsnyje nurodytos priemonės neturėtų būti taikomos tik dideliems miestams. Siekiant 
užtikrinti, kad lengvatos būtų taikomos ir kaimo vietovėms, šiame straipsnyje reikėtų nurodyti 
atitinkamas viešąsias organizacijas. Remiantis šiuo straipsniu, tokiomis lengvatinėmis 
priemonėmis, priimtomis nacionaliniu ar vietos lygmeniu, taip pat turėtų pasinaudoti ES 
piliečiai, gyvenantys kaimo vietovėse ir net izoliuotuose rajonuose.

Pakeitimas 593
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės viešąsias organizacijas 
skatina:

4. Valstybės narės vietos, savivaldos ir 
kitas viešąsias organizacijas skatina:

Or. ro

Pakeitimas 594
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės viešąsias organizacijas 
skatina:

4. Valstybės narės viešąsias organizacijas,
tiesiogiai arba netiesiogiai per energetinių 
paslaugų bendroves, skatina:

Or. en

Pagrindimas

Energetinių paslaugų bendrovės ir panašūs energetikos paslaugų teikėjai, atsižvelgiant į jų 
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techninę kompetenciją ir veiklos mechanizmus, yra geriausi subjektai prireikus parengti 
energijos taupymo priemones. Visi jie turi tinkamas priemones mobilizuoti savo pajėgas 
galutinių vartotojų, kuriems taikoma taupymo prievolė, vardu. Toks teigiamas ryšys būtų 
geriausias būdas energetikos paslaugų rinkai atverti ir patikėti ją patikimiems ir 
įsipareigojusiems techniniams subjektams.

Pakeitimas 595
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės viešąsias organizacijas 
skatina:

4. Valstybės narės, taip pat ES institucijos, 
įstaigos, tarnybos ir agentūros, viešąsias 
organizacijos skatina:

Or. ro

Pakeitimas 596
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės viešąsias organizacijas 
skatina:

4. Valstybės narės miestų ir kaimų 
savivaldybes ir kitas viešąsias 
organizacijas skatina:

Or. en

Pakeitimas 597
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės viešąsias organizacijas 
skatina:

4. Viešosios organizacijos:

Or. es

Pakeitimas 598
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės viešąsias organizacijas 
skatina:

4. Valstybės narės viešąsias organizacijas 
įpareigoja:

Or. en

Pakeitimas 599
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) patvirtinti integruotą energijos 
vartojimo efektyvumo planą, kuris būtų 
atskiras arba platesnės apimties klimato, 
mažai energijos vartojančių miestų arba 
regionų ar aplinkos apsaugos plano dalis ir 
kuriame būtų nustatyti konkretūs energijos 
taupymo tikslai, kad būtų nuolat gerinamas 
jų energijos taupymas ir energinis 
naudingumas;

Or. fr
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Pakeitimas 600
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) patvirtinti energijos vartojimo 
efektyvumo planą, kuris būtų integruotas
arba platesnės apimties klimato plano ar
mažai energijos vartojančių miestų 
projektų dalis ir kuriame būtų nustatyti 
konkretūs energijos taupymo tikslai, kad 
būtų nuolat gerinamas jų energijos 
taupymas ir energinis naudingumas;

Or. it

Pakeitimas 601
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) patvirtinti energijos vartojimo 
efektyvumo planą, kuris būtų atskiras arba 
platesnės apimties klimato ar aplinkos 
apsaugos plano dalis ir kuriame būtų 
nustatyti konkretūs energijos taupymo 
tikslai, kad būtų nuolat gerinamas 
organizacijos energinis naudingumas, taip 
pat mažinamos susijusios išlaidos ir 
didinama mažesnių sąskaitų teikiama 
nauda; 

Or. ro

Pakeitimas 602
Antonio Cancian, Amalia Sartori
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 603
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 604
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) patvirtinti energijos vartojimo a) patvirtinti energijos vartojimo 
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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;

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

Or. es

Pakeitimas 605
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 606
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) patvirtinti energijos vartojimo 
efektyvumo planą, kuris būtų atskiras arba 
platesnės klimato ar aplinkos apsaugos 
plano dalis ir kuriame būtų nustatyti 
konkretūs energijos taupymo tikslai, kad 

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

efektyvumo tikslai, kad būtų nuolat 
gerinamas organizacijos energinis 
naudingumas;

Or. en

Pakeitimas 607
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) kasmet patikrinti ir patvirtinti 
nustatytų tikslų įgyvendinimo lygį;

Or. en

Pakeitimas 608
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įgyvendinant minėtą planą nustatyti 
energijos valdymo sistemą.

b) įgyvendinant minėtą planą nustatyti 
energijos valdymo sistemą. Įgyvendinant 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
planą ir nustatant valdymo sistemą 
deramai atsižvelgiama į pavojų sveikatai 
ir naudingas priemones.

Or. en

Pakeitimas 609
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) statant viešuosius pastatus kreipti 
dėmesį į statybos medžiagų išskiriamą 
anglies dvideginio kiekį, energijos, 
suvartojamos gaminant statybos 
medžiagas, kiekį ir statybos medžiagų 
ekologiškumą per visą jų gyvavimo ciklą, 
taip pat skatinti atsinaujinančiųjų gamtos 
išteklių, pvz., medienos, naudojimą 
statybų veikloje.

Or. fi

Pagrindimas

Statybinės medžiagos irgi yra labai svarbus veiksnys, nes vis didesnę bendros pastatuose 
suvartojamos energijos dalį sudaro statybos etape suvartojama energija. Skatinant naudoti 
mažai teršalų išskiriančias statybines medžiagas, pvz., medieną, Europos mastu būtų 
sumažintas su statybomis susijęs neigiamas poveikis aplinkai.

Pakeitimas 610
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įgyvendinant minėtą planą įvertinti 
galimybę sudaryti sutartis dėl energetikos 
paslaugų, kuriomis siekiama užtikrinti 
ilgalaikį energijos vartojimo efektyvumo 
išsaugojimą ar pagerėjimą, įskaitant 
susitarimus dėl energijos vartojimo 
efektyvumo;

Or. fr

Pakeitimas 611
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kai taikytina, panaudoti ES 
finansavimo priemones ir trečiųjų šalių 
finansavimo modelius, pavyzdžiui, 
energetinių paslaugų bendroves (EPB), 
siekiant finansuoti efektyvų energijos 
vartojimą viešosioms organizacijoms 
priklausančiuose pastatuose;

Or. en

Pakeitimas 612
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) sudaryti sutartis dėl energetikos 
paslaugų, kuriomis siekiama išlaikyti ar 
pagerinti energijos vartojimo efektyvumą 
ilgalaikiu laikotarpiu, įskaitant 
susitarimus dėl energijos vartojimo 
efektyvumo;

Or. en

Pagrindimas

Svarbus šios direktyvos aspektas – sustiprinti energetikos paslaugų rinką siekiant pritraukti 
privatųjį kapitalą energijos vartojimo efektyvumo investicijoms finansuoti. Taigi labai svarbu, 
kad viešosios organizacijos būtų skatinamos be kitų priemonių naudoti susitarimus dėl 
energijos vartojimo efektyvumo, kad būtų galima įvykdyti nustatytus energijos taupymo 
tikslus.

Pakeitimas 613
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov



AM\883489LT.doc 23/103 PE475.932v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) panaudoti energetikos paslaugų 
įmones ir susitarimus dėl energijos 
vartojimo efektyvumo finansuojant 
renovacijos darbus ir įgyvendinant savo 
planus;

Or. en

Pagrindimas

Taikant tokią priemonę būtų išspręsta problema, susijusi su pradinėmis viešųjų institucijų 
išlaidomis, ir skatinamas energetinių paslaugų bendrovių augimas bei susitarimų dėl 
energijos vartojimo efektyvumo viešajame sektoriuje pasirašymas ir tokio modelio 
naudojimas.

Pakeitimas 614
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) parengti energijos sąskaitas 
kiekvienam pastatui, suskirstytas pagal 
energijos šaltinį;

Or. es

Pakeitimas 615
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) atlikti visų viešosioms organizacijoms 
priklausančių pastatų energinio 
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naudingumo sertifikavimą;

Or. en

Pakeitimas 616
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kaip alternatyvą a ir b punktams 
atlikti energijos vartojimo auditą;

Or. de

Pagrindimas

Valstybėms narėms reikėtų suteikti kuo daugiau lankstumo, jeigu tai netrukdo siekti nustatytų 
tikslų.

Pakeitimas 617
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) vengti priemonių, kurios tiesiogiai 
panaikintų pagrindines viešojo sektoriaus 
paslaugas arba sumažintų jų skaičių vien 
todėl, kad būtų laikomasi šioje direktyvoje 
nustatytų energijos vartojimo efektyvumo 
priemonių;

Or. en

Pakeitimas 618
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) plėtoti sisteminį požiūrį siekiant 
užtikrinti papildomą ilgalaikį energijos 
taupymą, užuot pasirinkus „vienintelį 
produktą“;

Or. en

Pakeitimas 619
Gaston Franco

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendindamos šias priemones valstybės 
narės užtikrina, kad šios iniciatyvos ir 
skatinamosios priemonės būtų prieinamos 
visiems jų piliečiams, nepriklausomai nuo 
to, kur jie gyvena.

Or. fr

Pakeitimas 620
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendindamos šias priemones valstybės 
narės užtikrina, kad energijos vartojimo 
efektyvumo priemonės ir iniciatyvos būtų 
prieinamos visiems jų piliečiams, 
nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena.

Or. en
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Pagrindimas

4 straipsnio nuostatos turėtų būti taikomos ne tik dideliems miestams. Siekiant užtikrinti, kad 
energijos taupymo priemonės būtų įgyvendinamos ir kaimo vietovėse, šiame straipsnyje 
reikėtų patikslinti atitinkamas viešąsias organizacijas. Šiuo straipsniu taip pat reikėtų 
užtikrinti, kad energijos vartojimo efektyvumo priemonės būtų naudingos net ir atokiose, 
izoliuotose vietovėse gyvenantiems piliečiams.

Pakeitimas 621
Frédérique Ries

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

valstybės narės ragina parengti tausiai 
energiją vartojančių ir žmogaus sveikatai 
nekenkiančių pastatų kriterijus, 
kontrolinius sąrašus, informavimo 
kampanijas ir keistis gerąja patirtimi;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti sudarytos sąlygos parengti kriterijus, kontrolinius sąrašus ir keistis gerąja 
patirtimi, siekiant nustatyti pastatus, kuriuose tausiai naudojama energija ir kurie nekenkia 
žmogaus sveikatai.

Pakeitimas 622
Vicky Ford

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės raginamos konsultuoti 
viešąsias organizacijas išlaidų efektyvumo 
apskaičiavimo ir įvertinimo metodologijos 
klausimais.

Or. en
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Pakeitimas 623
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ieškodamos papildomos priemonės 
arba alternatyvos 1 daliai, valstybės narės 
gali pasirinkti 1 dalies nuostatas taikyti 
privatiems pastatams. Tokiais atvejais 
bendras patalpų plotas yra ne mažesnis už 
tą patalpų plotą, kuris būtų buvęs 
renovuojamas pagal 1 dalies nuostatas. 
Valstybės narės patvirtina, kad privačių 
patalpų renovacija yra atliekama 
papildomai greta tų, kurios būtų buvusios 
renovuojamos pagal įprastą tvarką.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse per pastaruosius 15 metų buvo renovuojama daug viešojo 
sektoriaus pastatų. Taigi jose daug labiau reikia renovuoti privačius pastatus.

Pakeitimas 624
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ieškodamos papildomos priemonės 
arba alternatyvos 1 daliai, valstybės narės 
gali pasirinkti 1 dalies nuostatas taikyti 
privatiems pastatams.

Or. en
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Pakeitimas 625
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. ES institucijos rodo tinkamą pavyzdį 
mažindamos savo energijos naudojimą, be 
kita ko, pritaikydamos naujoviškas 
šildymo, apšvietimo sistemas, įrengdamos 
energiją taupančius prietaisus ir 
įdiegdamos efektyvaus išteklių naudojimo 
procesus. Ne vėliau kaip 2015 m., jei 
įmanoma, jos integruoja 
atsinaujinančiosios energijos šaltinius ir 
padidina joms priklausančių pastatų 
energinį naudingumą iki aukščiausios 
energijos vartojimo efektyvumo klasės 
lygio (numatyto valstybėje, kurioje yra 
pastatas)“.

Or. en

Pakeitimas 626
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei techniškai pagrįsta ir ekonomiškai 
naudinga, valstybės narės efektyvaus 
energijos vartojimo priemones, įskaitant 
izoliaciją, turėtų pirmiausia taikyti 
viešosioms organizacijoms 
priklausantiems gyvenamosios paskirties 
pastatams, kuriuose gyvena pagrindinio 
viešojo sektoriaus darbuotojai, įskaitant 
karininkus, kurių įdarbinimo sutartyse 
numatytas toks apgyvendinimas.

Or. en
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Pakeitimas 627
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės gali netaikyti 
nurodytų nuostatų visiems arba tam 
tikriems paveldo statusą turintiems 
pastatams, jeigu dėl efektyvaus energijos 
vartojimo taisyklių laikymosi labai pakistų 
jų pobūdis ar išvaizda. 

Or. de

Pagrindimas

ES teisės aktais, pavyzdžiui, neturėtų būti reikalaujama izoliuoti paveldo statusą turinčio 
pusiau medinio pastato išorės sienas.

Pakeitimas 628
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kai energijos vartojimo efektyvumo 
priemones ES finansuoja iš Europos 
regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų 
arba kitų šaltinių, bendro finansavimo 
reikalavimas netaikomas arba 
sumažinamas, jeigu valstybė narė pateikia 
Komisijai atitinkamą prašymą ir Komisija 
jį patenkina.

Or. en
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Pakeitimas 629
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Valstybės narės užtikrina, kad 
energijos vartojimo efektyvumo 
priemonėmis ir iniciatyvomis galėtų 
pasinaudoti tiek miesto, tiek kaimo 
vietovėse esančios viešosios organizacijos.

Or. en

Pakeitimas 630
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a straipsnis
Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 
7 straipsnio, valstybės narės įgyvendina 
viešosioms organizacijoms priklausančių 
ar jų užimamų pastatų renovacijai skirtus 
nacionalinių veiksmų planus. Šiais 
veiksmų planais siekiama sumažinti 
išmatuojamą patiektos ir galutinio 
vartojimo energijos kiekį (kWh ir kWh/m² 
arba lygiaverčiais rodikliais), kaip 
apibrėžta Direktyvos 2010/32/EB I priede, 
bent 20 proc., 40 proc. ir 80 proc. 
atitinkamai iki 2020 m., 2030 m. ir 
2045 m.
Vykdant šiuos planus, bus atliekama ir 
visų nacionalinėms, regioninėms ir vietos 
valdžios institucijoms priklausančių ar jų 
užimamų pastatų, kuriuose nuo 2014 m. 
sausio 1 d. periodiškai vykdomi 
modernizavimo darbai (pvz., dėl amžiaus, 
žemos kokybės ar mažo energinio 
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naudingumo), energetinė renovacija, kuri 
užtikrins minėtą energijos vartojimo 
sumažinimą.
Vykdydamos 1 dalyje išdėstytus 
reikalavimus, valstybės narės užtikrina, 
kad intensyvi renovacija, jei techniškai 
įmanoma, pirmiausiai būtų atlikta 
pastatuose, kurių energijos vartojimo 
efektyvumas mažiausias, ir apimtų visas 
ekonomiškai pagrįstas priemones. Šios 
renovacijos apimtis ir lygis turi būti tokie, 
kad būtų užtikrintas numatytas arba 
apskaičiuotas vidutinis bent 2,5 proc. per 
metus visų viešųjų pastatų bendro 
energinio naudingumo padidėjimas iki 
2030 m. ir vėliau.

Or. en

Pakeitimas 631
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešųjų organizacijų vykdomi pirkimai Išbraukta.
Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus.

Or. en

Pakeitimas 632
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus.

Nepažeisdamos Direktyvos 2004/18/EB 
kai energijos vartojimo efektyvumo 
standartai jau taikomi, valstybės narės 
užtikrina, kad viešosios organizacijos 
pirktų III priede nurodytus aukštus 
energijos vartojimo efektyvumo rodiklius 
atitinkančius produktus, paslaugas ir 
pastatus, atsižvelgdamos į išlaidų 
efektyvumą, ekonominį pagrįstumą ir 
techninį tinkamumą, taip pat pakankamos 
konkurencijos aspektą. Perkant 
produktus, kuriems netaikomi Europos 
energijos vartojimo efektyvumo 
ženklinimo teisės aktai, viešosios 
organizacijos turėtų stengtis atsižvelgti į 
jų energijos vartojimo efektyvumą.

Or. en

Pakeitimas 633
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus.

Kadangi viešosios organizacijos gali būti 
labai svarbus pavyzdys visai visuomenei, 
gali skatinti naudoti naujus inovatyvius 
efektyviai energiją vartojančius produktus 
ir paslaugas ir joms tenka didelė dalis 
visos nacionaliniu mastu suvartojamos 
energijos, valstybės narės užtikrina, kad 
viešosios organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukščiausius energijos 
vartojimo efektyvumo rodiklius 
atitinkančius produktus, paslaugas ir 
pastatus ir į juos investuotų.

Or. en
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Pakeitimas 634
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus.

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos, laikydamosi Viešųjų 
pirkimų direktyvų nuostatų, pirktų 
III priede nurodytus aukštus energijos 
vartojimo efektyvumo rodiklius 
atitinkančius produktus, paslaugas ir 
pastatus, laikydamosi rentabilumo 
principo. Tą darydamos jos turi atsižvelgti 
į išlaidų efektyvumą, ekonominį 
pagrįstumą ir techninį tinkamumą, taip 
pat pakankamos konkurencijos aspektą.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą viešųjų lėšų naudojimą, svarbiausias viešųjų organizacijų 
prioritetas turėtų būti patikimas finansų valdymas vykdant pirkimus. Be to, ši teisėkūros 
naujovė turėtų būti taikoma tik atsižvelgiant į esamas Viešųjų pirkimų direktyvas ir jų 
laikantis.

Pakeitimas 635
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus.

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus, 
atsižvelgdamos į išlaidų efektyvumą, 
pagrįstą gyvavimo ciklo analize, 
ekonominį pagrįstumą ir techninį 
tinkamumą, taip pat pakankamos 
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konkurencijos aspektą.

Or. en

Pakeitimas 636
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus.

Valstybės narės stengiasi užtikrinti, kad 
viešosios organizacijos pirktų, jei 
įmanoma, tik III priede nurodytus aukštus 
energijos vartojimo efektyvumo rodiklius 
atitinkančius produktus, paslaugas ir 
pastatus. Tą darydamos jos taip pat 
atsižvelgia į biudžeto pajėgumus ir 
patikimo įmonių finansų valdymo 
principą.

Or. de

Pakeitimas 637
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus.

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus.
Konkursuose dėl paslaugų sutarčių 
viešosios institucijos įvertina galimybę 
sudaryti ilgalaikes energinio naudingumo 
sutartis, nurodytas 14 straipsnio 
b) punkte.

Or. en
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Pagrindimas

Viešosios organizacijos turėtų vengti sudaryti tokias sutartis, kurios skirtos tik trumpalaikėms 
priemonėms ir (arba) pagal kurias tik pakeičiama techninė įranga, nenumatant eksploatavimo 
ir priežiūros priemonių. Visapusiški veiksmai, susiję su keleto ilgalaikių priemonių 
įgyvendinimu vienu metu, leidžia sutaupyti daugiau energijos ir yra ekonominiu požiūriu 
efektyvesni nei keletas atskirų priemonių. Pateikiant nuorodą į 14 straipsnio b punktą, pagal 
kurį reikalaujama, kad valstybės narės pateiktų pavyzdines viešojo sektoriaus energijos 
vartojimo efektyvumo sutartis, užtikrinamas didesnis šio teksto suderinamumas.

Pakeitimas 638
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus.

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus, 
atsižvelgdamos į išlaidų efektyvumą, 
ekonominį pagrįstumą ir techninį 
tinkamumą, taip pat pakankamos 
konkurencijos aspektą.

Or. en

Pakeitimas 639
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus.

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus, kartu 
atsižvelgdamos į išlaidų efektyvumą, 
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ekonominį pagrįstumą ir techninį 
tinkamumą, taip pat pakankamos 
konkurencijos aspektą.

Or. en

Pagrindimas

Ši formuluotė pateikta III priede, tačiau reikėtų ją dar labiau pabrėžti.

Pakeitimas 640
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus.

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus, jeigu tai 
įmanoma techniškai, ekonomiškai ir 
funkciniu požiūriu. 

Or. en

Pakeitimas 641
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus.

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos iki 2018 m. pirktų tik 
III priede nurodytus aukštus energijos 
vartojimo efektyvumo rodiklius, o vėliau 
aukščiausius energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus.
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Or. de

Pakeitimas 642
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus.

Valstybės narės remia viešąsias 
organizacijas, norinčias pirkti III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
pirminius produktus, paslaugas ir pastatus.

Or. ro

Pakeitimas 643
Markus Pieper, Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus.

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos, laikydamosi patikimo 
finansų valdymo principų, mažiausiomis 
sąnaudomis pirktų tik III priede nurodytus 
aukštus energijos vartojimo efektyvumo 
rodiklius atitinkančius produktus, 
paslaugas ir pastatus.

Or. de

Pakeitimas 644
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner 
Langen, Jan Březina, Holger Krahmer
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Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus.

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus ir 
atsižvelgtų į tinkamą sąnaudų lygį.

Or. en

Pakeitimas 645
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus.

Iki 2014 m. sausio 1 d. valstybės narės 
užtikrina, kad viešosios organizacijos 
pirktų arba nuomotų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus.

Or. en

Pakeitimas 646
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus.

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos, jei įmanoma, pirktų tik 
III priede nurodytus aukštus energijos 
vartojimo efektyvumo rodiklius 
atitinkančius produktus, paslaugas ir 
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pastatus.

Or. en

Pakeitimas 647
Daniel Caspary, Markus Pieper

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius
produktus, paslaugas ir pastatus.

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirkdamos pirmenybę teiktų
III priede nurodytiems aukštus energijos 
vartojimo efektyvumo rodiklius 
atitinkantiems produktams, paslaugoms ir 
pastatams.

Or. de

Pakeitimas 648
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus.

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, sistemas, paslaugas ir pastatus.

Or. en

Pagrindimas

Energijos efektyvumui užtikrinti reikalingi ne tik veiksmingi produktai, bet ir sistemos, 
pavyzdžiui, veiksminga ir tinkamo dydžio centrinė šildymo sistema, o ne tik efektyviai energiją 
naudojantis boileris.
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Pakeitimas 649
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus.

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų III priede nurodytus 
aukštus energijos vartojimo efektyvumo 
rodiklius atitinkančius produktus, 
paslaugas ir pastatus.

Or. fr

Pagrindimas

Pirminiame tekste nustatytas pernelyg griežtas apribojimas.

Pakeitimas 650
Vicky Ford

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkant produktus, paslaugas ir pastatus 
pirmenybė turėtų būti teikiama viso 
perkamų produktų rinkinio ar grupės 
energiniam naudingumui, o ne atskiro 
produkto energiniam naudingumui, 
atsižvelgiant į techninį tinkamumą ir 
numatomą naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 651
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio straipsnio nuostatos taikomos tik 
viešosioms sutartims, kurių vertė 
(neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio) 
laikoma lygi arba didesnė už ribą, 
nustatytą Direktyvoje 2004/18/EB.

Or. en

Pagrindimas

Dokumento projekte nenurodyta de minimis riba, todėl ši direktyva būtų taikoma visiems 
viešiesiems pirkimams, net ir labai mažos vertės sutartims, taigi būtų dar sunkiau jos laikytis.

Pakeitimas 652
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės per viešąsias 
organizacijas įsigyja efektyviausiai 
energiją vartojančią įrangą, ypač 
informacinių technologijų srityje. 
Priimdamos sprendimus jos gali remtis 
nacionaliniais efektyvumo kokybės 
standartais ir (arba) ženklinimu.

Or. de

Pagrindimas

IT sektoriuje yra daug energijos vartojimo efektyvumą gerinančių priemonių, todėl viešosios 
organizacijos atlikdamos pirkimus turėtų į tai atsižvelgti.

Pakeitimas 653
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Holger Krahmer
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemos

Energijos vartojimo efektyvumo paramos
sistemos

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

Or. en

Pakeitimas 654
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energijos vartojimo efektyvumo
įpareigojimų sistemos

Energijos taupymo įpareigojimų sistemos

Or. en

Pakeitimas 655
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energijos vartojimo efektyvumo
įpareigojimų sistemos

Energijos taupymo įpareigojimų sistemos

Or. en

Pakeitimas 656
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemos

Energijos vartojimo efektyvumo paramos
sistemos

Or. en

Pakeitimas 657
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 658
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 1. Kiekviena valstybė narė nustato pagal 3 



PE475.932v01-00 44/103 AM\883489LT.doc

LT

energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

straipsnį apibrėžto savo nacionalinio 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinio 
rodiklio dalį, tenkančią valstybės narės 
teritorijoje paskirstomai energijai.

Or. en

Pakeitimas 659
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos. Įpareigojimus nustatančios 
šalys skatina galutinius vartotojus padėti 
siekti ES energijos vartojimo efektyvumo 
tikslinio rodiklio.

Or. de

Pakeitimas 660
Herbert Reul
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria paskatų 
programas ar kitas priemones, pvz.,
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemas, siekdama užtikrinti 
tikrą energijos taupymą pagal ES 2020 m. 
tikslinį rodiklį. Jei valstybė narė teikia 
pirmenybę energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimų sistemai, šia 
sistema užtikrinama, kad visi valstybės 
narės teritorijoje veikiantys energijos 
tiekėjai arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį). Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje 
elektros sektoriuje ir galutinių vartotojų, 
kurie yra pastatų savininkai, šildymo ir 
karšto vandens sektoriuose. Jei 
naudojamasi kitomis priemonėmis, 
valstybės narės užtikrina, kad būtų 
pasiektas bendras energijos vartojimo 
sumažinimo 20 proc. palyginti su 2020 m. 
prognozėmis tikslinis rodiklis. Visiems 
įrenginiams, kuriems taikoma apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, ši 
nuostata iš esmės netaikoma, nepaisant 
to, ar energija paskirstoma laisvai, ar ne.

Or. de

Pagrindimas

Bet kokiu atveju būtina išvengti dvigubos naštos. Energijos taupymas galutinio vartojimo 
grandyje įmanomas tik tuo atveju, kai galutinis vartotojas turi poveikį energijos vartojimui. 
Tai paprastai įmanoma elektros vartojimo atveju. Šildymui vartojamos energijos taupymas 
problemiškas, kadangi tai labai priklauso nuo tokių veiksnių kaip izoliavimo priemonės ir 
moderni šildymo sistema. Tokiais atvejais reikia bendradarbiauti su pastatų savininkais.
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Pakeitimas 661
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Ši sistema gali būti 
ir alternatyvi susitarimu pagrįsta 
energijos vartojimo efektyvumo sistema, 
apibrėžta 9 dalyje, kokia jau naudojama 
daugelyje valstybių narių. Šia sistema 
arba alternatyviomis 9 dalyje apibrėžtomis 
sistemomis užtikrinama, kad visi valstybės 
narės teritorijoje veikiantys energijos 
tiekėjai arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos kiekį, kurį nustato kiekviena 
valstybė narė, remdamasi savo pradine 
energijos vartojimo efektyvumo padėtimi,
neįskaitant transporte suvartotos energijos. 
Įpareigotosios šalys užtikrina, kad toks 
energijos kiekis būtų sutaupytas galutinio 
vartojimo grandyje. Valstybės narės gali 
visiškai arba iš dalies įgyvendinti 
energijos taupymo įsipareigojimus, 
naudodamosi alternatyvia susitarimu 
pagrįsta energijos vartojimo efektyvumo 
sistema, taip pat ir tais atvejais, kai su ja 
tiesiogiai susiję galutiniai energijos 
vartotojai.

Or. fi

Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių jau veikia veiksmingos energijos vartojimo efektyvumo sistemos, 
pagrįstos susitarimu. Direktyva dėl energijos vartojimo efektyvumo turėtų būti leidžiama 
taikyti sėkmingai veikiančias sistemas, o ne įpareigoti valstybes nares kurti naujas. Valstybės 
narės savo pasirinktose energijos vartojimo efektyvumo sistemose turėtų nustatyti metinius 
taupymo tikslinius rodiklius, pagrįstus pradinėmis pozicijomis, kad būtų pasiekti jų 
nacionaliniai tiksliniai rodikliai, kaip apibrėžta 3 straipsnyje.
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Pakeitimas 662
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc.
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri atitiktų ankstesniais 
kalendoriniais metais toje valstybėje narėje 
parduotos energijos (pagal kiekį) kvotą, 
taip padėdami siekti nacionalinio 
energijos taupymo tikslinio rodiklio, kuris 
nustatytas pagal šios direktyvos 3 straipsnį 
atsižvelgiant į Europos Sąjungos tikslinį 
rodiklį iki 2020 m. sutaupyti 20 proc.
energijos. Įpareigotosios šalys užtikrina, 
kad toks energijos kiekis būtų sutaupytas 
galutinio vartojimo grandyje. Energijos 
taupymo tikslinis rodiklis turi būti 
įvedamas palaipsniui, remiantis pradiniu 
lygiu, kuris skiriasi kiekvienoje valstybėje, 
siekiant atsižvelgti į visus ankstesnius 
veiksmus ir iki šiol pasiektus rezultatus, 
įskaitant kuro sektoriuje jau priimtas 
energijos vartojimo efektyvumo 
priemones.
Energijos vartojimo efektyvumo 
sektoriaus operatorių siūlomos 
priemonės, kuriomis siekiama ilgalaikio 
taupymo ar struktūrinių programų 
įgyvendinimo, turėtų būti skatinamos
paskatomis arba specialiomis 
mokestinėmis sąlygomis.

Or. en

Pagrindimas

The amendments aim to introduce the principle of flexibility and subsidiarity.  A “one fits all” 



PE475.932v01-00 48/103 AM\883489LT.doc

LT

approach is not advisable in the implementation of ambitious energy efficiency targets. 
Member States shall set a national energy efficiency target according to specific national 
circumstances such as energy scenario, primary energy consumption, early actions and 
progress achieved in the implementation of energy efficiency policies so far. Member States 
shall set up the most appropriate measures to reach this target.  The Fuel Quality Directive 
and the ETS already foresee strict efficiency targets for fuels.

Pakeitimas 663
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc.
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri atitiktų ankstesniais 
kalendoriniais metais toje valstybėje narėje 
parduotos energijos (pagal kiekį) kvotą, 
taip padėdami siekti nacionalinio 
energijos taupymo tikslinio rodiklio, kuris 
nustatytas pagal šios direktyvos 3 straipsnį 
atsižvelgiant į Europos Sąjungos tikslinį 
rodiklį iki 2020 m. sutaupyti 20 proc.
energijos. Įpareigotosios šalys užtikrina, 
kad toks energijos kiekis būtų sutaupytas 
galutinio vartojimo grandyje. Energijos 
taupymo tikslinis rodiklis turi būti 
įvedamas palaipsniui, remiantis pradiniu 
lygiu, kuris skiriasi kiekvienoje valstybėje, 
siekiant atsižvelgti į visus ankstesnius 
veiksmus ir iki šiol pasiektus rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant ambicingus energijos vartojimo efektyvumo tikslus nerekomenduotina visiems 
taikyti tą patį metodą. Valstybės narės turi nustatyti nacionalinius energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinius rodiklius atsižvelgdamos į konkrečias nacionalines aplinkybes, kaip 
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antai energetikos planus, pirminės energijos vartojimą, ankstesnius veiksmus ir iki šiol 
pasiektus rezultatus įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo didinimo politiką.

Pakeitimas 664
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Jei tai dar nepadaryta, kiekviena
valstybė narė sukuria energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimų sistemą. Šia 
sistema užtikrinama, kad įpareigotieji 
valstybės narės teritorijoje veikiantys 
energijos tiekėjai ir (arba) mažmeninio 
energijos pardavimo įmonės pasiektų 
kumuliacinį galutinio naudojimo
energijos vartojimo efektyvumo arba 
taupymo rodiklį iki 2020 m. gruodžio 31 d.
Šis rodiklis turėtų būti toks, kad 
kiekvienais metais būtų sutaupoma 
1,5 proc. visų energijos tiekėjų arba 
mažmeninių energijos pardavimo įmonių 
parduotos energijos kiekio, imant 
pastarųjų trejų metų iki [šios direktyvos 
įgyvendinimo data] laikotarpio vidurkį. 
Įpareigotosios šalys užtikrina, kad toks 
energijos vartojimo efektyvumo lygis būtų 
pasiektas arba kiekis būtų sutaupytas 
galutinio vartojimo grandyje, arba, jei taip 
nuspręstų valstybės narės, pagal 
sertifikuoto kitų šalių sutaupytos 
energijos kiekio sistemą, kaip nurodyta 5 
dalies a punkte. Valstybės narės gali 
nustatyti tarpinius laikotarpio iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. tikslinius rodiklius.

Or. en

Pakeitimas 665
Giles Chichester
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus padidintų 
energijos vartojimo efektyvumą bent
1,5 proc. ankstesniais kalendoriniais metais 
toje valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad energijos vartojimo 
efektyvumas būtų padidintas galutinio 
vartojimo grandyje.

Valstybės narės apibrėžia kriterijus 
atitinkančius sektorius ir priemones, 
konkrečioje valstybėje taikomas 
įvertinimo ir patikros taisykles, įskaitant 
kokybinius projekto reikalavimus ir 
reikalavimus atitinkančius dalyvius, kitus 
nei įpareigotosios šalys. Valstybės narės 
taip pat pasilieka galimybę susieti 
įpareigojimus su prekybos mechanizmu, 
sukurtu atsižvelgiant į nacionalinius 
poreikius ir aplinkybes.

Or. en

Pakeitimas 666
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 

1. Kiekviena valstybė narė gali sukurti
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą, jei, jos nuomone, tai 
padės pasiekti nacionalinius energijos 



AM\883489LT.doc 51/103 PE475.932v01-00

LT

teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

efektyvumo tikslinius rodiklius. Tokiomis 
sistemomis užtikrinama, kad įpareigotosios 
šalys valstybės narės teritorijoje pasiektų 
metinius energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo tikslinius rodiklius, nustatytus 
nacionaliniu lygiu, siekiant Europos 
lygmeniu nustatyto efektyvumo 
padidinimo 20 proc. tikslo. Įpareigotosios 
šalys užtikrina, kad toks energijos 
vartojimo efektyvumo didinimas būtų
pasiektas galutinio vartojimo grandyje, 
taip pat energijos gamybos ir perdavimo 
etapais. Energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemos galiojimas baigiasi 
2020 m.

Or. de

Pagrindimas

Norint padidinti energijos vartojimo efektyvumą, energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistema nebūtina. Pvz., Vokietija pasiekė didesnius energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius, nei nustatyti Direktyvoje 2006/32/EB, naudodama rinka pagrįstą 
sistemą. Todėl dėl energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos įdiegimo turėtų 
spręsti valstybės narės, ir neturėtų būti kategoriškai draudžiamos alternatyvios sėkmingos 
sistemos. Tikslinio rodiklio, kuris prilygsta 1,5 proc., nustatymas taip pat neprivalomas: 
valstybės narės turėtų pačios nuspręsti, koks procentas padėtų pasiekti jų nacionalinius 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinius rodiklius.

Pakeitimas 667
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
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valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį). Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.
Energijos taupymo tikslinis rodiklis turi 
būti įvedamas palaipsniui, remiantis 
pradiniu lygiu, kuris skiriasi kiekvienoje 
valstybėje, siekiant atsižvelgti į visus 
ankstesnius veiksmus ir iki šiol pasiektus 
rezultatus, įskaitant kuro sektoriuje jau 
priimtas energijos vartojimo efektyvumo 
priemones.
Energijos vartojimo efektyvumo 
sektoriaus operatorių siūlomos 
priemonės, kuriomis siekiama ilgalaikio
taupymo ar struktūrinių programų 
įgyvendinimo, turėtų būti skatinamos 
paskatomis arba specialiomis 
mokestinėmis sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 668
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą arba taiko 
priemones, numatytas šio straipsnio 9 
dalyje. Pagal įpareigojimų sistemą
reikalaujama, kad valstybės narės 
teritorijoje veikiančios įpareigotosios šalys 
per metus sutaupytų tam tikrą energijos 
kiekį. Valstybės narės nustato 
įpareigotąsias šalis ir energijos kiekį, kurį 
jos turi sutaupyti. Nustatydamos šiuos 
tikslus jos turi:

a) atsižvelgti į savo nacionalinius 
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energijos vartojimo efektyvumo tikslinius 
rodiklius, nurodytus 3 straipsnyje;
b) nustatyti daugiamečius tikslinius 
rodiklius, kad įpareigotosios šalys galėtų 
naudotis pakankamo lankstumo ir 
nuspėjamumo galimybėmis; ir
įpareigotosios šalys užtikrina, kad toks 
energijos kiekis būtų sutaupytas galutinio 
vartojimo grandyje.

Or. en

Pakeitimas 669
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Valstybės narės 
nustato energijos kiekį, kuris turi būti 
sutaupytas. Nustatydamos šiuos tikslus jos 
turi: a) atsižvelgti į savo nacionalinius 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinius 
rodiklius, nurodytus 3 straipsnyje, b) 
nustatyti daugiamečius tikslinius
rodiklius, kad įpareigotosios šalys galėtų 
naudotis pakankamo lankstumo ir 
nuspėjamumo galimybėmis, ir c) 
atsižvelgti į galimus indėlius ir 
išankstinius veiksmus.
Toks energijos kiekis turi būti sutaupytas 
galutinio vartojimo grandyje.

Or. en

Pagrindimas

Būtų geriau, jei valstybės narės pačios nustatytų savo metinius taupymo tikslinius rodiklius (6 
straipsnis), o ne būtų ES lygiu nustatytas bendras taupymo tikslinis rodiklis. Metiniu taupymo 
tiksliniu rodikliu turėtų būti siekiama bendro nacionalinio tikslinio rodiklio, grindžiamo 
parametrų rinkiniu, į kurį įeitų ankstesnės ir esamos taupymo pastangos, esamos techninės ir 
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ekonominės galimybės, taip pat išorės veiksniai, pvz., ekonomikos augimas ir pramonės 
veiklos vystymasis. Daugiamečiai tiksliniai rodikliai padėtų išvengti didelio energijos
taupymo tikslinių rodiklių kitimo.

Pakeitimas 670
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Nedarant poveikio šios direktyvos 3 
straipsnio 1a daliai, kiekviena valstybė 
narė sukuria energijos vartojimo 
efektyvumo rėmimo sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės imtųsi energijos 
vartojimo efektyvumo priemonių, kurios 
sudarytų pagrįstas galimybes per metus 
sutaupyti 1,5 proc. ankstesniais 
kalendoriniais metais toje valstybėje narėje 
parduotos energijos (pagal kiekį), 
neįskaitant transporte suvartotos energijos. 
Šias energijos vartojimo efektyvumo 
priemones inicijuoja įpareigotosios šalys
galutinio vartojimo grandyje; jas galima 
nustatyti atsižvelgiant į pastarųjų trejų 
metų laikotarpio vidurkį.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 3 straipsnio pakeitimu (1a dalis). Todėl reikėtų atskirti energijos 
vartojimo efektyvumą ir energijos taupymą, kaip nurodyta atitinkamuose 2 straipsnio 
pakeitimuose. Įpareigotosios šalys neturėtų būti įpareigojamos versti vartotojus keisti elgesį, 
tačiau gali inicijuoti priemones, dėl kurių paprastai vartotojai sutaupo energijos.
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Pakeitimas 671
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Reikalaujama, kad valstybės narės 
nustatytų atitinkamas paskatų sistemas, 
kad paskatintų didinti energijos vartojimo 
efektyvumą galutinio vartojimo grandyje. 
Šiuo tikslu kiekviena valstybė narė
svarsto, ar reikia sukurti energijos 
vartojimo efektyvumo įpareigojimų 
sistemą. Šia sistema turėtų būti
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį).

Or. de

Pagrindimas

Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos sukūrimas neturėtų būti privalomas, 
kadangi trečiųjų šalių veiksmai galutinio vartotojo elgesiui gali turėti tik nedidelį poveikį. Be 
to, kiekvienas naujas vartotojas tik dar labiau apsunkintų pastangas pasiekti privalomą 
mažinimo 1,5 proc. per metus parduotos energijos kiekiu tikslinį rodiklį. 

Pakeitimas 672
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad energijos gamybos ir 
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teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

vartojimo grandinėje energijos vartojimo 
efektyvumas būtų padidintas tiek, kad 
sutaupyta energija sudarytų 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį). Tokio energijos vartojimo 
efektyvumo padidinimo įpareigotosios 
šalys pasiekia visoje energijos gamybos ir
vartojimo grandinėje.

Or. de

Pagrindimas

Energijos vartojimo efektyvumas turi būti didinamas visoje energijos gamybos ir vartojimo 
grandinėje, kad iki 2020 m. būtų galima pasiekti ES tikslą pagerinti energijos vartojimo 
efektyvumą 20 proc. Energijos taupymo reikalavimai turi būti privalomi visai ekonomikai, 
įskaitant transporto sektorių, kadangi transportas turi labai didelį ekonominį potencialą, 
kuris dar nepanaudotas. 

Pakeitimas 673
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės iki 2020 m. pasiektų tos 
valstybės narės nustatytą energijos
vartojimo efektyvumo tikslinį rodiklį. 
Įpareigotosios šalys užtikrina, kad tas 
tikslinis rodiklis būtų pasiektas galutinio 
vartojimo grandyje, išskyrus įrenginius, 
kuriems taikoma Direktyva 2003/87/EB, 
nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje.

Or. fr
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Pagrindimas

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant autant que possible sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique 
par unité d’activité. En vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir 
leur propre objectif d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, 
dans le cadre de l’objectif général proposé à l’article 1.Par ailleurs, il convient de préciser 
que les mécanismes de certificat d’efficacité énergétique doivent être cohérents avec les 
dispositions de la directive ETS. Dès lors, les actions améliorant l’efficacité énergétique 
menées à l’échelle des installations ETS ne doivent pas engendrer de certificats blancs, 
puisque ces actions seront récompensées par un surplus de quotas qui pourra être vendu aux 
enchères. Il est nécessaire à ce titre de rappeler que les mécanismes de certificat blanc sont 
conçus pour améliorer l’efficacité énergétique des secteurs non ETS (secteurs diffus) et non 
dans les grandes installations industrielles.

Pakeitimas 674
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje, 
įskaitant prieigą prie centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo įrenginių ir jų 
modernizavimą arba atskirų smulkiosios 
kogeneracijos įrenginių įrengimą.

Or. en
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Pagrindimas

Norint užtikrinti priemonių nuoseklumą, turėtų būti leidžiama įtraukti pagerinimus, kurių 
lengviau pasiekti energijos tiekimo nei galutinių vartotojų grandyje, daromus siekiant 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinio rodiklio.

Pakeitimas 675
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.
Reikėtų tinkamai atkreipti dėmesį į tai, 
kad nebūtų užkraunama dviguba našta, 
susijusi su įrenginiais, kuriems taikoma 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema.

Or. en

Pakeitimas 676
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje, 
įskaitant prieigą prie centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo įrenginių ir jų 
modernizavimą arba atskirų smulkiosios 
generacijos įrenginių įrengimą.

Or. en

Pakeitimas 677
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje, 
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įskaitant prieigą prie centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo įrenginių ir jų 
modernizavimą arba atskirų smulkiosios 
generacijos įrenginių įrengimą.

Or. en

Pakeitimas 678
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą, siekdama išnaudoti 
ilgalaikio energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo galimybes. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
kumuliacinį galutinių vartotojų 
suvartojamos energijos kiekį, kuris
prilygsta 1,5 proc. ankstesniais 
kalendoriniais metais toje valstybėje narėje 
parduotos energijos (pagal kiekį). Tikslinis 
rodiklis turi būti lygus kumuliaciniam per 
metus sutaupytos energijos kiekiui, kurį 
sudaro 1,5 proc. einamaisiais metais ir 
kiekvienais ankstesniais metais parduotos 
energijos. Įpareigotosios šalys užtikrina, 
kad toks energijos kiekis būtų sutaupytas 
galutinio vartojimo grandyje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad direktyva padėtų užtikrinti ilgalaikį energijos taupymą, svarbu, kad 
būtų tinkamai interpretuojamas energijos taupymo 1,5 proc. per metus tikslinis rodiklis, kuris 
yra kumuliacinis, ir kad pagrindinis dėmesys būtų skiriamas energijos taupymui galutinio 
vartojimo grandyje. Siūloma įtraukti transportą į taupomo 1,5 proc. kiekio apskaičiavimus.
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Pakeitimas 679
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
kumuliacinį galutinių vartotojų 
suvartojamos energijos kiekį, kuris
prilygsta bent 1,5 proc. ankstesniais 
kalendoriniais metais toje valstybėje narėje 
parduotos energijos (pagal kiekį). Tikslinis 
rodiklis turi būti lygus kumuliaciniam per 
metus sutaupytos energijos kiekiui, kurį 
sudaro 1,5 proc. einamaisiais metais ir 
kiekvienais ankstesniais metais parduotos 
energijos. Įpareigotosios šalys užtikrina, 
kad toks energijos kiekis būtų sutaupytas 
galutinio vartojimo grandyje.

Or. en

Pakeitimas 680
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą arba taiko kitas 
alternatyvias priemones (nustatytas 9 
dalyje). Šia sistema arba kitomis 
priemonėmis (nustatytomis pagal 9 dalį)
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pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės pasiektų valstybės 
narės nustatytą tikslinį rodiklį. Šis 
orientacinis tikslinis rodiklis nustatomas 
atsižvelgiant į valstybės narės nacionalinį 
tikslinį rodiklį. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

Or. en

Pagrindimas

Kiekvienos valstybės narės ekonomikos struktūra, klimato sąlygos, energijos vartojimo 
efektyvumo lygis ir t. t. skiriasi. Priemonių lankstumas užtikrintų geriausius sprendimus 
efektyvaus energijos vartojimo srityje. Daugelyje valstybių narių sėkmingai naudojamasi 
neprivalomais ilgalaikiais energijos vartojimo efektyvumo susitarimais, ir tai reikėtų 
pripažinti. Kiekvienos sistemos tikslinius rodiklius turėtų nustatyti valstybė narė, remdamasi 
valstybės narės nacionaliniu galutiniu energijos vartojimo efektyvumo tiksliniu rodikliu.

Pakeitimas 681
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje 
didinant galutinių vartotojų veiklos 
energijos vartojimo efektyvumą. Ne vėliau 
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kaip 2012 m. gruodžio 31 d. Komisija 
nustato bendrą skirtingų ekonominės 
veiklos rūšių energijos vartojimo 
efektyvumo apskaičiavimo metodiką.

Or. en

Pakeitimas 682
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos taupymo įpareigojimų sistemą. 
Šia sistema užtikrinama, kad valstybės 
narės teritorijoje veikiantys energijos 
tiekėjai arba mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
kumuliacinį energijos kiekį, kuris
prilygsta bent 1,5 proc. ankstesniais 
kalendoriniais metais toje valstybėje narėje 
parduotos energijos (pagal kiekį). 
Įpareigotosios šalys užtikrina, kad toks 
energijos kiekis būtų sutaupytas galutinio 
vartojimo grandyje. Valstybės narės 
užtikrina, kad priemonės, skirtos kasmet 
sutaupyti reikiamą energijos kiekį, 
papildytų kitas ir kad jomis būtų siekiama 
ilgalaikių rezultatų.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms reikėtų suteikti lankstumo galimybes, kad jos, rengdamos nacionalines 
energijos taupymo įpareigojimų sistemas, galėtų pačios nustatyti įpareigotąsias šalis, siekių 
užmojus ir t.t. Tačiau reikėtų reikalauti, kad priemonės, vykdomos pagal šias sistemas, būtų 
papildomos ir kad ypatingas dėmesys būtų skiriamas ilgalaikiam taupymui.

Pakeitimas 683
Lena Kolarska-Bobińska
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta bent 1 proc. 
planuojamos parduoti energijos, 
remiantis ankstesniais kalendoriniais 
metais toje valstybėje narėje parduota 
energija (pagal kiekį), neįskaitant 
transporte suvartotos energijos. 
Įpareigotosios šalys užtikrina, kad toks 
energijos kiekis būtų sutaupytas galutinio 
vartojimo grandyje, taikant priemones, 
kad būtų išvengta diskriminacijos, 
kryžminio subsidijavimo ir konkurencijos 
iškraipymo.

Or. en

Pakeitimas 684
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
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(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.
Komisija užtikrina, kad valstybės narės 
galėtų taikyti bendrus įvertinimo ir 
patikros principus.

Or. en

Pakeitimas 685
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri atitinka valstybės narės 
nustatytą procentinę dalį ir prilygsta 
1,5 proc. ankstesniais kalendoriniais metais 
toje valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas energijos skirstymo ir galutinio 
vartojimo grandyje. Šis metinis energijos 
taupymas užtikrina 3 straipsnio 2 dalyje 
nustatyto tikslo įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 686
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc.
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos kiekį, kuris atitiktų valstybės 
narės nustatytą ankstesniais kalendoriniais 
metais toje valstybėje narėje parduotos 
energijos (pagal kiekį) procentinę dalį, 
neįskaitant transporte suvartotos energijos. 
Įpareigotosios šalys užtikrina, kad toks 
energijos kiekis būtų sutaupytas energijos 
skirstymo ir galutinio vartojimo grandyje.
Šis metinis energijos taupymas užtikrina 
3 straipsnio 2 dalyje nustatyto tikslo 
įgyvendinimą.

Or. en

Pagrindimas

Member states should be able to set their own national target including previous and ongoing 
saving efforts, but which also incorporates other significant internal (their potential in both 
technology advancement and economic performance) and external (economic growth and 
industrial activities) factors, instead of setting one-for-all savings target at EU level. In this 
way Member States will be able to accomplish the overall directive target (Article 3) and 
consider their national energy efficiency specificities at the same time. Furthermore, there is 
a strong need to provide obligated parties with sufficient influence over a target group within 
energy savings should be realized. Because distributors have limited influence over customer 
behaviour and lifestyle, and it is of utmost importance that they fulfil their obligation without 
economic risk, they should be able to realize some of required energy savings by themselves 
as well. Otherwise they would need to be granted by some explicit tool covering their 
associated costs.

Pakeitimas 687
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės nuo .... iki .... metų
sutaupytų tam tikrą energijos kiekį, o per 
metus sutaupytų energijos, kuri prilygsta 
1,5 proc. ankstesniais kalendoriniais metais 
toje valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje, 
tačiau ne mažinant jiems tiekiamos 
energijos kiekį, o didinant suvartotos 
energijos vieneto efektyvumą visuose 
sektoriuose.

Or. pl

Pagrindimas

Mes turime įvesti įpareigojimus, susijusius su energijos taupymu kasmet, kuris būtų 
grindžiamas tikru efektyvumo didinimu, o ne apribojimais.

Pakeitimas 688
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo paskatų
sistemą. Pagal šią sistemą turėtų būti 
teikiamos paskatos, kuriomis užtikrinama, 
kad visi valstybės narės teritorijoje 
veikiantys energijos tiekėjai arba visos 
mažmeninio energijos pardavimo įmonės 
per metus sutaupytų energijos. Toks 
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ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

energijos kiekis gali būti sutaupytas, inter 
alia, galutinio vartojimo grandyje.

Or. de

Pakeitimas 689
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
kumuliacinį galutinį suvartojamos 
energijos kiekį, kuris prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

Or. fr

Pakeitimas 690
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
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energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

energijos vartojimo efektyvumo paramos 
sistemą. Pagal šią sistemą reikalaujama, 
kad visi valstybės narės teritorijoje 
veikiantys energijos tiekėjai ir (arba) visos 
mažmeninio energijos pardavimo įmonės 
per metus sutaupytų energijos, kuri 
prilygsta 1,5 proc. per trejus pastaruosius 
metus toje valstybėje narėje parduotos 
energijos (pagal kiekį), neįskaitant 
transporte suvartotos energijos. 
Įpareigotosios šalys užtikrina, kad toks 
energijos kiekis būtų sutaupytas galutinio 
vartojimo grandyje.

Or. en

Pagrindimas

Patirtis rodo, kad galima pasiekti didesnių tikslinio rodiklio pokyčių, jei imamas ilgesnio 
laikotarpio vidurkis. Tai lemia mažesnius energijos vartojimo efektyvumo tikslinio rodiklio 
svyravimus, plg. su situacija, kai atsižvelgiama tik į ankstesniais metais sutaupytą energijos 
kiekį. Taip suteikiama geresnė galimybė efektyviai planuoti verslą vidutiniu ir ilgalaikiu 
laikotarpiu.

Pakeitimas 691
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės iki 2020 m. sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 15 proc. 2010 m. 
toje valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį). Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.
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Or. ro

Pakeitimas 692
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Kiekviena valstybė narė gali sukurti
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas visų pirma galutinio vartojimo 
grandyje.

Or. ro

Pakeitimas 693
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
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ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), įskaitant transporte suvartotą 
energiją. Įpareigotosios šalys užtikrina, 
kad toks energijos kiekis būtų sutaupytas 
galutinio vartojimo grandyje.

Or. en

Pagrindimas

Transporto srityje yra daug galimybių, kaip padidinti pasiekti energijos vartojimo 
efektyvumą. Šia direktyva turėtų būti skatinamas energijos vartojimo efektyvumas transporto 
srityje dėl tų pačių priežasčių, dėl kurių energijos vartojimo efektyvumas vertinamas kitose 
ekonomikos srityse.

Pakeitimas 694
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį). Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

Or. it

Pakeitimas 695
Ivo Belet
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. 
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos 
(pagal kiekį). Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

Or. en

Pakeitimas 696
Amalia Sartori, Antonio Cancian

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energijos vartojimo efektyvumo 
sektoriaus operatorių siūlomos 
priemonės, orientuotos į ilgalaikį taupymą 
ar struktūrinių programų įgyvendinimą, 
turėtų būti skatinamos teikiant paskatas 
ar nustatant specialias mokestines 
sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi nustatyti šiam tikslui pasiekti labiausiai tinkančias priemones.
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Pakeitimas 697
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kiekviena valstybė narė turi nustatyti 
energijos vartojimo efektyvumo sistemą 
arba taikyti kitas priemones (atsižvelgiant 
į 9 dalį). Šia sistema arba kitomis 
priemonėmis reikalaujama, kad visi 
valstybės narės teritorijoje veikiantys 
energijos tiekėjai arba visos mažmeninio 
energijos pardavimo įmonės, veikiančios 
valstybių narių teritorijoje, įdiegtų 
energijos vartojimo efektyvumo gerinimo 
priemones kartu su vartotojų 
gaunamomis energetinėmis paslaugomis.
Ši sistema arba kitos priemonės turėtų 
padėti pasiekti energijos vartojimo 
efektyvumo tikslą, numatytą paskirstytai 
energijai, atsižvelgiant į 1 dalį. 
Įpareigotosios šalys užtikrina, kad tokios 
energijos taupymo priemonės būtų 
taikomos galutinio vartojimo grandyje. 
Valstybės narės gali kontroliuoti 
sutaupytas sąnaudas daugiausia trejus 
metus.

Or. en

Pagrindimas

The current proposal for a single annual savings target of 1.5% of energy sales volumes is 
not appropriate. It does not take into account previous and ongoing saving efforts of most 
Member States and sectors, and disregards actual technical and economic potential as well 
as external factors like economic growth and the development of industrial activities. 
According to Art. 3, member states should set their own national target (based on a series of 
parameters which include previous and ongoing saving efforts, actual technical and economic 
potential, as well as external factors like economic growth and the development of industrial 
activities). We therefore find most appropriate for each member state to set their own savings 
sub-target for the distribution sector (Art. 6) in order to facilitate meeting their overall 
national target, instead of a single savings target set at EU level. Energy companies want to 
save energy together with their customers and other partners. But it should be noted at the 
same time that energy companies have limited influence over customer behaviour and 
lifestyle. Energy efficiency should be driven by the market on business term, whenever 
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possible. All market mechanisms for creating value for energy savings should be 
acknowledged for their role in meeting each country’s target. Obligation schemes are just one 
of many tools to promote energy services. The system must be set up in a way that does not 
discriminate against early movers on the energy efficiency market. As annual variations are 
large in many circumstances including e.g. weather, economy or public awareness, it should 
be possible for the member states to monitor the meeting of the 2020 target on a multi-annual 
basis instead of yearly targets.

Pakeitimas 698
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Siekdamos maksimalių paskatų ir 
maksimalaus panaudojimo valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad bet kokios 
taikomos priemonės sąnaudos neviršytų 
numatytų santaupų.

Or. en

Pakeitimas 699
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nacionalinė reguliavimo institucija 
turi nustatyti energijos kiekį, kurį turi 
sutaupyti įpareigotosios šalys, taikydamos 
sąnaudų atžvilgiu optimalią skaičiavimo 
metodiką, kad būtų pasiektas įvairių 
ekonomikos sektorių energijos vartojimo 
efektyvumas.
Nustatydamos šiuos tikslus jos turi:
a) Atsižvelgti į jų nacionalinius energijos 
vartojimo efektyvumo tikslus, nurodytus 3 
straipsnyje,
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b) nustatyti daugiamečius tikslus, kad 
įpareigotosios šalys galėtų būti 
pakankamai lanksčios ir nuspėjamos; ir
c) taikyti sistemą visiems sektoriams.
Energijos taupymo tikslinis rodiklis turi 
būti įvedamas laipsniškai, remiantis 
pradiniu lygiu, kuris skiriasi nacionaliniu 
mastu, siekiant visapusiškai atsižvelgti į 
visus ankstesnius veiksmus ir iki šiol
pasiektus rezultatus, įskaitant jau priimtas 
energijos vartojimo efektyvumo 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 700
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
sąnaudos, reikalingos siekiant sutaupyti 
energijos, gali būti susigrąžintos galutinio 
vartotojo grandyje. Diegdamos paramos 
energijos taupymui sistemą, atsižvelgiant į 
1 dalį, valstybės narės turi užtikrinti 
skaidrumą ir išvengti konkurencijos 
iškraipymo. Ilgalaikiam taupymui skirtos 
priemonės gali būti paskatintos valstybių
narių nustatytais pridėtinės vertės 
faktoriais, nedarant žalingo poveikio 
vidaus rinkos taisyklėms.

Or. en

Pagrindimas

Reikia įdiegti sąnaudų padengimo mechanizmus siekiant energijos paskirstymo įmonėms 
nustatyti energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimą. Pasiūlymas naudoti pridedamosios 
vertės faktorius yra pateiktas siekiant paskatinti rinką ir įpareigotąsias šalis orientuoti 
taikomas priemones į ilgalaikį energijos taupymą. Taikant šias priemones bus galima plėsti 
naujų ir rentabilesnių rinkos technologijų rinką.



PE475.932v01-00 76/103 AM\883489LT.doc

LT

Pakeitimas 701
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Nuo 2005 m. sausio 1 d. kiekvienos 
įpareigotosios šalies ankstesnė patirtis 
didesnio energijos vartojimo efektyvumo 
srityje turi būti pripažinta kaip teigiamas 
veiksnys ir į ją turi būti atsižvelgta.

Or. de

Pagrindimas

Kiekvienos įpareigotos šalies dabartiniai ir buvę pasiekimai didesnio energijos vartojimo 
efektyvumo srityje privalo būti teigiamai įvertinti siekiant skatinti tolesnes pastangas. 20–20–
20 tikslai turi būti pasiekti taikant klimato ir energetikos paketą (Sprendimas 406/2009/EB), 
įsigaliojusį 2009 m. birželio mėn. Paketo pagrindą sudaro keturi papildomi teisės aktai ir 
jame nustatyta, kad 2005 m. yra tikslinių rodiklių įgyvendinimo atskaitos metai.

Pakeitimas 702
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Lena Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jan 
Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės apibrėžia tinkamus 
sektorius ir priemones, konkrečias šalyse 
taikomas priemones ir tikrinimo taisykles, 
atsižvelgiant į 1b pastraipą, įskaitant 
kokybinius projekto reikalavimus ir 
reikalavimus atitinkančius dalyvius, kitus 
nei įpareigotosios šalys. Valstybės narės 
pasilieka galimybę susieti paramos 
sistemą su prekybos mechanizmu, sukurtu 
atsižvelgiant į nacionalinius poreikius ir 
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aplinkybes.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės, kurios nusprendžia įdiegti energijos vartojimo efektyvumo paramos sistemą 
turėtų sukurti sistemą, atitinkančią nacionalines aplinkybes, bet paremtą bendrais Europos 
kriterijais. Neatmetama ir prekybos mechanizmo vėlesniame etape įtraukimo galimybė.

Pakeitimas 703
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Iki 2013 m. gruodžio mėn. Komisija, 
taikydama deleguotuosius teisės aktus, 
atsižvelgiant į 18 straipsnį, turi įdiegti 
bendrą ir ekonomiškai efektyvų kriterijų 
siekiant įvertinti ir patikrinti energijos 
naudingumą didinančias priemones, 
įskaitant jų energijos taupymo galimybes, 
kurios, pagal šį straipsnį, įpareigotosioms 
narėms leis įvertinti su energijos 
vartojimo efektyvumu susijusias 
pastangas. Šiais kriterijais turi būti 
remiamos valstybių narių nustatytos 
kiekvienai šaliai būdingos priemonės ir 
patikros taisyklės.

Or. en

Pagrindimas

Tyrimai parodė, kad taikant įvairias ES sistemas skirtingai įvertinamas tas pačias taisykles 
taikant atsirandantis energijos efektyvumo gerinimas. Dėl šios priežasties turi būti taikoma 
metodiką, kuri užtikrintų, kad būtų įdiegtos įvairios nacionalinės sistemos, atsižvelgiant į 
nacionalines, kiekvienai šaliai būdingas, taisykles, bet kad būtų remiamasi bendromis ES 
priemonėmis ir patikros kriterijais.
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Pakeitimas 704
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Energijos taupymo tikslai turėtų būti 
įgyvendinami įvairiais būdais, 
grindžiamais kiekvienos valstybės narės 
pradinėmis pozicijomis, turint mintyje jau 
taikytus veiksmus ir jau pasiektus 
rezultatus.

Or. it

Pakeitimas 705
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės neturėtų diegti 
sistemų, pagal kurias energijos vartojimo 
efektyvumo sistemų įgyvendinimo 
sąnaudos būtų perkeliamos visiems 
vartotojams, nesvarbu, ar jos jiems 
tiesiogiai taikomos, ar ne.

Or. en

Pakeitimas 706
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 6 straipsnio 1 dalyje pateikti 
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reikalavimai netaikomi įrenginiams, 
kuriems taikoma apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema.

Or. de

Pagrindimas

Perkeliant direktyvą dėl energijos vartojimo efektyvumo (Direktyva 2009/29/EB) gali būti 
pakenkta pagal apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą taikomoms lengvatoms. Siekiant 
užtikrinti, kad įmonės, kurioms taikoma apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, 
neatsidurtų nepalankioje padėtyje, joms turi būti netaikomi energijos taupymo reikalavimai.

Pakeitimas 707
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalis netaikoma valstybėms narėms, 
patiriančioms ekonominį nuosmukį.

Or. de

Pagrindimas

Iš valstybės narės, turinčios silpną ekonomiką, negali būti reikalaujama visų numatytų 
investicijų. Bet kokiu atveju nuosmukio laikotarpiu energijos suvartojimas mažėja.

Pakeitimas 708
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
sąnaudos energijai sutaupyti galėtų būti 
atitinkamai susigrąžinamos galutinio 
vartotojo grandyje, ir valstybės narės turi 
vengti diskriminacijos, kryžminio 
subsidijavimo ir konkurencijos 
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iškraipymo.

Or. en

Pakeitimas 709
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės valdžios institucijos 
nustatytų sąnaudų padengimo 
mechanizmus, užtikrinant, kad sąnaudos, 
susijusios su šiame straipsnyje 
pateiktomis nuostatomis, būtų 
visapusiškai padengtos.

Or. en

Pagrindimas

Sistema taip pat privalo būti nustatyta taip, kad nesukurtų diskriminacijos tarp rinkos dalyvių 
ir neiškreiptų konkurencijos. Kad būtų įdiegtos įpareigojimo sistemos, turi būti taikomi 
sąnaudų padengimo mechanizmai rinkos reguliuojamuose sektoriuose, kadangi užtikrinant 
vienodas sąlygas, jiems tenka svarbus vaidmuo. 

Pakeitimas 710
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės užtikrina, kad yra 
laikomasi 6 straipsnio 1 dalies 
reikalavimų, pastatų, transporto ir 
pramonės sektoriuose taikant atskirus 
energijos vartojimo efektyvumo planus ir 
atitinkamas priemones.
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Or. de

Pagrindimas

Įvairiems sektoriams energijos vartojimo efektyvumui gerinti tenka skirtingos ekonominės 
galimybės. Todėl kiekvieno sektoriaus klausimas yra nagrinėjamas ir vertinamas atskirai, 
vėliau taikant atitinkamas priemones. 

Pakeitimas 711
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Energijos kiekį, kurį privalo sutaupyti 
kiekviena įpareigotoji šalis, valstybės 
narės nurodo kaip galutinę arba pirminę 
suvartojamą energiją. Metodas, taikomas 
reikiamam sutaupytos energijos kiekiui 
išreikšti, taikomas ir apskaičiuojant 
įpareigotųjų šalių nurodytą sutaupytą 
energiją. Taikomi IV priede nurodyti 
perskaičiavimo koeficientai.

2. Valstybės narės nustato įpareigotąsias 
šalis. Metodas, taikomas energijos 
vartojimo efektyvumo tikslams išreikšti, 
taikomas ir apskaičiuojant įpareigotųjų 
šalių nurodytus energijos vartojimo 
efektyvumo rezultatus. Taikomi IV priede 
nurodyti perskaičiavimo koeficientai.

Or. fr

Pagrindimas

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique par unité d’activité 
(par exemple par point de PIB). En effet, l’efficacité énergétique ne peut être définie en terme 
de réduction absolue de consommation d’énergie puisqu’il s’agit, par essence, d’un ratio. En 
vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir leur propre objectif 
d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, dans le cadre de 
l’objectif général proposé à l’article 1.

Pakeitimas 712
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Energijos kiekį, kurį privalo sutaupyti 
kiekviena įpareigotoji šalis, valstybės narės 
nurodo kaip galutinę arba pirminę 
suvartojamą energiją. Metodas, taikomas 
reikiamam sutaupytos energijos kiekiui
išreikšti, taikomas ir apskaičiuojant 
įpareigotųjų šalių nurodytą sutaupytą 
energiją. Taikomi IV priede nurodyti 
perskaičiavimo koeficientai.

2. Energijos kiekį, kurį privalo sutaupyti 
kiekviena įpareigotoji šalis, valstybės narės 
apskaičiuoja, nurodo pirmiausia kaip 
galutinę ir vėliau atitinkamai kaip pirminę 
suvartojamą energiją. Metodas, taikomas 
reikiamam didesniam energijos vartojimo 
efektyvumui išreikšti, taikomas ir 
apskaičiuojant įpareigotųjų šalių nurodytą 
sutaupytą energiją. Taikomi IV priede 
nurodyti perskaičiavimo koeficientai.

Or. en

Pakeitimas 713
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Energijos kiekį, kurį privalo sutaupyti 
kiekviena įpareigotoji šalis, valstybės narės 
nurodo kaip galutinę arba pirminę 
suvartojamą energiją. Metodas, taikomas 
reikiamam sutaupytos energijos kiekiui 
išreikšti, taikomas ir apskaičiuojant 
įpareigotųjų šalių nurodytą sutaupytą 
energiją. Taikomi IV priede nurodyti
perskaičiavimo koeficientai.

2. Energijos kiekį, kurį privalo sutaupyti 
kiekviena įpareigotoji šalis, valstybės narės 
nurodo kaip galutinę arba pirminę 
suvartojamą energiją. Metodas, taikomas 
reikiamam sutaupytos energijos kiekiui 
išreikšti, taikomas ir apskaičiuojant 
įpareigotųjų šalių nurodytą sutaupytą 
energiją. Kaip nurodyta IV priede, 
taikomos kuro šiluminės vertės, 
atsižvelgiant į perskaičiavimo nuostolius.

Or. pl

Pagrindimas

Lentelėje neatsispindi perskaičiavimo koeficientai, o tik šiluminės vertės, kai tik į jas 
atsižvelgiama.

Pakeitimas 714
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Romana Jordan Cizelj, Lena 
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Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Energijos kiekį, kurį privalo sutaupyti 
kiekviena įpareigotoji šalis, valstybės narės 
nurodo kaip galutinę arba pirminę 
suvartojamą energiją. Metodas, taikomas 
reikiamam sutaupytos energijos kiekiui 
išreikšti, taikomas ir apskaičiuojant 
įpareigotųjų šalių nurodytą sutaupytą 
energiją. Taikomi IV priede nurodyti 
perskaičiavimo koeficientai.

2. Pasiektą energijos potencialų kiekį, kurį 
privalo sutaupyti kiekviena įpareigotoji 
šalis, valstybės narės nurodo kaip galutinę 
arba pirminę suvartojamą energiją. 
Metodas, taikomas reikiamam sutaupytos 
energijos kiekiui išreikšti, taikomas ir 
apskaičiuojant įpareigotųjų šalių nurodytą 
sutaupytą energiją. Taikomi IV priede 
nurodyti perskaičiavimo koeficientai.

Or. en

Pakeitimas 715
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Energijos kiekį, kurį privalo sutaupyti 
kiekviena įpareigotoji šalis, valstybės narės 
nurodo kaip galutinę arba pirminę 
suvartojamą energiją. Metodas, taikomas 
reikiamam sutaupytos energijos kiekiui 
išreikšti, taikomas ir apskaičiuojant 
įpareigotųjų šalių nurodytą sutaupytą 
energiją. Taikomi IV priede nurodyti 
perskaičiavimo koeficientai.

2. Energijos kiekį, kurį privalo sutaupyti 
kiekviena įpareigotoji šalis, valstybės narės 
nurodo kaip Mtoe galutinę arba Mtoe
pirminę suvartojamą energiją. Metodas, 
taikomas reikiamam sutaupytos energijos 
kiekiui išreikšti, taikomas ir apskaičiuojant 
įpareigotųjų šalių nurodytą sutaupytą 
energiją.

Or. en

Pakeitimas 716
Henri Weber
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Energijos kiekį, kurį privalo sutaupyti 
kiekviena įpareigotoji šalis, valstybės narės 
nurodo kaip galutinę arba pirminę 
suvartojamą energiją. Metodas, taikomas 
reikiamam sutaupytos energijos kiekiui 
išreikšti, taikomas ir apskaičiuojant 
įpareigotųjų šalių nurodytą sutaupytą 
energiją. Taikomi IV priede nurodyti 
perskaičiavimo koeficientai.

2. Energijos kiekį, kurį privalo sutaupyti 
kiekviena įpareigotoji šalis, valstybės narės 
nurodo kaip galutinę ir pirminę 
suvartojamą energiją. Metodas, taikomas 
reikiamam sutaupytos energijos kiekiui 
išreikšti, taikomas ir apskaičiuojant 
įpareigotųjų šalių nurodytą sutaupytą 
energiją. Taikomi IV priede nurodyti 
perskaičiavimo koeficientai.

Or. fr

Pakeitimas 717
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. V priedo 1 dalyje apibrėžtos 
trumpalaikiam taupymui skirtos 
priemonės nesudaro daugiau kaip 
10 proc. energijos kiekio, kurį privalo
sutaupyti kiekviena įpareigotoji šalis; jį 
galima įskaičiuoti vertinant šio straipsnio 
1 dalyje nustatytą įpareigojimą, jei šis 
kiekis derinamas su ilgalaikio taupymo 
priemonėmis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 718
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. V priedo 1 dalyje apibrėžtos 
trumpalaikiam taupymui skirtos 
priemonės nesudaro daugiau kaip 
10 proc. energijos kiekio, kurį privalo 
sutaupyti kiekviena įpareigotoji šalis; jį 
galima įskaičiuoti vertinant šio straipsnio 
1 dalyje nustatytą įpareigojimą, jei šis 
kiekis derinamas su ilgalaikio taupymo 
priemonėmis.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 719
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Gaston Franco, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. V priedo 1 dalyje apibrėžtos 
trumpalaikiam taupymui skirtos priemonės 
nesudaro daugiau kaip 10 proc. energijos 
kiekio, kurį privalo sutaupyti kiekviena 
įpareigotoji šalis; jį galima įskaičiuoti 
vertinant šio straipsnio 1 dalyje nustatytą 
įpareigojimą, jei šis kiekis derinamas su 
ilgalaikio taupymo priemonėmis.

3. V priedo 1 dalyje apibrėžtos 
trumpalaikiam taupymui skirtos priemonės 
nesudaro daugiau kaip 10 proc. energijos 
kiekio, kurį privalo sutaupyti kiekviena 
įpareigotoji šalis; jį galima įskaičiuoti 
vertinant šio straipsnio 1 dalyje nustatytą 
įpareigojimą, jei šis kiekis derinamas su 
ilgalaikio galimo taupymo priemonėmis.
Valstybės narės nustato trumpalaikiam 
taupymui skirtas priemones ir gali 
vadovautis V straipsnio 1 dalimi.

Or. en

Pakeitimas 720
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. V priedo 1 dalyje apibrėžtos 
trumpalaikiam taupymui skirtos priemonės 
nesudaro daugiau kaip 10 proc. energijos 
kiekio, kurį privalo sutaupyti kiekviena 
įpareigotoji šalis; jį galima įskaičiuoti 
vertinant šio straipsnio 1 dalyje nustatytą 
įpareigojimą, jei šis kiekis derinamas su 
ilgalaikio taupymo priemonėmis.

3. V priedo 1 dalyje apibrėžtos 
trumpalaikiam taupymui skirtos priemonės 
nesudaro pernelyg didelio energijos kiekio, 
kurį privalo sutaupyti kiekviena 
įpareigotoji šalis; jį galima įskaičiuoti 
vertinant šio straipsnio 1 dalyje nustatytą 
įpareigojimą, jei šis kiekis derinamas su 
ilgalaikio taupymo priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 721
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. V priedo 1 dalyje apibrėžtos 
trumpalaikiam taupymui skirtos priemonės 
nesudaro daugiau kaip 10 proc. energijos 
kiekio, kurį privalo sutaupyti kiekviena 
įpareigotoji šalis; jį galima įskaičiuoti 
vertinant šio straipsnio 1 dalyje nustatytą 
įpareigojimą, jei šis kiekis derinamas su 
ilgalaikio taupymo priemonėmis.

3. V priedo 1 dalyje apibrėžtos 
trumpalaikiam taupymui skirtos priemonės 
nesudaro daugiau kaip 5 proc. energijos 
kiekio, kurį privalo sutaupyti kiekviena 
įpareigotoji šalis; jį galima įskaičiuoti 
vertinant šio straipsnio 1 dalyje nustatytą 
įpareigojimą, jei šis kiekis derinamas su 
ilgalaikio taupymo priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 722
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. V priedo 1 dalyje apibrėžtos 
trumpalaikiam taupymui skirtos priemonės 
nesudaro daugiau kaip 10 proc. energijos 

3. V priedo 1 dalyje apibrėžtos 
trumpalaikiam taupymui skirtos priemonės 
nesudaro daugiau kaip 25 proc. energijos 
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kiekio, kurį privalo sutaupyti kiekviena 
įpareigotoji šalis; jį galima įskaičiuoti 
vertinant šio straipsnio 1 dalyje nustatytą 
įpareigojimą, jei šis kiekis derinamas su 
ilgalaikio taupymo priemonėmis.

kiekio, kurį privalo sutaupyti kiekviena 
įpareigotoji šalis; jį galima įskaičiuoti 
vertinant šio straipsnio 1 dalyje nustatytą 
įpareigojimą, jei šis kiekis derinamas su 
ilgalaikio taupymo priemonėmis.

Or. de

Pakeitimas 723
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. V priedo 1 dalyje apibrėžtos 
trumpalaikiam taupymui skirtos priemonės 
nesudaro daugiau kaip 10 proc. energijos 
kiekio, kurį privalo sutaupyti kiekviena 
įpareigotoji šalis; jį galima įskaičiuoti 
vertinant šio straipsnio 1 dalyje nustatytą 
įpareigojimą, jei šis kiekis derinamas su 
ilgalaikio taupymo priemonėmis.

3. V priedo 1 dalyje apibrėžtos 
trumpalaikiam taupymui skirtos priemonės 
nesudaro daugiau kaip 25 proc. energijos 
kiekio, kurį privalo sutaupyti kiekviena 
įpareigotoji šalis; jį galima įskaičiuoti 
vertinant šio straipsnio 1 dalyje nustatytą 
įpareigojimą, jei šis kiekis derinamas su 
ilgalaikio taupymo priemonėmis.

Or. de

Pakeitimas 724
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. V priedo 1 dalyje apibrėžtos 
trumpalaikiam taupymui skirtos priemonės 
nesudaro daugiau kaip 10 proc. energijos 
kiekio, kurį privalo sutaupyti kiekviena 
įpareigotoji šalis; jį galima įskaičiuoti 
vertinant šio straipsnio 1 dalyje nustatytą 
įpareigojimą, jei šis kiekis derinamas su 
ilgalaikio taupymo priemonėmis.

3. V priedo 1 dalyje apibrėžtos 
trumpalaikiam taupymui skirtos priemonės 
nesudaro daugiau kaip 40 proc. energijos 
kiekio, kurį privalo sutaupyti kiekviena 
įpareigotoji šalis; jį galima įskaičiuoti 
vertinant šio straipsnio 1 dalyje nustatytą 
įpareigojimą, jei šis kiekis derinamas su 
ilgalaikio taupymo priemonėmis.
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Or. de

Pagrindimas

Reikia taikyti didesnį lankstumą, kadangi pradinė padėtis valstybėse narėse yra skirtinga. 
Pvz., tyrimai parodė, kad didžiausios kliūtys yra žinių apie problemą ir susidomėjimo 
trūkumas. Reikia imtis švelnių priemonių, kad būtų sutaupyta daug daugiau energijos nei 
Komisijos pasiūlyti 10 proc.

Pakeitimas 725
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės turi užtikrinti, kad 
apskaičiuojant sutaupytą energiją, kurią 
galima įskaičiuoti vertinant šio straipsnio 
2 dalyje nustatytą įpareigojimą, būtų 
atsižvelgta į priemonių taikymo trukmę ir 
ekonominį veiksmingumą. Priemonėmis 
turi būti siekiama ilgalaikio energijos 
taupymo ir jos turi būti pagrįstos 
tipinėmis reikšmėmis ir galiojimo 
terminais, kuriuos valstybės narės 
patvirtino remdamosi aiškiu ir patikimu 
pagrindu. Apie tokias reikšmes 
pranešama Komisijai. Komisija gali 
prašyti pakeisti tokias reikšmes, jei jos gali 
iškreipti konkurenciją arba yra ne tokio 
plataus užmojo kaip ES lygmeniu 
nurodytos numatytosios reikšmės ir 
galiojimo terminai.

Or. fr

Pakeitimas 726
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)



AM\883489LT.doc 89/103 PE475.932v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Sutaupyta pirminė energija, 
pasiekianti galutinį vartotoją keičiant 
kurą ir (arba) vykdant prijungimą prie 
efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo, gali būti įtraukta apskaičiuojant 
1,5 proc. tikslinį rodiklį. Komisija, pagal 
18 straipsnį taikydama deleguotuosius 
teisės aktus, turi įdiegti šį metodą iki 
2014 m. sausio 1 d.

Or. de

Pagrindimas

Vykdant šildymo sistemos pokyčius, būtent kuro pokyčiai, gali labai padidinti pirminės 
energijos taupymą ir turi būti įtraukti į šią direktyvą. Papildoma nuostata užtikrina 
suderinamumą su 6 ir 10 straipsnyje pateiktomis priemonėmis.

Pakeitimas 727
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad 
mažiausiai 40 proc. sutaupyto energijos 
kiekio, reikalaujamo iš kiekvienos 
įpareigotosios šalies, būtų gaunama dėl 
esamo pastatų fondo intensyvios 
renovacijos.

Or. en

Pagrindimas

Energijos taupymo įpareigojimai gali tapti puikia priemone siekiant vykdyti intensyvią 
renovaciją.

Pakeitimas 728
Patrizia Toia
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad 
mažiausiai 40 proc. sutaupyto energijos 
kiekio, reikalaujamo iš kiekvienos 
įpareigotosios šalies, būtų gaunama dėl 
esamo pastatų fondo intensyvios 
renovacijos.

Or. en

Pagrindimas

Įpareigotosios šalys būtų skatinamos daugiausia dėmesio skirti didesnį poveikį turinčioms 
ilgalaikėms priemonėms nei trumpalaikėms priemonėms, kurias yra lengviau įgyvendinti, bet 
kurios daro mažesnį poveikį ilgalaikiam energijos vartojimo mažinimui. Be to, energijos 
taupymo įpareigojimai gali tapti puikia priemone siekiant vykdyti intensyvią renovaciją.

Pakeitimas 729
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
įpareigotųjų šalių nurodytas sutaupytas 
energijos kiekis būtų apskaičiuojamas 
pagal V priedo 2 dalį. Jos nustato 
kontrolės sistemas, kurias taikant būtų 
nepriklausomai patikrinta bent statistiškai 
reikšminga įpareigotųjų šalių įgyvendintų 
energijos vartojimo efektyvumo gerinimo 
priemonių dalis.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
įpareigotųjų šalių nurodytas energijos 
padidėjimas būtų apskaičiuojamas ir 
patikrinamas atsižvelgiant į nurodytą 
bendrą įvertinimo ir patikros kriterijų bei 
kiekvienai šaliai būdingas konkrečias 
taisykles. Komisija būsimame akte 
nustatys bendrus įvertinimo ir patikros 
kriterijus (pvz., kriterijus, kuriuos taikant 
galima išvengti dvigubo skaičiavimo ir 
užtikrinti, kad santaupos būtų 
papildomos, kriterijus, kuriais numatytas 
vertės galiojimo terminas ir numanomai 
sutaupyti kiekiai, bei statistinių metodų 
patikslintas sąvokas).
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Kai įpareigojimų sistema yra 
finansuojama taikant energijos tarifus, 
nacionalinės energetikos reguliavimo 
institucijos turi atlikti tiesioginį vaidmenį 
nustatant sistemą reglamentuojančias 
technines ir ekonomines nuostatas, taip 
pat jas administruojant, jei reikia, 
pasitelkiant į pagalbą trečiuosius asmenis.
Jos nustato kontrolės sistemas, kurias 
taikant būtų nepriklausomai patikrinta bent 
statistiškai reikšminga įpareigotųjų šalių 
įgyvendintų energijos vartojimo 
efektyvumo gerinimo priemonių dalis.

Or. en

Pakeitimas 730
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
įpareigotųjų šalių nurodytas sutaupytas 
energijos kiekis būtų apskaičiuojamas 
pagal V priedo 2 dalį. Jos nustato kontrolės
sistemas, kurias taikant būtų 
nepriklausomai patikrinta bent statistiškai 
reikšminga įpareigotųjų šalių įgyvendintų 
energijos vartojimo efektyvumo gerinimo 
priemonių dalis.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
įpareigotųjų šalių nurodytas sutaupytas 
energijos kiekis būtų apskaičiuojamas 
pagal V priedo 2 dalį. Jos nustato 
patvirtintas nepriklausomo matavimo ir 
patikros sistemas, kurias taikant būtų 
nepriklausomai patikrinta bent statistiškai 
reikšminga įpareigotųjų šalių įgyvendintų 
energijos vartojimo efektyvumo gerinimo 
priemonių dalis. Patikra turi būti 
atliekama kas du metus. Jei 
nepriklausomais matavimais ir patikros 
sistema nustatomas dokumentais 
nepagrįstas sutaupytos energijos kiekis ar 
kiekiai, jie negali būti įtraukti į 20 proc. 
tikslinį rodiklį.

Or. en
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Pakeitimas 731
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
įpareigotųjų šalių nurodytas sutaupytas 
energijos kiekis būtų apskaičiuojamas 
pagal V priedo 2 dalį. Jos nustato kontrolės 
sistemas, kurias taikant būtų 
nepriklausomai patikrinta bent statistiškai 
reikšminga įpareigotųjų šalių įgyvendintų 
energijos vartojimo efektyvumo gerinimo 
priemonių dalis.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
įpareigotųjų šalių nurodytas sutaupytas 
energijos kiekis būtų apskaičiuojamas 
pagal V priedo 2 dalį. Jos nustato kontrolės 
sistemas, kurias taikant būtų 
nepriklausomai patikrinta bent statistiškai 
reikšminga įpareigotųjų šalių įgyvendintų 
energijos vartojimo efektyvumo gerinimo 
priemonių dalis. Patikrą kas du metus turi 
atlikti nepriklausomas auditorius.

Or. en

Pagrindimas

Yra svarbu užtikrinti, kad dokumentais pagrįstos santaupos gali būti patikrintos, kad būtų 
išlaikyta pažangą, siekiant 2020 m. 20 proc. tikslo.

Pakeitimas 732
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
įpareigotųjų šalių nurodytas sutaupytas 
energijos kiekis būtų apskaičiuojamas 
pagal V priedo 2 dalį. Jos nustato kontrolės 
sistemas, kurias taikant būtų 
nepriklausomai patikrinta bent statistiškai 
reikšminga įpareigotųjų šalių įgyvendintų 
energijos vartojimo efektyvumo gerinimo 
priemonių dalis.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
įpareigotųjų šalių nurodytas sutaupytas 
energijos kiekis būtų apskaičiuojamas 
pagal V priedo 2 dalį. Jos nustato 
nepriklausomų matavimo, kontrolės ir 
patikros sistemas, kurias taikant būtų 
nepriklausomai patikrintos bent statistiškai 
reikšmingos ir reprezentatyviai atrinktos
įpareigotųjų šalių įgyvendintų energijos 
vartojimo efektyvumo gerinimo 
priemonės.
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Or. en

Pagrindimas

Tinkama energijos taupymo patikra yra labai svarbi norint užtikrinti, kad būtų sąžiningai 
elgiamasi su vartotojais, ir suteikiant pasitikėjimo, kad iš tikrųjų yra sutaupytas numatytas 
kiekis. Sistema turi būti užtikrinta, kad sutaupytas energijos kiekis, siejamas su kiekviena 
priemonių rūšimi (ex-ante), būtų tikslus ir remtųsi realia vartotojų elgsena ir kad būtų 
vykdoma atrinktų priemonių kontrolė (ex-post), taip pat atlikta nepriklausoma patikra. Ypač 
svarbi priemonių, kurių poveikis priklauso nuo vartotojų elgsenos, pvz., prietaisų, elektros 
lempučių arba savarankiškai įrengiamos pastogės izoliacijos, patikra.

Pakeitimas 733
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
įpareigotųjų šalių nurodytas sutaupytas 
energijos kiekis būtų apskaičiuojamas 
pagal V priedo 2 dalį. Jos nustato kontrolės 
sistemas, kurias taikant būtų 
nepriklausomai patikrinta bent statistiškai 
reikšminga įpareigotųjų šalių įgyvendintų 
energijos vartojimo efektyvumo gerinimo 
priemonių dalis.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
įpareigotųjų šalių nurodytas sutaupytas 
energijos kiekis būtų apskaičiuojamas 
pagal V priedo 2 dalį. Jos nustato kontrolės 
sistemas, kurias taikant būtų 
nepriklausomai patikrinta bent statistiškai 
reikšminga įpareigotųjų šalių įgyvendintų 
energijos vartojimo efektyvumo gerinimo 
priemonių dalis. Valstybės narės užtikrina, 
kad sąnaudos energijai sutaupyti galėtų 
būti susigrąžinamos galutinio vartotojo 
grandyje. Diegdamos taupymo 
įpareigojimų sistemą pagal 1 dalį 
valstybės narės turi vengti 
diskriminacijos, kryžminio subsidijavimo 
ir konkurencijos iškraipymo.

Or. en

Pakeitimas 734
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
įpareigotųjų šalių nurodytas sutaupytas 
energijos kiekis būtų apskaičiuojamas
pagal V priedo 2 dalį. Jos nustato kontrolės 
sistemas, kurias taikant būtų 
nepriklausomai patikrinta bent statistiškai 
reikšminga įpareigotųjų šalių įgyvendintų 
energijos vartojimo efektyvumo gerinimo 
priemonių dalis.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
įpareigotųjų šalių nurodytas sutaupytas 
energijos kiekis būtų apskaičiuojamas 
pagal V priedo 2 dalį. Jos nustato 
nepriklausomų matavimo, kontrolės ir 
patikros sistemas, kurias taikant būtų 
nepriklausomai patikrinta bent statistiškai 
reikšminga ir reprezentatyviai atrinkta 
įpareigotųjų šalių įgyvendintų energijos 
vartojimo efektyvumo gerinimo priemonių 
dalis.

Or. en

Pagrindimas

Tinkama energijos taupymo patikra leidžia užtikrinti, kad būtų sąžiningai elgiamasi su
vartotojais, ir suteikti pasitikėjimo, kad iš tikrųjų yra sutaupytas numatytas kiekis. Sistema 
turi būti užtikrinta, kad sutaupytas energijos kiekis, siejamas su kiekviena priemonių rūšimi 
(ex-ante), būtų tikslus ir remtųsi realia vartotojų elgsena ir kad būtų vykdoma atrinktų 
priemonių kontrolė (ex-post), taip pat atlikta nepriklausoma patikra. Svarbi priemonių, kurių 
poveikis priklauso nuo vartotojų elgsenos, pvz., elektros lempučių arba savarankiškai 
įrengiamos pastogės izoliacijos, patikra.

Pakeitimas 735
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
įpareigotųjų šalių nurodytas sutaupytas 
energijos kiekis būtų apskaičiuojamas 
pagal V priedo 2 dalį. Jos nustato 
kontrolės sistemas, kurias taikant būtų 
nepriklausomai patikrinta bent statistiškai 
reikšminga įpareigotųjų šalių įgyvendintų 
energijos vartojimo efektyvumo gerinimo 
priemonių dalis.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
įpareigotųjų šalių nurodytas potencialus
energijos padidėjimas būtų 
apskaičiuojamas ir patikrinamas 
atsižvelgiant į bendrą matavimo ir 
patikros kriterijų bei konkrečias 
nacionalines taisykles.
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Or. en

Pakeitimas 736
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
įpareigotųjų šalių nurodytas sutaupytas 
energijos kiekis būtų apskaičiuojamas 
pagal V priedo 2 dalį. Jos nustato 
kontrolės sistemas, kurias taikant būtų 
nepriklausomai patikrinta bent statistiškai 
reikšminga įpareigotųjų šalių įgyvendintų 
energijos vartojimo efektyvumo gerinimo 
priemonių dalis.

4. Valstybės narės nustato kontrolės
matavimo ir patikros sistemas, kurias 
taikant būtų nepriklausomai patikrinta bent 
statistiškai reikšminga įpareigotųjų šalių 
įgyvendintų energijos vartojimo 
efektyvumo gerinimo priemonių dalis.

Or. fr

Pakeitimas 737
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
įpareigotųjų šalių nurodytas sutaupytas 
energijos kiekis būtų apskaičiuojamas 
pagal V priedo 2 dalį. Jos nustato kontrolės 
sistemas, kurias taikant būtų 
nepriklausomai patikrinta bent statistiškai 
reikšminga įpareigotųjų šalių įgyvendintų 
energijos vartojimo efektyvumo gerinimo 
priemonių dalis.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
įpareigotųjų šalių nurodytas sutaupytas 
energijos kiekis būtų apskaičiuojamas 
pagal V priedo 2 dalį. Jos nustato kontrolės 
sistemas, kurias taikant būtų 
nepriklausomai patikrinta bent statistiškai 
reikšminga įpareigotųjų šalių įgyvendintų 
energijos vartojimo efektyvumo gerinimo 
priemonių dalis, bet kuri būtų nedidesnė 
nei 0,5 proc.

Or. de
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Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad dėl biurokratinių procedūrų nekils papildomų kliūčių jau ir taip daug 
sunkumų patiriantiems viešiesiems biudžetams.

Pakeitimas 738
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
įpareigotųjų šalių nurodytas sutaupytas 
energijos kiekis būtų apskaičiuojamas 
pagal V priedo 2 dalį. Jos nustato kontrolės 
sistemas, kurias taikant būtų 
nepriklausomai patikrinta bent statistiškai 
reikšminga įpareigotųjų šalių įgyvendintų 
energijos vartojimo efektyvumo gerinimo 
priemonių dalis.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
įpareigotųjų šalių nurodytas sutaupytas 
energijos kiekis būtų apskaičiuojamas 
pagal V priedo 2 dalį. Jos nustato kontrolės 
sistemas, kurias taikant būtų patikrinta bent 
statistiškai reikšminga įpareigotųjų šalių 
įgyvendintų energijos vartojimo 
efektyvumo gerinimo priemonių dalis, 
remiantis nepriklausomais ir 
įgyvendinamais pagrindais.

Or. ro

Pakeitimas 739
Konrad Szymański

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad sąnaudos 
energijai sutaupyti galėtų būti 
susigrąžinamos galutinio vartotojo 
grandyje. Diegdamos taupymo 
įpareigojimų sistemą pagal 1 dalį, 
valstybės narės turi vengti 
diskriminacijos, kryžminio subsidijavimo 
ir konkurencijos iškraipymo.

Or. en
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Pakeitimas 740
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės energijos vartojimo 
efektyvumo sistemose gali:

5. Valstybės narės energijos taupymo 
sistemose gali:

Or. en

Pakeitimas 741
Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustatyti reikalavimus, kuriais, 
įgyvendinant jų nustatytus taupymo 
įpareigojimus, siekiama socialinio tikslo, 
įskaitant reikalavimą įgyvendinti 
priemones energijos nepriteklių 
patiriančiuose namų ūkiuose ar 
socialiniuose būstuose;

a) atsižvelgdamos į pažeidžiamų vartotojų 
sąvoką, apibrėžtą Direktyvos 2009/72 3 
straipsnio 7 dalyje, užtikrinti, kad dalis 
energijos vartojimo efektyvumo priemonių 
būtų skirtos šiai asmenų grupei;

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinti, kad dalį naudos, gaunamos siekiant energijos vartojimo efektyvumo, gautų tie, 
kurie kenčia nuo energijos nepritekliaus, turėtų būti privaloma, o ne pasirenkama.

Pakeitimas 742
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustatyti reikalavimus, kuriais, 
įgyvendinant jų nustatytus taupymo 
įpareigojimus, siekiama socialinio tikslo, 
įskaitant reikalavimą įgyvendinti 
priemones energijos nepriteklių 
patiriančiuose namų ūkiuose ar 
socialiniuose būstuose;

a) nustatyti reikalavimus, kuriais, 
įgyvendinant jų nustatytus taupymo 
įpareigojimus, siekiama socialinio tikslo, 
įskaitant reikalavimą įgyvendinti 
priemones energijos nepriteklių 
patiriančiuose namų ūkiuose ar 
socialiniuose būstuose, padidinant 
veiksmų programų įgyvendinimą, 
įskaitant kelių etapų veikimo būdą 
(energijos vartojimo auditas, 
konsultavimas energetikos klausimais,
finansinės konsultacijos, darbai, darbų 
efektyvumo stebėsena);

Or. en

Pakeitimas 743
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustatyti reikalavimus, kuriais, 
įgyvendinant jų nustatytus taupymo 
įpareigojimus, siekiama socialinio tikslo, 
įskaitant reikalavimą įgyvendinti 
priemones energijos nepriteklių 
patiriančiuose namų ūkiuose ar 
socialiniuose būstuose;

a) nustatyti reikalavimus, kuriais, 
įgyvendinant jų nustatytus taupymo 
įpareigojimus, siekiama socialinio tikslo, 
įskaitant savininkų arba investuotojų 
grupių, nuomojančių savo turtą,
reikalavimą įgyvendinti priemones 
energijos nepriteklių patiriančiuose namų
ūkiuose ar socialiniuose būstuose;

Or. en

Pakeitimas 744
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustatyti reikalavimus, kuriais, 
įgyvendinant jų nustatytus taupymo 
įpareigojimus, siekiama socialinio tikslo, 
įskaitant reikalavimą įgyvendinti 
priemones energijos nepriteklių 
patiriančiuose namų ūkiuose ar 
socialiniuose būstuose;

a) nustatyti reikalavimus, kuriais, 
įgyvendinant jų nustatytus taupymo 
įpareigojimus, siekiama socialinio tikslo, 
įskaitant reikalavimą pirmenybės tvarka
įgyvendinti priemones energijos nepriteklių 
patiriančiuose namų ūkiuose ar 
socialiniuose būstuose;

Or. en

Pakeitimas 745
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) leisti įpareigotosioms šalims į joms 
tenkantį įpareigojimą įtraukti sertifikuotą 
sutaupytos energijos kiekį, kurį sutaupė 
paslaugų teikėjai ar kiti tretieji asmenys; 
tokiu atveju jos nustato visiems rinkos 
sektoriams aiškų, skaidrų ir atvirą 
akreditavimo procesą, kuriuo būtų 
siekiama kuo labiau sumažinti 
sertifikavimo išlaidas;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 746
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) leisti įpareigotosioms šalims į joms 
tenkantį įpareigojimą įtraukti sertifikuotą 
sutaupytos energijos kiekį, kurį sutaupė 

b) leisti įpareigotosioms šalims į joms 
tenkantį įpareigojimą įtraukti sertifikuotą 
sutaupytos energijos kiekį, kurį sutaupė 
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paslaugų teikėjai ar kiti tretieji asmenys; 
tokiu atveju jos nustato visiems rinkos 
sektoriams aiškų, skaidrų ir atvirą 
akreditavimo procesą, kuriuo būtų 
siekiama kuo labiau sumažinti 
sertifikavimo išlaidas;

paslaugų teikėjai ar kiti tretieji asmenys , 
su sąlyga, kad jis, pagal įprastos veiklos 
scenarijus, yra papildomas; tokiu atveju 
jos nustato visiems rinkos sektoriams 
aiškų, skaidrų ir atvirą akreditavimo 
procesą, kuriuo būtų siekiama kuo labiau 
sumažinti sertifikavimo išlaidas;

Or. en

Pakeitimas 747
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) leisti įpareigotosioms šalims į joms 
tenkantį įpareigojimą įtraukti sertifikuotą 
sutaupytos energijos kiekį, kurį sutaupė 
paslaugų teikėjai ar kiti tretieji asmenys;
tokiu atveju jos nustato visiems rinkos 
sektoriams aiškų, skaidrų ir atvirą
akreditavimo procesą, kuriuo būtų
siekiama kuo labiau sumažinti 
sertifikavimo išlaidas;

b) leisti įpareigotosioms šalims į joms 
tenkantį įpareigojimą įtraukti sertifikuotą 
sutaupytos energijos kiekį, kurį sutaupė 
paslaugų teikėjai ar kiti tretieji asmenys;
tokiu atveju valstybės narės užtikrina, kad 
nustatytas akreditavimo procesas, kuriuo 
siekiama kuo labiau sumažinti 
sertifikavimo išlaidas, būtų aiškus, 
skaidrus ir atviras visiems rinkos 
sektoriams;

Or. en

Pakeitimas 748
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) leisti įpareigotosioms šalims į joms 
tenkantį įpareigojimą įtraukti sertifikuotą 
sutaupytos energijos kiekį, kurį sutaupė 
paslaugų teikėjai ar kiti tretieji asmenys; 
tokiu atveju jos nustato visiems rinkos 

b) leisti įpareigotosioms šalims į joms 
tenkantį įpareigojimą įtraukti sertifikuotą 
sutaupytos energijos kiekį, kurį sutaupė 
akredituoti paslaugų teikėjai ar kiti 
akredituoti tretieji asmenys; tokiu atveju 
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sektoriams aiškų, skaidrų ir atvirą 
akreditavimo procesą, kuriuo būtų 
siekiama kuo labiau sumažinti 
sertifikavimo išlaidas;

jos nustato visiems rinkos sektoriams 
aiškų, skaidrų ir atvirą akreditavimo 
procesą, kuriuo būtų siekiama kuo labiau 
sumažinti sertifikavimo išlaidas;

Or. en

Pakeitimas 749
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) leisti įpareigotiesiems asmenims 
įskaičiuoti konkrečiais metais sutaupytą 
energiją, tartum ji būtų buvusi sutaupyta 
bet kuriais iš dviejų praėjusių ar dviejų 
ateinančių metų.

c) leisti įpareigotiesiems asmenims 
įskaičiuoti konkrečiais metais sutaupytą 
energiją, kol ji gali būti pagrįsta 
dokumentais ir patikrinta ir kol jos 
galiojimo laikas nebuvo pratęstas.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į sutaupytos energijos galiojimo laikotarpį, valstybės narės turi pasirinkti 
sutaupytos energijos kiekį, kuris galėtų būti perduotas arba kaupiamas. Tai yra svarbu 
siekiant užtikrinti sistemos vystymo saugumą ir išlaikyti konkurenciją sutaupytos energijos 
kainų lygmens kontekste.

Pakeitimas 750
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) leisti įpareigotiesiems asmenims 
įskaičiuoti konkrečiais metais sutaupytą 
energiją, tartum ji būtų buvusi sutaupyta 
bet kuriais iš dviejų praėjusių ar dviejų 
ateinančių metų.

c) leisti įpareigotiesiems asmenims 
įskaičiuoti konkrečiais metais sutaupytą 
energiją, kol ji gali būti pagrįsta 
dokumentais ir patikrinta.
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Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės nacionaliniu lygmeniu turi sugebėti nuspręsti, koks sutaupytos energijos 
kiekis gali būti perduotas arba kaupiamas. Yra svarbu, kad valstybės narės atsižvelgtų į 
tokios sistemos santaupų galiojimo terminą. Atsargų kaupimas yra labai svarbus siekiant 
užtikrinti sistemos vystymo saugumą ir išlaikyti konkurenciją sutaupytos energijos kainų 
lygmens kontekste.

Pakeitimas 751
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) leisti įpareigotiesiems asmenims 
įskaičiuoti konkrečiais metais sutaupytą 
energiją, tartum ji būtų buvusi sutaupyta 
bet kuriais iš dviejų praėjusių ar dviejų 
ateinančių metų.

c) leisti įpareigotiesiems asmenims 
įskaičiuoti konkrečiais metais siekiant 
galutinio 2010 m. tikslo.

Or. en

Pagrindimas

Sutaupyta energija turi būti skaičiuojama per visą laikotarpį, kadangi tik ši viena paskata gali 
užtikrinti dideles investicijas.

Pakeitimas 752
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) leisti įpareigotiesiems asmenims 
įskaičiuoti konkrečiais metais sutaupytą 
energiją, tartum ji būtų buvusi sutaupyta 
bet kuriais iš dviejų praėjusių ar dviejų 
ateinančių metų.

c) leisti įpareigotiesiems asmenims 
įskaičiuoti konkrečiais metais per visą 
laikotarpį sutaupytą energiją
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Or. de

Pakeitimas 753
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) leisti įpareigotiesiems asmenims 
įskaičiuoti konkrečiais metais sutaupytą 
energiją, tartum ji būtų buvusi sutaupyta 
bet kuriais iš dviejų praėjusių ar dviejų 
ateinančių metų.

c) leisti įpareigotiesiems asmenims 
įskaičiuoti konkrečiais metais pasiektą
didesnį energijos vartojimo efektyvumą, 
tartum ji būtų buvusi sutaupyta bet kuriais 
iš dviejų praėjusių ar dviejų ateinančių 
metų.

Or. en

Pakeitimas 754
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) leisti įpareigotiesiems asmenims 
įskaičiuoti konkrečiais metais sutaupytą 
energiją, tartum ji būtų buvusi sutaupyta 
bet kuriais iš dviejų praėjusių ar dviejų
ateinančių metų.

c) leisti įpareigotiesiems asmenims 
įskaičiuoti konkrečiais metais sutaupytą 
energiją, tartum ji būtų buvusi sutaupyta 
bet kuriais iš trijų praėjusių ar trijų
ateinančių metų.

Or. en


