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Pakeitimas 755
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės skelbia kiekvieno 
įpareigotojo asmens sutaupytos energijos 
kiekį ir duomenis apie metines energijos 
taupymo tendencijas pagal sistemą. Kad 
sutaupytas energijos kiekis būtų paskelbtas 
ir patikrintas, valstybės narės įpareigotųjų 
asmenų reikalauja pateikti bent tokius 
duomenis:

6. Valstybės narės skelbia kiekvieno 
įpareigotojo asmens sutaupytos energijos 
kiekį ir duomenis apie metines energijos 
taupymo tendencijas pagal sistemą, kartu 
užtikrindamos privačios ar komerciniu 
požiūriu svarbios informacijos vientisumą 
ir konfidencialumą. Kad sutaupytas 
energijos kiekis būtų paskelbtas ir 
patikrintas, valstybės narės įpareigotųjų 
asmenų reikalauja pateikti bent tokius 
duomenis:

Or. de

Pagrindimas

Tokia informacija privalo būti konfidenciali.

Pakeitimas 756
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Romana 
Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Jan Březina, Jolanta Emilia Hibner, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės skelbia kiekvieno 
įpareigotojo asmens sutaupytos energijos
kiekį ir duomenis apie metines energijos
taupymo tendencijas pagal sistemą. Kad
sutaupytas energijos kiekis būtų
paskelbtas ir patikrintas, valstybės narės 
įpareigotųjų asmenų reikalauja pateikti
bent tokius duomenis:

6. Valstybės narės skelbia sutaupytą
kiekvieno įpareigotojo asmens energijos
kiekio potencialą ir duomenis apie metines 
energijos efektyvumo padidėjimo
tendencijas pagal sistemą. Kad sutaupytos
energijos efektyvumo priemonės, įskaitant 
jų energijos taupymo potencialą, būtų
paskelbtos ir patikrintos, valstybės narės 
įpareigotųjų asmenų reikalauja pateikti
atitinkamus duomenis:
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Or. en

Pakeitimas 757
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės skelbia kiekvieno 
įpareigotojo asmens sutaupytos energijos 
kiekį ir duomenis apie metines energijos 
taupymo tendencijas pagal sistemą. Kad 
sutaupytas energijos kiekis būtų paskelbtas 
ir patikrintas, valstybės narės įpareigotųjų 
asmenų reikalauja pateikti bent tokius 
duomenis:

6. Valstybės narės skelbia kiekvieno 
įpareigotojo asmens pasiektą didesnį 
energijos efektyvumą ir duomenis apie 
metines didesnio energijos vartojimo
efektyvumo tendencijas pagal sistemą. Kad 
didesnis energijos vartojimo efektyvumas 
būtų paskelbtas ir patikrintas, valstybės 
narės įpareigotųjų asmenų reikalauja 
pateikti bent tokius duomenis:

Or. en

Pakeitimas 758
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės skelbia kiekvieno 
įpareigotojo asmens sutaupytos energijos 
kiekį ir duomenis apie metines energijos 
taupymo tendencijas pagal sistemą. Kad 
sutaupytas energijos kiekis būtų paskelbtas 
ir patikrintas, valstybės narės įpareigotųjų 
asmenų reikalauja pateikti bent tokius 
duomenis:

6. Vieną kartą per metus valstybės narės 
skelbia kiekvieno įpareigotojo asmens 
sutaupytos energijos rezultatus, jų 
sąnaudas ir duomenis apie metines 
energijos taupymo tendencijas pagal 
sistemą. Kad sutaupytas energijos kiekis 
būtų paskelbtas ir patikrintas, valstybės 
narės įpareigotųjų asmenų reikalauja 
pateikti bent tokius duomenis:

Or. en
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Pagrindimas

Paskelbtus sutaupyto energijos kiekio rezultatus ir patirtas sąnaudas vieną kartą per metus, 
visuomenė ir valdžios institucijos gali kontroliuoti ir stebėti pokyčius, ir rinka bus plėtojama 
žemesnių sąnaudų ir didesnio rentabilumo linkme.

Pakeitimas 759
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sutaupytą energijos kiekį; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 760
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sutaupytą energijos kiekį; a) didesnį energijos vartojimo efektyvumą;

Or. en

Pakeitimas 761
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendrą statistinę informaciją apie 
galutinius vartotojus (nurodant 
reikšmingus anksčiau pateiktos 

Išbraukta.
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informacijos pasikeitimus); ir

Or. en

Pakeitimas 762
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendrą statistinę informaciją apie 
galutinius vartotojus (nurodant 
reikšmingus anksčiau pateiktos 
informacijos pasikeitimus); ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 763
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendrą statistinę informaciją apie 
galutinius vartotojus (nurodant 
reikšmingus anksčiau pateiktos 
informacijos pasikeitimus); ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 764
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer



AM\883622LT.doc 7/103 PE475.954v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) esamą informaciją apie galutinių 
vartotojų vartojimą, įskaitant, jei 
taikytina, apkrovos charakteristikas, 
vartotojų pasiskirstymą pagal segmentus 
ir geografinę vartotojų buvimo vietą, 
kartu išsaugant privačios ar komerciniu 
požiūriu neskelbtinos informacijos 
vientisumą ir konfidencialumą pagal 
taikytinus Europos Sąjungos teisės aktus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 765
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) esamą informaciją apie galutinių 
vartotojų vartojimą, įskaitant, jei 
taikytina, apkrovos charakteristikas, 
vartotojų pasiskirstymą pagal segmentus 
ir geografinę vartotojų buvimo vietą, 
kartu išsaugant privačios ar komerciniu
požiūriu neskelbtinos informacijos 
vientisumą ir konfidencialumą pagal 
taikytinus Europos Sąjungos teisės aktus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 766
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) esamą informaciją apie galutinių 
vartotojų vartojimą, įskaitant, jei 
taikytina, apkrovos charakteristikas, 
vartotojų pasiskirstymą pagal segmentus 
ir geografinę vartotojų buvimo vietą, 
kartu išsaugant privačios ar komerciniu 
požiūriu neskelbtinos informacijos 
vientisumą ir konfidencialumą pagal 
taikytinus Europos Sąjungos teisės aktus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 767
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) esamą informaciją apie galutinių 
vartotojų vartojimą, įskaitant, jei taikytina, 
apkrovos charakteristikas, vartotojų 
pasiskirstymą pagal segmentus ir 
geografinę vartotojų buvimo vietą, kartu 
išsaugant privačios ar komerciniu požiūriu 
neskelbtinos informacijos vientisumą ir 
konfidencialumą pagal taikytinus Europos 
Sąjungos teisės aktus.

c) esamą informaciją apie galutinių 
vartotojų vartojimą viešajame ir 
privačiame sektoriuose, įskaitant, jei 
taikytina, apkrovos charakteristikas, 
vartotojų pasiskirstymą pagal segmentus, 
atsižvelgiant į kategorijas, nurodytas 
Komisijos bendradarbiavimo su vietos 
institucijomis programose, ir geografinę 
vartotojų buvimo vietą, kartu išsaugant 
privačios ar komerciniu požiūriu 
neskelbtinos informacijos vientisumą ir 
konfidencialumą pagal taikytinus Europos 
Sąjungos teisės aktus.

Or. es

Pakeitimas 768
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) jų klientų išlaidas, kartu išsaugant 
privačios ar komerciniu požiūriu svarbios 
informacijos vientisumą ir 
konfidencialumą, laikantis galiojančių 
Europos Sąjungos teisės aktų.

Or. en

Pagrindimas

Griežta klientų išlaidų stebėsena yra labai svarbi, kadangi visos arba daugelis energijos 
vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemų išlaidų yra perkeltos vartotojams, įskaitant namų 
ūkius.

Pakeitimas 769
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Naudodamosi visa 6 straipsnio 
6 dalyje pateikta informacija nacionalinės 
reguliavimo institucijos skelbia metines 
ataskaitas apie tai, ar energijos vartojimo 
efektyvumo įsipareigojimų sistemų 
uždaviniai vykdomi mažiausiomis 
įmanomomis sąnaudomis vartotojams. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos taip 
pat reguliariai paveda atlikti 
nepriklausomus vertinimus, kurių tikslas 
nustatyti, kokį poveikį ši sistema daro 
išlaidoms už energiją ir kuro nepritekliui, 
o taip pat nustatyti, kiek pagal šią sistemą 
sutaupoma energijos, siekiant užtikrinti 
maksimalų ekonominį efektyvumą. 
Valstybės narės privalo atsižvelgti į šį 
poveikį ir patikslinti sistemą.

Or. en
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Pakeitimas 770
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina, kad rinkos 
dalyviai nevykdytų jokios veiklos, kuri 
galėtų riboti energetikos paslaugų ar kitų 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonių paklausą ir teikimą arba 
stabdytų energetikos paslaugų ar kitų 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonių rinkų plėtrą, įskaitant 
konkurentų neįsileidimą į rinką ar 
piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi.

7. Valstybės narės užtikrina, kad rinkos 
dalyviai nevykdytų jokios veiklos, kuri 
galėtų riboti energetikos paslaugų ar kitų 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonių paklausą ir teikimą arba 
stabdytų energetikos paslaugų ar kitų 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonių rinkų plėtrą, įskaitant 
konkurentų neįsileidimą į rinką ar 
piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi: 
tai pasiekiama visų pirma nustatant 
tiesioginę, skaidrią ir atvirą energijos 
skirstymo įmonių ir (arba) tiekėjų bei 
energijos paslaugų montuotojų 
partnerystę, kad būtų optimizuoti 
galutinio naudotojo energijos taupymo 
tikslai.

Or. fr

Pakeitimas 771
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina, kad rinkos 
dalyviai nevykdytų jokios veiklos, kuri 
galėtų riboti energetikos paslaugų ar kitų 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonių paklausą ir teikimą arba 
stabdytų energetikos paslaugų ar kitų 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonių rinkų plėtrą, įskaitant 
konkurentų neįsileidimą į rinką ar 
piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi.

7. Valstybės narės, nepažeisdamos 
galiojančių konkurencijos teisės aktų 
nuostatų, užtikrina, kad rinkos dalyviai 
nevykdytų jokios veiklos, kuri galėtų riboti 
energetikos paslaugų ar kitų energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonių 
paklausą ir teikimą arba stabdytų 
energetikos paslaugų ar kitų energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonių 
rinkų plėtrą, įskaitant konkurentų 
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neįsileidimą į rinką ar piktnaudžiavimą 
dominuojančia padėtimi.

Or. de

Pagrindimas

Būtina išvengti bet kokio prieštaravimo ES konkurencijos teisei.

Pakeitimas 772
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina, kad rinkos 
dalyviai nevykdytų jokios veiklos, kuri 
galėtų riboti energetikos paslaugų ar kitų 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonių paklausą ir teikimą arba 
stabdytų energetikos paslaugų ar kitų 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonių rinkų plėtrą, įskaitant 
konkurentų neįsileidimą į rinką ar 
piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi.

7. Valstybės narės užtikrina, kad rinkos 
dalyviai nevykdytų jokios veiklos, kuri 
galėtų riboti energetikos paslaugų ar kitų 
energijos taupymo didinimo priemonių 
paklausą ir teikimą arba stabdytų 
energetikos paslaugų ar kitų energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonių 
rinkų plėtrą, įskaitant konkurentų 
neįsileidimą į rinką ar piktnaudžiavimą 
dominuojančia padėtimi.

Or. en

Pakeitimas 773
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jos taip daro:

a) laikydamosi griežtos energijos 
skirstytojo ir energijos paslaugų teikėjo 
nepriklausomybės;
b) įgyvendindamos aiškią, skaidrią ir 
atvirą energijos skirstytojų ir energijos 
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paslaugų teikėjų partnerystę siekiant 
optimizuoti energijos taupymo 
įsipareigojimus galutinių klientų 
atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 774
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Valstybės narės užtikrina, kad 
energijos vartojimo efektyvumo tikslai 
būtų pasiekti taikant paskatas, kuriomis 
siekiama privačius būstus paversti 
efektyviau naudojančiais energiją; 
paskatos galėtų būti vadinamosios 
ekologinės paskolos, t. y. galimybė gauti 
paskolą dešimčiai metų be palūkanų, 
paskola galėtų siekti iki 30 000 eurų ir ją 
galėtų gauti bet kuris gavėjas, kuris 
patvirtino, kad ėmėsi bent dviejų iš toliau 
išvardytų priemonių: padidino stogo ir 
grindų arba išorės sienų ar langų, išorės 
durų ir apsaugos nuo saulės energinį 
naudingumą, pakeitė šildymo arba 
buitinio karšto vandens ruošimo įtaisus ir 
sistemas, sumontavo šildymo ir elektros 
energijos gamybos įtaisus ir sistemas, 
kurie naudoja atsinaujinančius ar 
atsinaujinantiems lygiaverčius šaltinius, 
sumontavo buitinio karšto vandens 
ruošimo įtaisus ir sistemas, naudojančius 
atsinaujinančius ar atsinaujinantiems 
lygiaverčius šaltinius.

Or. it

Pakeitimas 775
Britta Thomsen, Judith A. Merkies
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Valstybės narės, be kita ko, prisideda 
atitinkamai finansuodamos mokymo 
programas siekiant užtikrinti, kad 
informavimo ir konsultavimosi teisės 
aiškiai apimtų ir energijos efektyvumą.

Or. en

Pagrindimas

Work place social dialogue can and should contribute to achieving the objectives of the 
Directive. As stated in the EESC opinion TEN/460 on the draft Directive, point 5.4.1., 
“worker participation is essential for better energy efficiency. Without their knowledge, 
experience and commitment results cannot be achieved.” Training programmes for social 
partners in social dialogue bodies, financed by the Member States and/or the European 
commission, should be adapted and financed accordingly. Strengthening information and 
consultation rights will provide an incentive to companies to discuss energy efficiency 
measures and their implication.

Pakeitimas 776
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės gali netaikyti šio 
straipsnio mažosioms energijos skirstymo 
įmonėms ir mažosioms mažmeninės 
energijos prekybos įmonėms, t. y. toms, 
kurios paskirsto arba parduoda mažiau 
nei 75 GWh energijos ekvivalentą per 
metus, kuriose dirba mažiau nei 
10 darbuotojų arba kurių metinė apyvarta 
ar metinis balansas neviršija 
2 000 000 EUR. Savo reikmėms 
gaminama energija neįskaičiuojama.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

In order to stimulate the market for energy savings and energy services the exclusion of small 
DSOs or retailers will limit this marketBy imposing a target on the obligated energy 
companies, regardless of size, you will avoid a situation in which some customers do not 
contribute to the reduction in energy consumption. Appointed obligated parties, either 
distributor or retailers should therefore be under an obligation regardless of the scope of the 
supply. Furthermore, according to experience from all obligation systems currently working 
in the EU, the obligation scheme will lead to a market price for saved energy. Hence it is up 
to any obligated party to buy the savings on the market like any other commodity they have to 
purchase to be running their business. If a company do not wish to have the responsibility of 
implementing, the obligation, it should be able to outsource the task to another energy 
company.

Pakeitimas 777
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės gali netaikyti šio 
straipsnio mažosioms energijos skirstymo 
įmonėms ir mažosioms mažmeninės 
energijos prekybos įmonėms, t. y. toms, 
kurios paskirsto arba parduoda mažiau 
nei 75 GWh energijos ekvivalentą per 
metus, kuriose dirba mažiau nei 
10 darbuotojų arba kurių metinė apyvarta 
ar metinis balansas neviršija 
2 000 000 EUR. Savo reikmėms 
gaminama energija neįskaičiuojama.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Įpareigotoms energetikos įmonėms, nepaisant jų dydžio, nustatant tikslą išvengiama padėties, 
į kurią patekę daugelis klientų neprisideda prie energijos suvartojimo mažinimo. Įmonės, 
kurios nenori prisiimti atsakomybės dėl taupymo įsipareigojimų įgyvendinimo, turėtų sugebėti 
perduoti šią užduotį kitiems subjektams arba turi priklausyti energijos taupymo centrams.

Pakeitimas 778
Paul Rübig



AM\883622LT.doc 15/103 PE475.954v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės gali netaikyti šio 
straipsnio mažosioms energijos skirstymo 
įmonėms ir mažosioms mažmeninės 
energijos prekybos įmonėms, t. y. toms, 
kurios paskirsto arba parduoda mažiau nei 
75 GWh energijos ekvivalentą per metus, 
kuriose dirba mažiau nei 10 darbuotojų 
arba kurių metinė apyvarta ar metinis 
balansas neviršija 2 000 000 EUR. Savo 
reikmėms gaminama energija 
neįskaičiuojama.

8. Valstybės narės netaiko šio straipsnio 
mažosioms energijos skirstymo įmonėms ir 
mažosioms mažmeninės energijos 
prekybos įmonėms, t. y. toms, kurios 
paskirsto arba parduoda mažiau nei 
220 GWh energijos ekvivalentą per metus 
arba turi mažiau nei 15 000 klientų. Jei 
parduotos energijos riba arba klientų 
skaičius yra viršijamas per dviejų metų 
laikotarpį, tai įsipareigojusi įmonė nuo 
trečiųjų metų yra laikoma įpareigotąja 
šalimi. Savo reikmėms gaminama energija 
neįskaičiuojama. Į šias ribas nepatenka 
savo reikmėms gaminama energija, taip 
pat ir į pramonės tinklus įeinantys 
pardavimai bei siuntos ir regeneruotų 
energetikos produktų galutinis 
suvartojimas.

Or. en

Pagrindimas

Parduotos energijos kiekis vienam vartotojui ir įmonių dydis valstybėse narėse varijuoja. Tai 
netaikoma mažoms energijos skirstymo įmonėms ir mažmeninio energijos pardavimo 
įmonėms siekiant išvengti administracinės naštos. Klientų skaičius yra geresnis tikro 
dalyvavimo energijos rinkoje rodiklis nei metinės apyvartos dydis ir jis turi būti naudojamas 
kaip ribinis dydis. Be to, įmonės, kurios yra beveik pasiekę šį ribinį dydį, turi būti 
kontroliuojamos dvejus metus.

Pakeitimas 779
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės gali netaikyti šio 
straipsnio mažosioms energijos skirstymo 

8. Valstybės narės gali atleisti mažąsias
energijos skirstymo įmones ir mažąsias
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įmonėms ir mažosioms mažmeninės 
energijos prekybos įmonėms, t. y. toms, 
kurios paskirsto arba parduoda mažiau nei 
75 GWh energijos ekvivalentą per metus, 
kuriose dirba mažiau nei 10 darbuotojų 
arba kurių metinė apyvarta ar metinis 
balansas neviršija 2 000 000 EUR. Savo 
reikmėms gaminama energija 
neįskaičiuojama.

mažmeninės energijos prekybos įmones, 
t. y. tas, kurios paskirsto arba parduoda 
mažiau nei 75 GWh energijos ekvivalentą 
per metus, kuriose dirba mažiau nei 
10 darbuotojų arba kurių metinė apyvarta 
ar metinis balansas neviršija 
2 000 000 EUR, nuo įpareigojimo teikti 
energetikos paslaugas su sąlyga, kad 
taikant tokią išimtį nebus iškraipoma 
konkurencija ir kad bus įgyvendinamos 
alternatyvios energijos taupymo 
priemonės. Savo reikmėms gaminama 
energija nepatenka į šios direktyvos 
taikymo sritį; į ją taip pat nepatenka tie 
sektoriai, kuriems jau taikomos direktyva 
dėl ŠESD emisijos leidimų sistemos 
Bendrijoje.

Or. de

Pagrindimas

ES numatyti tikslai yra labai ambicingi. Taigi, toje srityje negalima numatyti bendrų nukrypti 
leidžiančių nuostatų: visi energijos tiekėjai privalo prisidėti gerinant energetinį 
produktyvumą ar energijos taupymą. Tačiau, visuomet gali atsirasti kitų priemonių, nei tos, 
kurias pasiūlė Komisija. Taigi šioje srityje taip pat reikia lankstumo.

Pakeitimas 780
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės gali netaikyti šio 
straipsnio mažosioms energijos skirstymo 
įmonėms ir mažosioms mažmeninės 
energijos prekybos įmonėms, t. y. toms, 
kurios paskirsto arba parduoda mažiau nei 
75 GWh energijos ekvivalentą per metus, 
kuriose dirba mažiau nei 10 darbuotojų 
arba kurių metinė apyvarta ar metinis 
balansas neviršija 2 000 000 EUR. Savo 
reikmėms gaminama energija 
neįskaičiuojama.

8. Valstybės narės gali netaikyti šio 
straipsnio mažosioms energijos skirstymo 
įmonėms ir mažosioms mažmeninės 
energijos prekybos įmonėms, t. y. toms, 
kurios paskirsto arba parduoda energijos
mažiau nei nacionaliniu lygmeniu 
nustatytas ribinis kiekis. Savo reikmėms 
gaminama energija neįskaičiuojama.
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Or. fr

Pagrindimas

Energijos pardavimo ribinis kiekis negali būti taikomas neatsižvelgiant į skirtingų tipų 
energijos gamintojus. Be to, valstybės narės turėtų būti atsakingos už įpareigotųjų šalių 
apibrėžimą, taigi, jei reikia, už išimties taikymo ribų nustatymą.

Pakeitimas 781
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės gali netaikyti šio 
straipsnio mažosioms energijos skirstymo 
įmonėms ir mažosioms mažmeninės 
energijos prekybos įmonėms, t. y. toms, 
kurios paskirsto arba parduoda mažiau 
nei 75 GWh energijos ekvivalentą per 
metus, kuriose dirba mažiau nei 
10 darbuotojų arba kurių metinė apyvarta 
ar metinis balansas neviršija 
2 000 000 EUR. Savo reikmėms 
gaminama energija neįskaičiuojama.

8. Valstybės narės gali netaikyti šio 
straipsnio mažosioms energijos skirstymo 
įmonėms ir mažosioms mažmeninės 
energijos prekybos įmonėms atsižvelgiant į 
jų konkrečias nacionalinės energijos 
rinkos sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 782
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės gali netaikyti šio 
straipsnio mažosioms energijos skirstymo 
įmonėms ir mažosioms mažmeninės 
energijos prekybos įmonėms, t. y. toms, 
kurios paskirsto arba parduoda mažiau nei 
75 GWh energijos ekvivalentą per metus, 
kuriose dirba mažiau nei 10 darbuotojų 

8. Valstybės narės gali netaikyti šio 
straipsnio mažosioms energijos skirstymo 
įmonėms ir mažosioms mažmeninės 
energijos prekybos įmonėms, t. y. toms, 
kurios paskirsto arba parduoda mažiau nei 
75 GWh energijos ekvivalentą per metus, 
kuriose dirba mažiau nei 10 darbuotojų 
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arba kurių metinė apyvarta ar metinis 
balansas neviršija 2 000 000 EUR. Savo 
reikmėms gaminama energija 
neįskaičiuojama.

arba kurios turi mažiau nei 500 galutinių 
vartotojų, arba kurių metinė apyvarta ar 
metinis balansas neviršija 2 000 000 EUR. 
Savo reikmėms gaminama energija ir 
atgautos energijos produktai 
neįskaičiuojami.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi turėti galimybę netaikyti šio straipsnio mažoms energijos skirstymo 
įmonėms ir prekybos įmonėms, turinčioms labai mažą galutinių vartotojų skaičių. Atgauta 
energija turi būti skatinama, o ne stabdomas jos naudojimas, nustatant griežtus 
įpareigojimus.

Pakeitimas 783
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės gali netaikyti šio 
straipsnio mažosioms energijos skirstymo 
įmonėms ir mažosioms mažmeninės 
energijos prekybos įmonėms, t. y. toms, 
kurios paskirsto arba parduoda mažiau nei 
75 GWh energijos ekvivalentą per metus, 
kuriose dirba mažiau nei 10 darbuotojų 
arba kurių metinė apyvarta ar metinis 
balansas neviršija 2 000 000 EUR. Savo 
reikmėms gaminama energija 
neįskaičiuojama.

8. Valstybės narės gali netaikyti šio 
straipsnio mažosioms energijos skirstymo 
įmonėms ir mažosioms mažmeninės 
energijos prekybos įmonėms, t. y. toms, 
kurios paskirsto arba parduoda mažiau nei 
75 GWh energijos ekvivalentą per metus, 
kuriose dirba mažiau nei 10 darbuotojų 
arba kurių metinė apyvarta ar metinis 
balansas neviršija 2 000 000 EUR, jei 
nustatomos atitinkamos priemonės. Savo 
reikmėms gaminama energija 
neįskaičiuojama.

Or. en

Pagrindimas

Sistema privalo būti nustatyta taip, kad nesukurtų diskriminacijos tarp rinkos dalyvių ir 
neiškreiptų konkurencijos.
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Pakeitimas 784
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės gali netaikyti šio 
straipsnio mažosioms energijos skirstymo 
įmonėms ir mažosioms mažmeninės 
energijos prekybos įmonėms, t. y. toms, 
kurios paskirsto arba parduoda mažiau nei 
75 GWh energijos ekvivalentą per metus, 
kuriose dirba mažiau nei 10 darbuotojų 
arba kurių metinė apyvarta ar metinis 
balansas neviršija 2 000 000 EUR. Savo 
reikmėms gaminama energija 
neįskaičiuojama.

8. Valstybės narės gali netaikyti šio 
straipsnio mažosioms energijos skirstymo 
įmonėms ir mažosioms mažmeninės 
energijos prekybos įmonėms, t. y. toms, 
kurios paskirsto arba parduoda mažiau nei 
75 GWh energijos ekvivalentą per metus, 
kuriose dirba mažiau nei 10 darbuotojų 
arba kurių metinė apyvarta ar metinis 
balansas neviršija 2 000 000 EUR, jei 
nustatomos atitinkamos priemonės. Savo 
reikmėms gaminama energija 
neįskaičiuojama.

Or. en

Pagrindimas

Sistema privalo būti nustatyta taip, kad nesukurtų diskriminacijos tarp rinkos dalyvių ir
neiškreiptų konkurencijos.

Pakeitimas 785
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės gali netaikyti šio 
straipsnio mažosioms energijos skirstymo 
įmonėms ir mažosioms mažmeninės 
energijos prekybos įmonėms, t. y. toms, 
kurios paskirsto arba parduoda mažiau nei 
75 GWh energijos ekvivalentą per metus,
kuriose dirba mažiau nei 10 darbuotojų 
arba kurių metinė apyvarta ar metinis 
balansas neviršija 2 000 000 EUR. Savo 
reikmėms gaminama energija 

8. Valstybės narės gali netaikyti šio 
straipsnio mažosioms energijos skirstymo 
įmonėms ir mažosioms mažmeninės 
energijos prekybos įmonėms, t. y. toms, 
kurios paskirsto arba parduoda mažiau nei 
130 GWh energijos ekvivalentą per metus 
arba kuriose dirba mažiau nei 
10 darbuotojų, arba kurių metinė apyvarta 
ar metinis balansas neviršija 
2 000 000 EUR. Savo reikmėms gaminama 
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neįskaičiuojama. energija neįskaičiuojama.

Or. de

Pagrindimas

Nustatyta 75 GWh riba yra per maža: siekiant neįtraukti mažesnių bendrovių tinkama riba –
130 GWh.

Pakeitimas 786
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Valstybės narės gali netaikyti šio 
straipsnio energijos šaltiniams, kurie 
nesudaro daugiau nei 5 proc. viso metinio 
pirminės energijos suvartojimo kiekvienai 
naudojimo kategorijai.

Or. it

Pagrindimas

Kaip ir mažos įmonės, valstybės narės privalo turėti galimybę taikyti išimtį visiems energijos 
šaltiniams, sudarantiems mažiau nei 5 proc. metinio pirminio energijos suvartojimo 
kiekvienai naudojimo kategorijai, ir tokiais atvejais netaikyti pareigos taupyti energiją, 
nustatytos siūlomos direktyvos 6 straipsnyje, kad įpareigojimai dėl energijos vartojimo 
efektyvumo negalėtų būti naudojami kaip priemonė tam tikriems energetikos produktams 
pašalinti iš rinkos, nes tai prieštarautų energijos šaltinių įvairinimo principui.

Pakeitimas 787
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Ieškodamos alternatyvos 1 daliai, 
valstybės narės gali pasirinkti kitas 
priemones, kad užtikrintų energijos 

Išbraukta.
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taupymą galutinio vartojimo grandyje. 
Taikant šį metodą per metus sutaupomas 
energijos kiekis yra lygus energijos 
kiekiui, kurį reikalaujama sutaupyti 
1 dalyje.
Šį variantą pasirenkančios valstybės narės 
ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. praneša 
Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, įskaitant 
9 straipsnyje nurodytų sankcijų taisykles, 
ir nurodo, kaip jos ketina sutaupyti 
reikiamą energijos kiekį. Komisija gali 
atmesti tokias priemones arba siūlyti jas 
pakeisti per 3 mėnesius po pranešimo. 
Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė 
alternatyvaus metodo netaiko tol, kol 
Komisija aiškiai nepritaria pakartotinai 
pateiktoms ar pakeistoms priemonėms.

Or. en

Pakeitimas 788
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Ieškodamos alternatyvos 1 daliai, 
valstybės narės gali pasirinkti kitas 
priemones, kad užtikrintų energijos 
taupymą galutinio vartojimo grandyje. 
Taikant šį metodą per metus sutaupomas 
energijos kiekis yra lygus energijos 
kiekiui, kurį reikalaujama sutaupyti 
1 dalyje.

Išbraukta.

Šį variantą pasirenkančios valstybės narės 
ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. praneša 
Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, įskaitant 
9 straipsnyje nurodytų sankcijų taisykles, 
ir nurodo, kaip jos ketina sutaupyti 
reikiamą energijos kiekį. Komisija gali 
atmesti tokias priemones arba siūlyti jas 
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pakeisti per 3 mėnesius po pranešimo. 
Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė 
alternatyvaus metodo netaiko tol, kol 
Komisija aiškiai nepritaria pakartotinai 
pateiktoms ar pakeistoms priemonėms.

Or. en

Pagrindimas

Šios schemos, pagal Energetikos paslaugų direktyvą, jau gali būti taikomos, nors tai ir 
neužtikrino pažangos norint pasiekti 20 proc. energijos vartojimo efektyvumo tikslinį rodiklį. 
Be to, nėra pagrindo manyti, kad šios galimybės įtraukimas į minėtą direktyvą paskatins 
pasiekti šį 20 proc. tikslą. Todėl energiją gaminančioms įmonėms buvo skirtas didžiausias 
vaidmuo naujoje direktyvoje. Jei ir toliau bus taikomas 9 straipsnis, yra labai svarbu, kad 
valstybės narės dėl esamų iniciatyvų rezultatų negalėtų prisiimti sau nuopelnų.

Pakeitimas 789
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Ieškodamos alternatyvos 1 daliai, 
valstybės narės gali pasirinkti kitas 
priemones, kad užtikrintų energijos 
taupymą galutinio vartojimo grandyje. 
Taikant šį metodą per metus sutaupomas 
energijos kiekis yra lygus energijos 
kiekiui, kurį reikalaujama sutaupyti 
1 dalyje.

Išbraukta.

Šį variantą pasirenkančios valstybės narės 
ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. praneša 
Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, įskaitant 
9 straipsnyje nurodytų sankcijų taisykles, 
ir nurodo, kaip jos ketina sutaupyti 
reikiamą energijos kiekį. Komisija gali 
atmesti tokias priemones arba siūlyti jas 
pakeisti per 3 mėnesius po pranešimo. 
Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė 
alternatyvaus metodo netaiko tol, kol 
Komisija aiškiai nepritaria pakartotinai 
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pateiktoms ar pakeistoms priemonėms.

Or. de

Pagrindimas

Gerinti energijos vartojimo efektyvumą reikėtų vietos lygiu: prekybos leidimais sistemos 
nereikėtų naudoti kaip alternatyvos tokiam gerinimui.

Pakeitimas 790
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Ieškodamos alternatyvos 1 daliai, 
valstybės narės gali pasirinkti kitas 
priemones, kad užtikrintų energijos 
taupymą galutinio vartojimo grandyje. 
Taikant šį metodą per metus sutaupomas 
energijos kiekis yra lygus energijos 
kiekiui, kurį reikalaujama sutaupyti 
1 dalyje.

Išbraukta.

Šį variantą pasirenkančios valstybės narės 
ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. praneša 
Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, įskaitant 
9 straipsnyje nurodytų sankcijų taisykles, 
ir nurodo, kaip jos ketina sutaupyti 
reikiamą energijos kiekį. Komisija gali 
atmesti tokias priemones arba siūlyti jas 
pakeisti per 3 mėnesius po pranešimo. 
Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė 
alternatyvaus metodo netaiko tol, kol 
Komisija aiškiai nepritaria pakartotinai 
pateiktoms ar pakeistoms priemonėms.

Or. en

Pagrindimas

Šis pasirinkimas jau įeina į Energetinių paslaugų direktyvą, kurią taikant nepavyko pasiekti 
rezultatų arba užtikrinti pažangą siekiant 20 proc. energijos vartojimo efektyvumo tikslo. 
Taigi, nėra priežasties manyti, kad šio pobūdžio pasirinkimu direktyvoje bus paskatintas 



PE475.954v01-00 24/103 AM\883622LT.doc

LT

vystymasis siekiant 20 proc. sumažinimo tikslo. Jei ir toliau bus taikomas 9 straipsnis, yra 
labai svarbu, kad valstybės narės dėl esamų iniciatyvų negalėtų prisiimti sau nuopelnų. Taigi, 
valstybės narės nuo šiol turėtų įrodyti, kad priimamomis iniciatyvomis papildomai sutaupoma 
naujos energijos, atitinkančios mažiausiai 1,5 proc.

Pakeitimas 791
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ieškodamos alternatyvos 1 daliai, valstybės 
narės gali pasirinkti kitas priemones, kad 
užtikrintų energijos taupymą galutinio 
vartojimo grandyje. Taikant šį metodą per 
metus sutaupomas energijos kiekis yra 
lygus energijos kiekiui, kurį reikalaujama 
sutaupyti 1 dalyje.

Ieškodamos alternatyvos 1 daliai, valstybės 
narės gali pasirinkti kitas, tokių pat plataus 
masto tikslų ir papildomas priemones, kad 
užtikrintų papildomą energijos taupymą 
galutinio vartojimo grandyje. Taikant šį 
metodą per metus sutaupomas energijos 
kiekis yra visiškai lygus energijos kiekiui, 
kurį reikalaujama sutaupyti 1 dalyje, ir 
turėtų būti nepriklausomai išmatuojamas, 
kontroliuojamas ir patikrinamas. Į šias 
priemones negali būti įtraukti išankstiniai 
veiksmai.

Or. en

Pakeitimas 792
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ieškodamos alternatyvos 1 daliai, valstybės 
narės gali pasirinkti kitas priemones, kad 
užtikrintų energijos taupymą galutinio 
vartojimo grandyje. Taikant šį metodą per 
metus sutaupomas energijos kiekis yra 
lygus energijos kiekiui, kurį reikalaujama 
sutaupyti 1 dalyje.

Ieškodamos alternatyvos 1 daliai, valstybės 
narės gali pasirinkti kitas priemones, kad 
užtikrintų didesnį energijos vartojimo 
efektyvumą galutinio vartojimo grandyje. 
Taikant šį metodą per metus didesnis
energijos vartojimo efektyvumas yra lygus 
energijos vartojimo efektyvumui, kurio
reikalaujama 1 dalyje.
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Or. en

Pakeitimas 793
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ieškodamos alternatyvos 1 daliai, valstybės 
narės gali pasirinkti kitas priemones, kad 
užtikrintų energijos taupymą galutinio 
vartojimo grandyje. Taikant šį metodą per 
metus sutaupomas energijos kiekis yra 
lygus energijos kiekiui, kurį reikalaujama 
sutaupyti 1 dalyje.

Ieškodamos alternatyvos 1 daliai, valstybės 
narės gali pasirinkti kitas priemones, kad 
užtikrintų energijos taupymą. Taikant šį 
metodą per metus sutaupomas energijos 
kiekis yra įtrauktas į galutinį 2020 tikslą.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pradines pozicijas ir sunkumus valstybės narės turi būti lanksčios siekiant 
plėtoti įvairias priemones, pritaikytas prie vietos realijų.

Pakeitimas 794
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ieškodamos alternatyvos 1 daliai, valstybės 
narės gali pasirinkti kitas priemones, kad 
užtikrintų energijos taupymą galutinio 
vartojimo grandyje. Taikant šį metodą per 
metus sutaupomas energijos kiekis yra
lygus energijos kiekiui, kurį reikalaujama 
sutaupyti 1 dalyje.

Ieškodamos alternatyvos 1 daliai, valstybės 
narės gali pasirinkti kitas priemones, kad 
užtikrintų energijos taupymą galutinio 
vartojimo grandyje. Taikant šį metodą per 
metus sutaupomas energijos kiekis turėtų 
būti lygus energijos kiekiui, kurį 
reikalaujama sutaupyti 1 dalyje.

Or. de
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Pakeitimas 795
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ieškodamos alternatyvos 1 daliai, valstybės 
narės gali pasirinkti kitas priemones, kad 
užtikrintų energijos taupymą galutinio 
vartojimo grandyje. Taikant šį metodą per 
metus sutaupomas energijos kiekis yra 
lygus energijos kiekiui, kurį reikalaujama 
sutaupyti 1 dalyje.

Ieškodamos alternatyvos 1 daliai, valstybės 
narės gali pasirinkti ribotą kiekį kitų
priemonių, kad užtikrintų energijos 
taupymą galutinio vartojimo grandyje. 
Taikant šį metodą per metus sutaupomas 
energijos kiekis yra lygus energijos kiekiui, 
kurį reikalaujama sutaupyti 1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 796
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ieškodamos alternatyvos 1 daliai, valstybės 
narės gali pasirinkti kitas priemones, kad 
užtikrintų energijos taupymą galutinio 
vartojimo grandyje. Taikant šį metodą per 
metus sutaupomas energijos kiekis yra 
lygus energijos kiekiui, kurį reikalaujama 
sutaupyti 1 dalyje.

Ieškodamos alternatyvos 1 daliai, valstybės 
narės gali pasirinkti kitas priemones, kad 
užtikrintų atitinkamą energijos taupymą 
galutinio vartojimo grandyje. Taikant šį 
metodą per metus sutaupomas energijos 
kiekis yra lygus energijos kiekiui, kurį 
reikalaujama sutaupyti 1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 797
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ieškodamos alternatyvos 1 daliai, valstybės 
narės gali pasirinkti kitas priemones, kad
užtikrintų energijos taupymą galutinio 
vartojimo grandyje. Taikant šį metodą per 
metus sutaupomas energijos kiekis yra 
lygus energijos kiekiui, kurį reikalaujama 
sutaupyti 1 dalyje.

Ieškodamos alternatyvos 1 daliai, valstybės 
narės gali pasirinkti alternatyvias ar 
papildomas priemones, kad pradėtų taikyti 
veiksmingo energijos vartojimo priemones
galutinio vartojimo grandyje. Taikant šį 
metodą per metus gaunami potencialūs
energijos sutaupymo kiekiai, taikant
energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, yra lygūs energijos kiekiui, 
kurį reikalaujama sutaupyti 1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 798
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šį variantą pasirenkančios valstybės narės 
ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. praneša 
Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, įskaitant 
9 straipsnyje nurodytų sankcijų taisykles, ir 
nurodo, kaip jos ketina sutaupyti reikiamą
energijos kiekį. Komisija gali atmesti 
tokias priemones arba siūlyti jas pakeisti 
per 3 mėnesius po pranešimo. Tokiais 
atvejais atitinkama valstybė narė 
alternatyvaus metodo netaiko tol, kol 
Komisija aiškiai nepritaria pakartotinai 
pateiktoms ar pakeistoms priemonėms.

Šį variantą pasirenkančios valstybės narės, 
vadovaudamosi šios direktyvos 
19 straipsnio 2 dalyje nurodytais 
nacionaliniais energijos vartojimo 
efektyvumo planais, praneša Komisijai 
apie alternatyvias ar papildomas 
priemones, kurias jos planuoja priimti, 
įskaitant 9 straipsnyje nurodytų sankcijų 
taisykles, ir nurodo, kaip jos ketina 
parengti energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, kurioms būtų būdingas 
reikiamas patikrintas energijos taupymo 
potencialas.

Or. en

Pakeitimas 799
Herbert Reul
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šį variantą pasirenkančios valstybės narės 
ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. praneša 
Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, įskaitant 
9 straipsnyje nurodytų sankcijų taisykles, 
ir nurodo, kaip jos ketina sutaupyti 
reikiamą energijos kiekį. Komisija gali 
atmesti tokias priemones arba siūlyti jas 
pakeisti per 3 mėnesius po pranešimo. 
Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė 
alternatyvaus metodo netaiko tol, kol 
Komisija aiškiai nepritaria pakartotinai 
pateiktoms ar pakeistoms priemonėms.

Šį variantą pasirenkančios valstybės narės 
ne vėliau kaip per dvejus metus nuo šios 
direktyvos paskelbimo Oficialiajame 
leidinyje praneša Komisijai apie 
alternatyvias priemones, kurias jos 
planuoja priimti, ir nurodo, kaip jos ketina 
sutaupyti reikiamą energijos kiekį. 
Komisija gali siūlyti jas pakeisti per 
3 mėnesius po pranešimo. Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė atsižvelgia į šias 
rekomendacijas ar pakeitimus.

Or. de

Pagrindimas

Valstybėms narėms reikia daugiau lankstumo ir daugiau laiko imtis tokių papildomų 
priemonių. Be to, geriau taikyti paskatas, nei sankcijas.

Pakeitimas 800
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šį variantą pasirenkančios valstybės narės 
ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. praneša 
Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, įskaitant 
9 straipsnyje nurodytų sankcijų taisykles, ir 
nurodo, kaip jos ketina sutaupyti reikiamą 
energijos kiekį. Komisija gali atmesti 
tokias priemones arba siūlyti jas pakeisti
per 3 mėnesius po pranešimo. Tokiais 
atvejais atitinkama valstybė narė 
alternatyvaus metodo netaiko tol, kol 
Komisija aiškiai nepritaria pakartotinai 

Šį variantą pasirenkančios valstybės narės 
ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. praneša 
Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, įskaitant 
9 straipsnyje nurodytų sankcijų taisykles, ir 
nurodo, kaip jos ketina sutaupyti reikiamą 
energijos kiekį. Komisija gali siūlyti 
pakeitimus per 3 mėnesius po pranešimo ir 
valstybės narės atsižvelgia į Komisijos 
pasiūlymus, įgyvendindamos alternatyvias 
priemones.
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pateiktoms ar pakeistoms priemonėms.

Or. ro

Pakeitimas 801
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šį variantą pasirenkančios valstybės narės 
ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. praneša 
Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, įskaitant 
9 straipsnyje nurodytų sankcijų taisykles, ir 
nurodo, kaip jos ketina sutaupyti reikiamą 
energijos kiekį. Komisija gali atmesti 
tokias priemones arba siūlyti jas pakeisti 
per 3 mėnesius po pranešimo. Tokiais 
atvejais atitinkama valstybė narė 
alternatyvaus metodo netaiko tol, kol 
Komisija aiškiai nepritaria pakartotinai 
pateiktoms ar pakeistoms priemonėms.

Šį variantą pasirenkančios valstybės narės 
ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. praneša 
Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, įskaitant 
9 straipsnyje nurodytų sankcijų taisykles, ir 
nurodo, kaip jos ketina sutaupyti reikiamą 
energijos kiekį. Komisija gali siūlyti jas 
pakeisti per 3 mėnesius po pranešimo. Dėl 
tokių pakeitimų Komisija turėtų susitarti 
su valstybėmis narėmis.

Or. de

Pagrindimas

Direktyva siekiama valstybių ir vyriausybių vadovų 2007 m. kovo mėn. nustatyto tikslo 
20 proc. pagerinti energijos vartojimo efektyvumą. Valstybėms narėms būtina suteikti 
lankstumo pačioms pasirinkti priemones šiam tikslui įgyvendinti. Taigi Komisijai neturėtų 
būti leidžiama tiesiog atmesti alternatyvias priemones.

Pakeitimas 802
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šį variantą pasirenkančios valstybės narės Šį variantą pasirenkančios valstybės narės 
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ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. praneša 
Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, įskaitant 9 
straipsnyje nurodytų sankcijų taisykles, ir 
nurodo, kaip jos ketina sutaupyti reikiamą 
energijos kiekį. Komisija gali atmesti 
tokias priemones arba siūlyti jas pakeisti 
per 3 mėnesius po pranešimo. Tokiais 
atvejais atitinkama valstybė narė 
alternatyvaus metodo netaiko tol, kol 
Komisija aiškiai nepritaria pakartotinai 
pateiktoms ar pakeistoms priemonėms.

ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. praneša 
Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, įskaitant 
9 straipsnyje nurodytų sankcijų taisykles, ir 
nurodo, kaip jos ketina sutaupyti reikiamą 
energijos kiekį. Komisija gali siūlyti jas 
pakeisti per 3 mėnesius po pranešimo. 
Valstybės narės atsižvelgia į šiuos 
pasiūlymus ar pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 803
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šį variantą pasirenkančios valstybės narės 
ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. praneša 
Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, įskaitant 
9 straipsnyje nurodytų sankcijų taisykles, ir 
nurodo, kaip jos ketina sutaupyti reikiamą
energijos kiekį. Komisija gali atmesti 
tokias priemones arba siūlyti jas pakeisti 
per 3 mėnesius po pranešimo. Tokiais 
atvejais atitinkama valstybė narė 
alternatyvaus metodo netaiko tol, kol 
Komisija aiškiai nepritaria pakartotinai 
pateiktoms ar pakeistoms priemonėms.

Šį variantą pasirenkančios valstybės narės 
ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. praneša 
Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, įskaitant 
9 straipsnyje nurodytų sankcijų taisykles, ir 
nurodo, kaip jos ketina pasiekti reikiamo 
masto energijos efektyvumą. Komisija gali 
siūlyti jas pakeisti per 3 mėnesius po 
pranešimo. Valstybės narės atsižvelgia į 
šiuos pasiūlymus ar pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 804
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šį variantą pasirenkančios valstybės narės 
ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. praneša 
Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, įskaitant 
9 straipsnyje nurodytų sankcijų taisykles, ir 
nurodo, kaip jos ketina sutaupyti reikiamą 
energijos kiekį. Komisija gali atmesti 
tokias priemones arba siūlyti jas pakeisti 
per 3 mėnesius po pranešimo. Tokiais 
atvejais atitinkama valstybė narė 
alternatyvaus metodo netaiko tol, kol 
Komisija aiškiai nepritaria pakartotinai 
pateiktoms ar pakeistoms priemonėms.

Šį variantą pasirenkančios valstybės narės 
ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. praneša 
Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, įskaitant 
9 straipsnyje nurodytų sankcijų taisykles, ir 
nurodo, kaip jos ketina sutaupyti reikiamą 
energijos kiekį. Komisija gali siūlyti jas 
pakeisti per 3 mėnesius po pranešimo. 
Valstybės narės atsižvelgia į šiuos 
pasiūlymus ar pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 805
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šį variantą pasirenkančios valstybės narės 
ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. praneša 
Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, įskaitant 
9 straipsnyje nurodytų sankcijų taisykles, ir 
nurodo, kaip jos ketina sutaupyti reikiamą 
energijos kiekį. Komisija gali atmesti 
tokias priemones arba siūlyti jas pakeisti 
per 3 mėnesius po pranešimo. Tokiais 
atvejais atitinkama valstybė narė 
alternatyvaus metodo netaiko tol, kol 
Komisija aiškiai nepritaria pakartotinai 
pateiktoms ar pakeistoms priemonėms.

Šį variantą pasirenkančios valstybės narės 
ne vėliau kaip per dvejus metus nuo šios 
direktyvos priėmimo datos praneša 
Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, įskaitant 
9 straipsnyje nurodytų sankcijų taisykles, ir 
nurodo, kaip jos ketina sutaupyti reikiamą 
energijos kiekį.

Or. fi

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti suteikta pakankamai laiko parengti alternatyvias priemones.
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Pakeitimas 806
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šį variantą pasirenkančios valstybės narės 
ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. praneša 
Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, įskaitant 
9 straipsnyje nurodytų sankcijų taisykles, ir 
nurodo, kaip jos ketina sutaupyti reikiamą 
energijos kiekį. Komisija gali atmesti 
tokias priemones arba siūlyti jas pakeisti 
per 3 mėnesius po pranešimo. Tokiais 
atvejais atitinkama valstybė narė 
alternatyvaus metodo netaiko tol, kol 
Komisija aiškiai nepritaria pakartotinai 
pateiktoms ar pakeistoms priemonėms.

Valstybės narės apibrėžia alternatyvias 
priemones, kurias jos planuoja priimti, 
įskaitant 9 straipsnyje nurodytų sankcijų 
taisykles, ir konkrečiai nurodo, kaip
taikydamos kiekvieną priemonę jos ketina 
sutaupyti reikiamą energijos kiekį.

Or. en

Pakeitimas 807
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šį variantą pasirenkančios valstybės narės 
ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. praneša 
Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, įskaitant 
9 straipsnyje nurodytų sankcijų taisykles, ir 
nurodo, kaip jos ketina sutaupyti reikiamą 
energijos kiekį. Komisija gali atmesti 
tokias priemones arba siūlyti jas pakeisti 
per 3 mėnesius po pranešimo. Tokiais 
atvejais atitinkama valstybė narė 
alternatyvaus metodo netaiko tol, kol 
Komisija aiškiai nepritaria pakartotinai 

Šį variantą pasirenkančios valstybės narės 
ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. praneša 
Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, įskaitant 
9 straipsnyje nurodytų sankcijų taisykles, ir 
nurodo, kaip jos ketina sutaupyti reikiamą 
energijos kiekį. Komisija gali siūlyti jas 
pakeisti per 3 mėnesius po pranešimo. 
Valstybės narės atsižvelgia į šiuos 
pasiūlymus ar pakeitimus.
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pateiktoms ar pakeistoms priemonėms.

Or. en

Pakeitimas 808
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šį variantą pasirenkančios valstybės narės 
ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. praneša 
Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, įskaitant 
9 straipsnyje nurodytų sankcijų taisykles, ir 
nurodo, kaip jos ketina sutaupyti reikiamą 
energijos kiekį. Komisija gali atmesti 
tokias priemones arba siūlyti jas pakeisti 
per 3 mėnesius po pranešimo. Tokiais 
atvejais atitinkama valstybė narė 
alternatyvaus metodo netaiko tol, kol 
Komisija aiškiai nepritaria pakartotinai 
pateiktoms ar pakeistoms priemonėms.

Šį variantą pasirenkančios valstybės narės 
ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. praneša 
Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, įskaitant 
9 straipsnyje nurodytų sankcijų taisykles, ir 
parodo, kaip jos ketina sutaupyti reikiamą 
energijos kiekį.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo principą valstybėms narėms turi būti suteikta galimybė įgyvendinti 
alternatyvias priemones, kurios pareikalautų valstybių narių palyginamų pastangų ir 
Komisija negalėtų prieštarauti.

Pakeitimas 809
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šį variantą pasirenkančios valstybės narės 
ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. praneša 

Šį variantą pasirenkančios valstybės narės 
ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. praneša 
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Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, įskaitant 
9 straipsnyje nurodytų sankcijų taisykles, ir 
nurodo, kaip jos ketina sutaupyti reikiamą 
energijos kiekį. Komisija gali atmesti 
tokias priemones arba siūlyti jas pakeisti 
per 3 mėnesius po pranešimo. Tokiais 
atvejais atitinkama valstybė narė 
alternatyvaus metodo netaiko tol, kol 
Komisija aiškiai nepritaria pakartotinai 
pateiktoms ar pakeistoms priemonėms.

Komisijai apie alternatyvias priemones, 
kurias jos planuoja priimti, įskaitant 
9 straipsnyje nurodytų sankcijų taisykles, ir 
parodo, kaip jos ketina sutaupyti reikiamą 
energijos kiekį.

Or. en

Pakeitimas 810
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neapsiribojant, jos gali aprėpti:
a) nepažeidžiant Direktyvos 2009/29/EB 
nuostatų – individualius vartotojų 
energijos vartojimo efektyvumo tikslus, 
grindžiamus energijos vartojimo audito 
rezultatais;
b) energetikos paslaugų įmonių steigimą, 
rėmimą ir skatinimą ir, valstybėms 
narėms nusprendus – energetikos 
paslaugų įmonių veiklos tikslų nustatymą;
c) priemones, kuriomis būtų gerinamas 
reagavimo į paklausą valdymas;
d) pastatų, įskaitant viešosioms 
organizacijoms priklausančius pastatus, 
energijos vartojimo efektyvumo gerinimą;
e) kampanijas, skirtas vartotojų elgsenai 
pakeisti, skatinant efektyviau vartoti 
energiją;
f) energijos tarifų struktūras, kurias 
taikant būtų skatinama efektyviai vartoti 
energiją;
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g) savanoriškus vartotojų, energetikos 
paslaugų įmonių, finansų ir draudimo 
bendrovių ir (arba) vietos institucijų 
susitarimus, pagal kuriuos būtų 
skatinama bendradarbiauti energijos 
vartojimo efektyvumo programų srityje ir 
– bendro savanoriško visų veikėjų 
dalyvavimo rezultatų pagrindu – plečiama 
energetikos paslaugų rinka.

Or. en

Pakeitimas 811
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies antra b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad bent du 
kartus per metus būtų vykdoma šių 
priemonių stebėsena, ir, vadovaudamosi 
šios direktyvos 19 straipsnyje išdėstytais 
atskaitomybės reikalavimais, informuoja 
Komisiją apie tai, kaip šiomis 
priemonėmis planuojama sutaupyti tokį 
energijos kiekį, kuris atitiktų 1 dalyje 
apibrėžtą tikslą.

Or. en

Pakeitimas 812
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies antra c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei du kartus per metus atlikus stebėseną 
pareiškiama, kad pagal šį straipsnį 
numatytomis alternatyviomis 
priemonėmis sutaupyti reikiamo energijos 
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kiekio iš esmės nepavyksta, Komisija gali 
pasiūlyti naujas priemones, kurios galėtų 
padėti valstybei narei sutaupyti energijos, 
įskaitant, jei būtina, 1 dalyje apibūdintą 
būtinąją energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą.

Or. en

Pakeitimas 813
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Komisija, laikydamasi 18 straipsnio, 
iki 2013 m. sausio 1 d. deleguotajame akte 
nustato suderintą skaičiavimų modelio 
metodiką, grindžiamą Vb priede
išdėstytais minimaliais reikalavimais, kad 
galėtų vertinti, stebėti ir tikrinti, koks 
kiekis energijos sutaupytas, pirmiausia 
taikant energijos vartojimo efektyvumo 
gerinimo priemones ir programas, 
susijusias su visais šiame straipsnyje 
nurodytais galutinio naudojimo 
sektoriais. Naujasis suderintas 
skaičiavimų modelis pagal metodą „iš 
apačios į viršų“ pradedamas taikyti nuo 
2013 m. sausio 1 d.

Or. en

Pakeitimas 814
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Jei taikytina, Komisija, laikydamasi Išbraukta.
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18 straipsnio, deleguotajame akte nustato 
pagal nacionalines energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimų sistemas 
sutaupytos energijos abipusio pripažinimo 
sistemą. Pagal tokią sistemą 
įpareigotosioms šalims leidžiama 
konkrečioje valstybėje narėje sutaupytos 
ir sertifikuotos energijos kiekį įskaičiuoti į 
savo įpareigojimus kitoje valstybėje 
narėje.

Or. en

Pagrindimas

ES mastu taikant baltuosius sertifikatus, sutaupyta energija bus sukoncentruota keliose 
valstybėse narėse, o ekonominių ir socialinių privalumų teikiama nauda, gaunama gerinant 
energijos vartojimo efektyvumą, nebus tolygiai paskirstyta visoje Sąjungoje.

Pakeitimas 815
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Jei taikytina, Komisija, laikydamasi 
18 straipsnio, deleguotajame akte nustato 
pagal nacionalines energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimų sistemas 
sutaupytos energijos abipusio pripažinimo 
sistemą. Pagal tokią sistemą 
įpareigotosioms šalims leidžiama 
konkrečioje valstybėje narėje sutaupytos 
ir sertifikuotos energijos kiekį įskaičiuoti į 
savo įpareigojimus kitoje valstybėje 
narėje.

Išbraukta.

Or. fi

Pagrindimas

Abipusio pripažinimo principu pagrįsta energijos taupymo sistema būtų administraciniu 
požiūriu nepatogi ir labai brangi.
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Pakeitimas 816
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Jei taikytina, Komisija, laikydamasi 
18 straipsnio, deleguotajame akte nustato 
pagal nacionalines energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimų sistemas 
sutaupytos energijos abipusio pripažinimo 
sistemą. Pagal tokią sistemą 
įpareigotosioms šalims leidžiama 
konkrečioje valstybėje narėje sutaupytos 
ir sertifikuotos energijos kiekį įskaičiuoti į 
savo įpareigojimus kitoje valstybėje 
narėje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 817
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Jei taikytina, Komisija, laikydamasi 
18 straipsnio, deleguotajame akte nustato 
pagal nacionalines energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimų sistemas 
sutaupytos energijos abipusio pripažinimo 
sistemą. Pagal tokią sistemą 
įpareigotosioms šalims leidžiama 
konkrečioje valstybėje narėje sutaupytos 
ir sertifikuotos energijos kiekį įskaičiuoti į 
savo įpareigojimus kitoje valstybėje 
narėje.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 818
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Jei taikytina, Komisija, laikydamasi 
18 straipsnio, deleguotajame akte nustato 
pagal nacionalines energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimų sistemas 
sutaupytos energijos abipusio pripažinimo 
sistemą. Pagal tokią sistemą 
įpareigotosioms šalims leidžiama 
konkrečioje valstybėje narėje sutaupytos 
ir sertifikuotos energijos kiekį įskaičiuoti į 
savo įpareigojimus kitoje valstybėje 
narėje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 819
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Jei taikytina, Komisija, laikydamasi 
18 straipsnio, deleguotajame akte nustato 
pagal nacionalines energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimų sistemas 
sutaupytos energijos abipusio pripažinimo 
sistemą. Pagal tokią sistemą 
įpareigotosioms šalims leidžiama 
konkrečioje valstybėje narėje sutaupytos 
ir sertifikuotos energijos kiekį įskaičiuoti į 
savo įpareigojimus kitoje valstybėje 
narėje.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 820
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Jei taikytina, Komisija, laikydamasi 
18 straipsnio, deleguotajame akte nustato 
pagal nacionalines energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimų sistemas 
sutaupytos energijos abipusio pripažinimo 
sistemą. Pagal tokią sistemą 
įpareigotosioms šalims leidžiama 
konkrečioje valstybėje narėje sutaupytos 
ir sertifikuotos energijos kiekį įskaičiuoti į 
savo įpareigojimus kitoje valstybėje 
narėje.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 821
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Jei taikytina, Komisija, laikydamasi 
18 straipsnio, deleguotajame akte nustato 
pagal nacionalines energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimų sistemas 
sutaupytos energijos abipusio pripažinimo 
sistemą. Pagal tokią sistemą 
įpareigotosioms šalims leidžiama 
konkrečioje valstybėje narėje sutaupytos 
ir sertifikuotos energijos kiekį įskaičiuoti į 
savo įpareigojimus kitoje valstybėje 
narėje.

Išbraukta.

Or. de



AM\883622LT.doc 41/103 PE475.954v01-00

LT

Pagrindimas

Pagal tokią dalį Komisijai būtų suteikta galimybė pradėti taikyti energijos vartojimo 
efektyvumo sertifikatų, kuriais galėtų prekiauti visos ES valstybės narės, sistemą. Tačiau tokio 
techninio pobūdžio dalyko Komisija negali nustatyti deleguotaisiais aktais, tam reikėtų 
Parlamento ir Tarybos sprendimų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 822
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Jei taikytina, Komisija, laikydamasi 
18 straipsnio, deleguotajame akte nustato 
pagal nacionalines energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimų sistemas 
sutaupytos energijos abipusio pripažinimo 
sistemą. Pagal tokią sistemą 
įpareigotosioms šalims leidžiama 
konkrečioje valstybėje narėje sutaupytos 
ir sertifikuotos energijos kiekį įskaičiuoti į 
savo įpareigojimus kitoje valstybėje 
narėje.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 823
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Jei taikytina, Komisija, laikydamasi 
18 straipsnio, deleguotajame akte nustato 
pagal nacionalines energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimų sistemas 
sutaupytos energijos abipusio pripažinimo 

10. Jei taikytina, Komisija, laikydamasi 
18 straipsnio, deleguotajame akte nustato 
pagal nacionalines energijos vartojimo 
efektyvumo paramos sistemas sutaupytos 
energijos abipusio pripažinimo sistemą. 
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sistemą. Pagal tokią sistemą 
įpareigotosioms šalims leidžiama 
konkrečioje valstybėje narėje sutaupytos ir 
sertifikuotos energijos kiekį įskaičiuoti į 
savo įpareigojimus kitoje valstybėje narėje.

Pagal tokią sistemą įpareigotosioms šalims 
leidžiama konkrečioje valstybėje narėje 
parengtas ir sertifikuotas energijos 
vartojimo efektyvumo priemones
įskaičiuoti į savo įpareigojimus kitoje 
valstybėje narėje.

Or. en

Pakeitimas 824
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali pasinaudoti 
vartotojų, energetikos įmonių, vietos 
institucijų sudarytais savanoriškais 
susitarimais, siekdamos skatinti 
bendradarbiavimo energijos vartojimo 
efektyvumo programų srityje ir plėsti 
energetikos paslaugų rinką bendro 
savanoriško visų veikėjų dalyvavimo 
rezultatų pagrindu.

Or. en

Pagrindimas

Be įpareigojimų sistemų buvo pradėtos taikyti ar bus parengtos sėkmingos alternatyvios arba 
papildomos priemonės – į tai irgi turėtų būti atkreiptas dėmesys.

Pakeitimas 825
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Valstybės narės skatina savanoriškų 
susitarimų sklaidą tarp vartotojų, 
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energetikos paslaugų įmonių, finansų ir 
draudimo bendrovių, vietos institucijų, 
siekdamos skatinti bendradarbiavimo 
energijos vartojimo efektyvumo programų 
srityje ir plėsti energetikos paslaugų rinką 
bendro savanoriško visų veikėjų 
dalyvavimo rezultatų pagrindu.

Or. en

Pagrindimas

In order to successfully open the energy services market and reach substantial results as 
regarding energy saving, all the players involved in the process should play an active role 
within the efficiency framework. Some of them, notably end users, do not often have sufficient 
financial or conceptual tools to fully tap their saving potential, and that’s why there is the 
need to provide for some support mechanisms notably in the field of capitals and regulatory 
issues. Voluntary agreements would be the natural outcome of a business relationship 
involving players who positively see their commitment to energy efficiency, thus giving life to 
the system approach energy efficiency strongly needs to exploit its full potential.

Pakeitimas 826
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Komisija prisideda, inter alia, į 
socialiniams partneriams skirtas mokymų 
programas įtraukdama skyrių dėl 
energijos vartojimo efektyvumo ir šias 
programas adekvačiai finansuodama ir 
taip užtikrina, kad būtų papildyta Europos 
socialinio dialogo institucijų (Europos 
darbų tarybų, Europos sektorių socialinio 
dialogo komitetų, Europos darbų tarybų 
užimtumo ir kvalifikacijų srityje) 
kompetencijos sritis į ją įtraukiant 
energijos vartojimo efektyvumo 
klausimus.

Or. en
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Pagrindimas

European works’ councils and social dialogue can and should contribute to achieving the 
objectives of the Directive. As stated in the EESC opinion TEN/460 on the draft Directive, 
point 5.4.1., “worker participation is essential for better energy efficiency. Without their 
knowledge, experience and commitment results cannot be achieved.” Accordingly, the EESC 
calls on the Commission to help ensure that the remit of European Works’ Councils is 
extended to include energy efficiency so that the aims of the Directive can be achieved.” 
(point 1.10). Training programmes for social partners in European social dialogue bodies, 
financed by the European Commission (DG employment), should be adapted accordingly.

Pakeitimas 827
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Valstybes nares reikėtų paraginti, jei 
jos nori energetikos įmones paskatinti 
siekti tikslų, kaip apibrėžta 1 straipsnio 
2 dalyje, įtraukti visą vertės grandinę –
energijos gamybos, skirstymo ir vartojimo 
grandis.

Or. de

Pakeitimas 828
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10b. Valstybės narės sukuria reguliavimo 
ir mokesčių sistemą, kurią taikant būtų 
skatinama įgyvendinti energijos vartojimo 
efektyvumo iniciatyvas ir programas.

Or. en
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Pagrindimas

In order to successfully open the energy services market and reach substantial results as 
regarding energy saving, all the players involved in the process should play an active role 
within the efficiency framework. Some of them, notably end users, do not often have sufficient 
financial or conceptual tools to fully tap their saving potential, and that’s why there is the 
need to provide for some support mechanisms notably in the field of capitals and regulatory 
issues. Voluntary agreements would be the natural outcome of a business relationship 
involving players who positively see their commitment to energy efficiency, thus giving life to 
the system approach energy efficiency strongly needs to exploit its full potential.

Pakeitimas 829
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės siekia, kad visiems 
galutiniams klientams būtų prieinamas 
energijos vartojimo auditas, kuris būtų 
nebrangus ir nepriklausomai atliekamas 
kvalifikuotų ir akredituotų ekspertų.

Valstybės narės siekia, kad visiems 
galutiniams klientams būtų prieinamas 
energijos vartojimo auditas, kuris būtų 
mažiausiomis sąnaudomis ir 
nepriklausomai atliekamas kvalifikuotų ir 
akredituotų ekspertų. Energijos vartojimo 
auditą gali atlikti ir vidaus ekspertai, su 
sąlyga, kad jie yra kvalifikuoti arba 
akredituoti, kad jie tiesiogiai nedalyvauja 
veikloje, kurios auditas atliekamas, ir kad 
valstybė narė nustatė sistemą, siekdama 
užtikrinti ir tikrinti jų veiklos kokybę, o 
prireikus skirti nuobaudas. Valstybės 
narės remia mokymo programas, pagal 
kurias suteikiama kvalifikacija energijos 
vartojimo auditoriams.

Or. fr

Pagrindimas

Kaip nurodyta pasiūlymo dėl direktyvos 20 konstatuojamojoje dalyje, didelėms įmonėms, 
kurios išugdė tikrus energijos vartojimo audito ekspertus, turi būti leidžiama naudotis 
kvalifikuotų arba akredituotų vidaus ekspertų, tiesiogiai nedalyvaujančių audituojamoje 
veikloje, paslaugomis auditui atlikti.
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Pakeitimas 830
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės siekia, kad visiems 
galutiniams klientams būtų prieinamas 
energijos vartojimo auditas, kuris būtų 
nebrangus ir nepriklausomai atliekamas 
kvalifikuotų ir akredituotų ekspertų.

Valstybės narės siekia, kad visiems 
galutiniams klientams būtų prieinamas 
investicijų lygio auditas, siekiant įvertinti 
ir užtikrinti pramonės įrenginių, 
pramoninių procesų ir pastatų energijos 
vartojimo efektyvumą. Šis auditas 
ekonominiu ir techniniu požiūriais 
pritaikytas kiekvienam pramonės 
įrenginiui ar pastatui atsižvelgiant į 
objekto, proceso ar pastato, kurio auditas 
atliekamas, sudėtingumą ir 
nepriklausomai atliekamas kvalifikuotų ir 
akredituotų ekspertų.

Or. en

Pagrindimas

Taip bus užtikrinta, kad energijos vartojimo auditas pakankamai aukštos kokybės ir kad jis 
suderintas su įmonės ar pastato, kurių auditas atliekamas, ekonominėmis reikmėmis ir 
galimybėmis. Kartu bus užtikrinta, kad energijos vartojimo auditas ekonomiškai veiksmingas 
ir proporcingai atitinka energijos vartojimo efektyvumo tikslus.

Pakeitimas 831
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės siekia, kad visiems 
galutiniams klientams būtų prieinamas 
energijos vartojimo auditas, kuris būtų 
nebrangus ir nepriklausomai atliekamas 
kvalifikuotų ir akredituotų ekspertų.

Valstybės narės siekia, kad visiems 
galutiniams klientams būtų prieinamas 
investicijų lygio auditas, siekiant įvertinti 
ir užtikrinti pramonės įrenginių, 
pramoninių procesų ir pastatų energijos 
vartojimo efektyvumą. Šis auditas 
ekonominiu ir techniniu požiūriais 



AM\883622LT.doc 47/103 PE475.954v01-00

LT

pritaikytas kiekvienam pramonės 
įrenginiui ar pastatui atsižvelgiant į 
objekto, proceso ar pastato, kurio auditas 
atliekamas, sudėtingumą ir 
nepriklausomai atliekamas kvalifikuotų ir 
akredituotų ekspertų.

Or. en

Pakeitimas 832
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės siekia, kad visiems 
galutiniams klientams būtų prieinamas 
energijos vartojimo auditas, kuris būtų 
nebrangus ir nepriklausomai atliekamas 
kvalifikuotų ir akredituotų ekspertų.

Valstybės narės siekia, kad visiems 
galutiniams klientams būtų prieinamas 
energijos vartojimo auditas, kuris būtų 
nebrangus ir profesionaliai atliekamas 
kvalifikuotų ar akredituotų ekspertų. Nė 
vienam rinkos dalyviui neturėtų būti 
užkirstas kelias siūlyti energetikos 
paslaugas. Turėtų būti taikomi gerai 
parengti pradinio ir tolesnio mokymo 
metodai.

Or. de

Pagrindimas

Energetikos paslaugų rinka turėtų būti atvira visiems rinkos dalyviams, įskaitant vietos 
energetikos įmonių darbuotojus.

Pakeitimas 833
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės siekia, kad visiems Valstybės narės siekia, kad visiems 
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galutiniams klientams būtų prieinamas 
energijos vartojimo auditas, kuris būtų 
nebrangus ir nepriklausomai atliekamas 
kvalifikuotų ir akredituotų ekspertų.

galutiniams klientams būtų prieinamas 
energijos vartojimo auditas, kuris būtų 
nebrangus ir nepriklausomai atliekamas 
kvalifikuotų ar akredituotų ekspertų.
Energijos vartojimo auditą gali atlikti ir 
vidaus ekspertai, su sąlyga, kad jie yra 
kvalifikuoti ar akredituoti, kad jie 
tiesiogiai nedalyvauja veikloje, kurios 
auditas atliekamas.

Or. de

Pagrindimas

Daugeliu atveju turima vidaus ekspertų, kuriais galima remtis.

Pakeitimas 834
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės siekia, kad visiems 
galutiniams klientams būtų prieinamas 
energijos vartojimo auditas, kuris būtų 
nebrangus ir nepriklausomai atliekamas 
kvalifikuotų ir akredituotų ekspertų.

Valstybės narės siekia, kad visiems 
galutiniams klientams būtų prieinamas 
energijos vartojimo auditas, kuris būtų 
objektyvus ir nepriklausomai atliekamas 
kvalifikuotų ir akredituotų ekspertų.
Skirtingose valstybėse narėse taip pat 
plėtojami profesiniai kursai, skirti šiems 
ekspertams mokyti.

Or. it

Pakeitimas 835
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės siekia, kad visiems Jei pagal įstatymą įmonėms netaikomi 
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galutiniams klientams būtų prieinamas 
energijos vartojimo auditas, kuris būtų 
nebrangus ir nepriklausomai atliekamas 
kvalifikuotų ir akredituotų ekspertų.

reikalavimai informuoti apie išlakas ir 
atlikti jų audito, valstybės narės siekia, kad 
visiems galutiniams klientams būtų 
prieinamas energijos vartojimo auditas, 
kuris būtų ekonomiškai veiksmingas ir 
nepriklausomai atliekamas kvalifikuotų ir 
akredituotų ekspertų.

Or. en

Pakeitimas 836
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės siekia, kad visiems 
galutiniams klientams būtų prieinamas 
energijos vartojimo auditas, kuris būtų 
nebrangus ir nepriklausomai atliekamas 
kvalifikuotų ir akredituotų ekspertų.

Valstybės narės siekia, kad visiems 
galutiniams klientams būtų prieinamas 
energijos vartojimo auditas, kuris būtų 
nepriklausomai atliekamas sertifikuotų
ekspertų.

Or. en

Pakeitimas 837
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės siekia, kad visiems 
galutiniams klientams būtų prieinamas 
energijos vartojimo auditas, kuris būtų 
nebrangus ir nepriklausomai atliekamas 
kvalifikuotų ir akredituotų ekspertų.

Valstybės narės siekia, kad visiems 
klientams būtų prieinamas itin aukštos 
kokybės energijos vartojimo auditas, kuris 
būtų ekonomiškai veiksmingas ir 
nepriklausomai atliekamas kvalifikuotų 
ir (arba) akredituotų ekspertų, kaip 
apibrėžta XVa priede.

Or. en
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Pagrindimas

Pati savaime sąvoka „kvalifikuotas“ yra neaiški ir gali būti įvairiai interpretuojama. 
Akredituoti ekspertai gali užtikrinti kokybę vadovaudamiesi adekvačiais kriterijais, kurie yra 
jų akreditavimo sąlyga – tai būtina apibrėžti direktyvos priede remiantis 
Direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją priedo 
pavyzdžiu.

Pakeitimas 838
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės siekia, kad visiems 
galutiniams klientams būtų prieinamas 
energijos vartojimo auditas, kuris būtų 
nebrangus ir nepriklausomai atliekamas 
kvalifikuotų ir akredituotų ekspertų.

Valstybės narės siekia, kad visiems 
galutiniams klientams būtų prieinamas 
energijos vartojimo auditas, kuris būtų 
nebrangus, ekonomiškai veiksmingas ir 
objektyviai atliekamas kvalifikuotų ir 
akredituotų ekspertų.

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „objektyvus“ nėra dviprasmiška, užtat sąvoka „nepriklausomai“ skirtingose
valstybėse narėse galėtų būti interpretuojama skirtingai. Energetikos paslaugų rinka turėtų 
būti atvira visiems rinkos dalyviams.

Pakeitimas 839
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės siekia, kad visiems 
galutiniams klientams būtų prieinamas 
energijos vartojimo auditas, kuris būtų 
nebrangus ir nepriklausomai atliekamas 
kvalifikuotų ir akredituotų ekspertų.

Valstybės narės siekia, kad visiems 
galutiniams klientams būtų prieinamas 
energijos vartojimo auditas, kuris būtų 
veiksmingas, reikalautų mažiausių 
sąnaudų, būtų nebrangus ir 
nepriklausomai atliekamas kvalifikuotų ir 
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akredituotų ekspertų.

Or. ro

Pakeitimas 840
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės siekia, kad visiems 
galutiniams klientams būtų prieinamas 
energijos vartojimo auditas, kuris būtų 
nebrangus ir nepriklausomai atliekamas 
kvalifikuotų ir akredituotų ekspertų.

Valstybės narės siekia, kad visiems 
galutiniams klientams būtų prieinamas ir 
pasiekiamas energijos vartojimo auditas, 
kuris būtų nebrangus ir nepriklausomai 
atliekamas kvalifikuotų ir akredituotų 
ekspertų.

Or. ro

Pakeitimas 841
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės siekia, kad visiems 
galutiniams klientams būtų prieinamas 
energijos vartojimo auditas, kuris būtų 
nebrangus ir nepriklausomai atliekamas 
kvalifikuotų ir akredituotų ekspertų.

Valstybės narės siekia, kad visiems 
galutiniams klientams būtų prieinamas 
energijos vartojimo auditas, kuris būtų 
nebrangus ir profesionaliai atliekamas 
kvalifikuotų ar akredituotų ekspertų.

Or. de

Pakeitimas 842
Daniel Caspary

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

Valstybės narės siekia, kad visiems 
galutiniams klientams būtų prieinamas 
energijos vartojimo auditas, kuris būtų 
nebrangus ir nepriklausomai atliekamas 
kvalifikuotų ir akredituotų ekspertų.

Valstybės narės siekia, kad visiems 
galutiniams klientams būtų prieinamas 
energijos vartojimo auditas, kuris būtų 
nebrangus ir objektyviai atliekamas 
kvalifikuotų ar akredituotų vidaus 
ekspertų.

Or. de

Pakeitimas 843
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės siekia, kad visiems 
galutiniams klientams būtų prieinamas 
energijos vartojimo auditas, kuris būtų 
nebrangus ir nepriklausomai atliekamas 
kvalifikuotų ir akredituotų ekspertų.

Valstybės narės siekia, kad visiems 
galutiniams klientams būtų prieinamas 
energijos vartojimo auditas, kuris būtų 
nebrangus ir nepriklausomai atliekamas 
sertifikuotų ir akredituotų ekspertų.

Or. en

Pakeitimas 844
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad 
atliekant energijos vartojimo auditą ir 
taikant energijos vartojimo valdymo 
sistemas ilgainiui būtų galima nustatyti 
įpareigotų įmonių ar susijusių įmonių ir 
namų ūkių energijos taupymo galimybes, 
jomis pasinaudoti ir jas apsaugoti, kaip 
nustatyta šiame straipsnyje, užtikrina, kad 
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į šį auditą ir sistemas būtų įtraukti 
Va priede išdėstyti minimalūs kriterijai ir 
kad jų būtų paisoma.

Or. en

Pakeitimas 845
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Auditą gali atlikti vidaus ekspertai, jeigu 
jie kvalifikuoti ir akredituoti ir jeigu 
valstybės narės yra įgyvendinusios jų 
darbo kokybės užtikrinimo ir patikrinimo 
sistemą ir prireikus pritaiko sankcijas.

Or. en

Pakeitimas 846
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
prieinamos mokymų programos energijos 
vartojimo auditoriaus kvalifikacijai įgyti.

Or. en

Pakeitimas 847
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa



PE475.954v01-00 54/103 AM\883622LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės parengia programas, pagal 
kurias namų ūkiai ir mažosios bei vidutinės 
įmonės būtų skatinamos atlikti energijos 
vartojimo auditą.

Valstybės narės parengia programas, pagal 
kurias namų ūkiai ir mažosios bei vidutinės 
įmonės būtų skatinamos atlikti energijos 
vartojimo auditą. Į šias programas 
įtraukiamos skatinimo ir finansinės 
schemos, skirtos užtikrinti, kad, 
vadovaujantis taikomomis valstybės 
paramos taisyklėmis, būtų įgyvendinamos 
ekonominiu požiūriu itin naudingos 
energijos vartojimo auditorių 
rekomendacijos.

Or. en

Pagrindimas

MVĮ reikalinga parama padengti išlaidoms, susijusioms su rekomendacijų, pasiūlytų atlikus 
auditą, įgyvendinimu, o tai esminis veiksmingos ir naudingos auditu grindžiamos energijos 
taupymo politikos bruožas.

Pakeitimas 848
Fiona Hall, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės parengia programas, pagal 
kurias namų ūkiai ir mažosios bei vidutinės 
įmonės būtų skatinamos atlikti energijos 
vartojimo auditą.

Valstybės narės parengia programas, pagal 
kurias namų ūkiai ir mažosios bei vidutinės 
įmonės būtų skatinamos atlikti energijos 
vartojimo auditą. Pirmiausia valstybės 
narės gali pradėti taikyti paskatas ir 
finansinę pagalbą, pvz., mokesčių 
nuolaidas ir subsidijas, siekdamos 
užtikrinti, kad per priimtiną laiką būtų 
įgyvendintos ekonominiu požiūriu 
naudingos rekomendacijos, parengtos 
atlikus energijos vartojimo auditą.

Or. en
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Pakeitimas 849
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės parengia programas, pagal 
kurias namų ūkiai ir mažosios bei vidutinės 
įmonės būtų skatinamos atlikti energijos 
vartojimo auditą.

Valstybės narės parengia programas, pagal 
kurias namų ūkiai ir mažosios bei vidutinės 
įmonės būtų skatinamos atlikti energijos 
vartojimo auditą. Atliekant šį energijos 
vartojimo auditą nustatoma, kokių ir kiek 
esama ekonomiškai veiksmingų taupymo 
galimybių trumpuoju, vidutinės trukmės ir 
ilguoju laikotarpiais.

Or. en

Pakeitimas 850
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės parengia programas, pagal 
kurias namų ūkiai ir mažosios bei vidutinės 
įmonės būtų skatinamos atlikti energijos 
vartojimo auditą.

Valstybės narės parengia programas, pagal 
kurias namų ūkiai ir mažosios bei vidutinės 
įmonės būtų skatinamos atlikti energijos 
vartojimo auditą. Komisija padeda 
valstybėms narėms remdama keitimąsi 
esama geriausia praktika.

Or. en

Pakeitimas 851
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės parengia programas, pagal 
kurias namų ūkiai ir mažosios bei vidutinės 
įmonės būtų skatinamos atlikti energijos 
vartojimo auditą.

Valstybės narės parengia programas, pagal 
kurias namų ūkiai ir mažosios bei vidutinės 
įmonės būtų skatinamos atlikti energijos 
vartojimo auditą ir raginamos taikyti 
susitarimus dėl energijos vartojimo 
efektyvumo.

Or. en

Pakeitimas 852
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės parengia programas, pagal 
kurias namų ūkiai ir mažosios bei vidutinės 
įmonės būtų skatinamos atlikti energijos 
vartojimo auditą.

Valstybės narės parengia programas, pagal 
kurias namų ūkiai ir mažosios bei vidutinės 
įmonės būtų skatinamos atlikti energijos 
vartojimo auditą ir toliau įgyvendinti šio 
audito rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 853
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės parengia programas, pagal 
kurias namų ūkiai ir mažosios bei vidutinės 
įmonės būtų skatinamos atlikti energijos 
vartojimo auditą.

Valstybės narės parengia finansavimo
programas ir mokesčių lengvatas, pagal 
kurias namų ūkiai ir mažosios bei vidutinės 
įmonės būtų skatinamos atlikti energijos 
vartojimo auditą.

Or. ro
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Pakeitimas 854
Ivo Belet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės kuria paskatas ir 
finansines sistemas, siekdamos užtikrinti, 
kad mažosios ir vidutinės įmonės ir namų 
ūkiai galėtų visiškai ar iš dalies padengti 
energijos vartojimo audito ir ekonominiu 
požiūriu itin naudingų rekomendacijų, 
parengtų atlikus energijos vartojimo 
auditą, išlaidas, jei įgyvendintos 
pasiūlytos priemonės.

Or. en

Pakeitimas 855
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
pakankamas skaičius kvalifikuotų 
ir (arba) leidimą turinčių ekspertų.

Or. ro

Pakeitimas 856
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pateikia mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms konkrečius 
pavyzdžius, kaip energijos valdymo 
sistemos galėtų pasitarnauti jų verslui.

Valstybės narės pateikia mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms konkrečius 
pavyzdžius, kaip energijos valdymo 
sistemos galėtų pasitarnauti jų verslui. Tai 
darydamos valstybės narės privalo 
bendradarbiauti su organizacijomis 
tarpininkėmis, atstovaujančiomis 
mažosioms įmonėms.

Or. fr

Pagrindimas

Individuali parama, teikiama struktūriškai apibrėžtu būdu ir per organizacijas, 
atstovaujančias mažosioms įmonėms, yra itin svarbi siekiant palengvinti energijos taupymo 
politikos taikymą mažose ir itin mažose įmonėse.

Pakeitimas 857
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant investicijas ar investicijų 
planus, parengtus atsižvelgiant į 
savanoriškų susitarimų pagrindu atliktą 
auditą, vadovaujamasi ad hoc paskatomis 
arba specialia mokesčių tvarka, įskaitant 
ir mokesčių lengvatas, kurias taikant 
remiama darbo politika.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti remiama bet kuri investicija į efektyvumą, kad susijusios šalys galėtų visapusiškai 
atsidėti jas dominančiam projektui ar projektams. Prioritetas turėtų būti teikiamas 
finansinėms paskatoms ir lengvatiniam mokesčių taikymui, kad susiję veikėjai pasitikėtų 
investicijų į efektyvumą ekonomine nauda ir tikėtų, kad jos sugrįš.
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Pakeitimas 858
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės taiko finansines arba 
mokesčių paskatas siekdamos padengti 
visas išlaidas arba jų dalį, kai MVĮ patiria 
išlaidų vykdydamos energijos vartojimo 
auditą; kartu turėtų būti taikomos 
paskatos, kurios suteiktų galimybę 
merams, pasirašiusiems Merų paktą, 
atlikti veiksmus, numatytus tausiosios 
energijos veiksmų plane, siekiant 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą.

Or. it

Pakeitimas 859
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
iki 2014 m. birželio 30 d. nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai; 
auditas būtų atliekamas kas trejus metus, 
skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito.

2. Valstybės narės skatina šio straipsnio 
1 dalies antroje pastraipoje nenurodytas 
įmones atlikti energijos vartojimo auditą, 
kurį vėliausiai iki 2014 m. birželio 30 d. 
nepriklausomai ir mažiausiomis 
sąnaudomis atliktų kvalifikuoti arba 
akredituoti ekspertai; auditas būtų 
atliekamas kas trejus metus, skaičiuojant 
nuo praėjusio energijos vartojimo audito.

Tuo tikslu valstybės narės gali pradėti 
taikyti paskatas reguliariai atlikti 
energijos vartojimo auditą, pavyzdžiui, 
nustatydamos, kad energijos vartojimo 
auditai būtų atliekami ir (arba) energijos 
vartojimo valdymo sistemos būtų 
tikrinamos sudarius susitarimus su 
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įmonėmis arba įmonių asociacijomis 
pagal Direktyvos 2003/96/EB 
17 straipsnio 1 dalies b punktą.
Energijos vartojimo auditą gali atlikti ir 
vidaus ekspertai, su sąlyga, kad jie yra 
kvalifikuoti ar akredituoti, kad jie 
tiesiogiai nedalyvauja veikloje, kurios 
auditas atliekamas, ir kad valstybė narė 
nustatė sistemą, siekdama užtikrinti ir 
tikrinti jų veiklos kokybę, o prireikus skirti 
nuobaudas.

Or. de

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse savanoriški susitarimai su įmonėmis ar įmonių asociacijomis, 
kartu taikant nacionalines paskatų sistemas ir tuo pat metu vykdant griežtą kontrolę, pasirodė 
esą labai veiksmingos priemonės siekiant klimato ir aplinkos apsaugos tikslų ir gerinant 
energijos vartojimo efektyvumą. Kadangi 7 straipsnyje nustatoma energijos vartojimo audito 
tvarka, į jį turėtų būti įtraukta 20 konstatuojamosios dalies formuluotė.

Pakeitimas 860
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
iki 2014 m. birželio 30 d. nepriklausomai 
ir mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai; 
auditas būtų atliekamas kas trejus metus, 
skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito.

2. Valstybės narės skatina šio straipsnio 
1 dalies antroje pastraipoje nenurodytas 
įmones atlikti energijos vartojimo auditą
pasitelkus kvalifikuotus arba akredituotus 
ekspertus ir kartoti šį procesą ne rečiau 
kaip kas penkerius metus.

Or. de

Pagrindimas

Jei pagrindinės auditorių rekomendacijos bus įgyvendintos per trejus metus, naują auditą 



AM\883622LT.doc 61/103 PE475.954v01-00

LT

vertėtų atlikti po trumpesnio laikotarpio. Šioje srityje reikia lankstumo.

Pakeitimas 861
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
iki 2014 m. birželio 30 d. nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai; 
auditas būtų atliekamas kas trejus metus, 
skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito.

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
per dvejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai; 
auditas būtų atliekamas kas penkerius
metus, skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito. Valstybės narės leidžia 
įmonėms, kurios įgyvendino savo 
ankstesnio energijos vartojimo audito 
rekomendacijas, atlikti kitą auditą per 
10 metų laikotarpį.

Or. fr

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad šio straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nenurodytos 
įmonės privalėtų atlikti energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai per dvejus metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo nepriklausomai ir mažiausiomis sąnaudomis atliktų kvalifikuoti arba 
akredituoti ekspertai; auditas būtų atliekamas kas penkerius metus, skaičiuojant nuo 
praėjusio energijos vartojimo audito. Valstybės narės turėtų leisti įmonėms, kurios įgyvendino 
savo ankstesnio energijos vartojimo audito rekomendacijas, atlikti kitą auditą per 10 metų 
laikotarpį.

Pakeitimas 862
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A. 
Tsoukalas, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
iki 2014 m. birželio 30 d. nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai; 
auditas būtų atliekamas kas trejus metus, 
skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito.

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
iki 2015 m. birželio 30 d. nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai; 
auditas būtų atliekamas kas trejus metus, 
skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito. Auditą gali atlikti ir 
vidaus ekspertai, jeigu jie kvalifikuoti ir 
akredituoti, jeigu jie tiesiogiai 
nedalyvauja veikloje, kurios auditas 
atliekamas, ir jeigu valstybė narė taiko 
sistemą, skirtą jų darbo kokybei užtikrinti 
ir patikrinti.

Or. en

Pakeitimas 863
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
iki 2014 m. birželio 30 d. nepriklausomai
ir mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai; 
auditas būtų atliekamas kas trejus metus, 
skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito.

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
iki 2014 m. birželio 30 d. objektyviai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai – tai 
gali būti ir vidaus ekspertai; auditas būtų 
atliekamas kas penkerius metus, 
skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito.

Nė vienam rinkos dalyviui neturėtų būti 
užkirstas kelias siūlyti energetikos 
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paslaugas.
Valstybės narės užtikrina, kad energijos 
vartojimo audito duomenys būtų 
konfidencialūs.

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „objektyvus“ nėra dviprasmiška, užtat sąvoka „nepriklausomai“ skirtingose 
valstybėse narėse galėtų būti interpretuojama skirtingai. Energetikos paslaugų rinka turėtų 
būti atvira visiems rinkos dalyviams. Tai paaiškina, kad vidaus ekspertų atliekamas auditas, 
kaip numatyta 20 konstatuojamojoje dalyje, atitinka objektyvumo reikalavimus. Kadangi 
direktyva nenustos galioti 2020 m., turėtų būti numatyta ilgesnė energijos vartojimo audito 
perspektyva.

Pakeitimas 864
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
iki 2014 m. birželio 30 d. nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai; 
auditas būtų atliekamas kas trejus metus, 
skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito.

2. Valstybės narės ragina šio straipsnio 
1 dalies antroje pastraipoje nenurodytas 
įmones nuolat užtikrinti energijos 
vartojimo auditą, kurį nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai, 
įskaitant vidaus ekspertus.

Šiuo tikslu valstybės narės gali įtraukti 
energijos vartojimo auditą į ilgalaikius 
savanoriškus energijos vartojimo 
efektyvumo susitarimus, kuriuos stebi 
susijusi valstybė narė.

Or. en

Pagrindimas

Pritariama galimybei, kad energijos vartojimo auditą atliktų vidaus ekspertai, kaip nurodyta 
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20 konstatuojamojoje dalyje. Įmonės nuosavoms nuolatinio audito programoms turėtų būti 
pritarta, pvz., vadovaujantis ilgalaikiais savanoriškais susitarimais.

Pakeitimas 865
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
iki 2014 m. birželio 30 d. nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai; 
auditas būtų atliekamas kas trejus metus, 
skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito.

2. Valstybės narės ragina šio straipsnio 
1 dalies antroje pastraipoje nenurodytas 
įmones nuolat užtikrinti energijos 
vartojimo auditą, kurį nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai.

Šiuo tikslu valstybės narės gali įtraukti 
energijos vartojimo auditą į išsamesnius 
savanoriškus suinteresuotųjų šalių 
organizacijų ir susijusios valstybės narės 
ar Komisijos paskirtos ir jos 
vadovaujamos įstaigos sudarytus 
susitarimus.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 866
Konrad Szymański
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
iki 2014 m. birželio 30 d. nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai; 
auditas būtų atliekamas kas trejus metus, 
skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito.

2. Valstybės narės ragina šio straipsnio 
1 dalies antroje pastraipoje nenurodytas 
įmones nuolat užtikrinti energijos 
vartojimo auditą, kurį nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai.

Šiuo tikslu valstybės narės gali įtraukti 
energijos vartojimo auditą į išsamesnius 
savanoriškus suinteresuotųjų šalių 
organizacijų ir susijusios valstybės narės 
ar Komisijos paskirtos ir jos 
vadovaujamos įstaigos sudarytus 
susitarimus.

Or. en

Pakeitimas 867
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
iki 2014 m. birželio 30 d. nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai; 
auditas būtų atliekamas kas trejus metus, 
skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito.

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
iki 2014 m. birželio 30 d. nepriklausomai ir 
pigiai atliktų kvalifikuoti arba akredituoti 
ekspertai.

Or. ro
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Pakeitimas 868
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
iki 2014 m. birželio 30 d. nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai;
auditas būtų atliekamas kas trejus metus, 
skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito.

2. Valstybės narės ragina šio straipsnio 
1 dalies antroje pastraipoje nenurodytas 
įmones užtikrinti energijos vartojimo 
auditą, kurį vėliausiai iki 2014 m. 
birželio 30 d. nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai, 
įskaitant vidaus ekspertus; auditas būtų 
atliekamas kas septynerius metus, 
skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito, nebent būtų susidurta su 
esminiais visos ar dalies įmonės veiklos 
pokyčiais.

Or. en

Pakeitimas 869
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
iki 2014 m. birželio 30 d. nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai; 
auditas būtų atliekamas kas trejus metus, 
skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito.

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
per dvejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai; 
auditas būtų atliekamas mažiausiai kas 
penkerius metus, skaičiuojant nuo 
praėjusio energijos vartojimo audito.
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Or. de

Pakeitimas 870
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
iki 2014 m. birželio 30 d. nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai; 
auditas būtų atliekamas kas trejus metus, 
skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito.

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
per dvejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai; 
auditas būtų atliekamas mažiausiai kas 
penkerius metus, skaičiuojant nuo 
praėjusio energijos vartojimo audito.

Or. pl

Pakeitimas 871
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
iki 2014 m. birželio 30 d. nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai; 
auditas būtų atliekamas kas trejus metus, 
skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito.

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
per dvejus metus nuo direktyvos 
įsigaliojimo nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai; 
auditas būtų atliekamas mažiausiai kas 
penkerius metus, skaičiuojant nuo 
praėjusio energijos vartojimo audito.
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Or. en

Pakeitimas 872
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
iki 2014 m. birželio 30 d. nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai; 
auditas būtų atliekamas kas trejus metus, 
skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito.

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
iki 2013 m. birželio 30 d. nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti ir (arba) akredituoti ekspertai,
kaip apibrėžta XVa priede; auditas būtų 
atliekamas kas trejus metus, skaičiuojant 
nuo praėjusio energijos vartojimo audito.

Or. en

Pagrindimas

Terminas „kvalifikuoti“, vartojamas tik vienas, yra pernelyg miglotas ir gali būti pernelyg 
daug jo interpretacijų. Kvalifikuoti ir (arba) akredituoti ekspertai gali užtikrinti kokybę, jei jų 
akreditacija suteikiama taikant adekvačius kriterijus, ir tai reikia apibrėžti direktyvos priede, 
kuris turėtų būti parengtas pagal Direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančių išteklių energiją modelį. Pramonė turėtų labiau dalyvauti. Taigi būtina 
pateikti pirmųjų energijos vartojimo auditų atlikimo tikslią galutinę datą.

Pakeitimas 873
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
iki 2014 m. birželio 30 d. nepriklausomai ir 

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
iki 2014 m. birželio 30 d. nepriklausomai ir 
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mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai; 
auditas būtų atliekamas kas trejus metus, 
skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito.

mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai; 
auditas būtų atliekamas kas penkerius
metus, skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito.

Or. en

Pakeitimas 874
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
iki 2014 m. birželio 30 d. nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai; 
auditas būtų atliekamas kas trejus metus, 
skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito.

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
iki 2015 m. birželio 30 d. nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai; 
auditas būtų atliekamas kas trejus metus, 
skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito.

Or. en

Pakeitimas 875
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
iki 2014 m. birželio 30 d. nepriklausomai
ir mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai; 

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
iki 2014 m. birželio 30 d. profesionaliai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai; 
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auditas būtų atliekamas kas trejus metus, 
skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito.

auditas būtų atliekamas kas trejus metus, 
skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito.

Or. de

Pakeitimas 876
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
iki 2014 m. birželio 30 d. nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti arba akredituoti ekspertai; 
auditas būtų atliekamas kas trejus metus, 
skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito.

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nenurodytos įmonės privalėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą, kurį vėliausiai 
iki 2014 m. birželio 30 d. nepriklausomai ir 
mažiausiomis sąnaudomis atliktų 
kvalifikuoti ir akredituoti ekspertai; auditas 
būtų atliekamas kas trejus metus, 
skaičiuojant nuo praėjusio energijos 
vartojimo audito.

Or. en

Pakeitimas 877
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo tikslu valstybės narės gali įtraukti 
energijos vartojimo auditą į savanoriškus 
susitarimus (kaip jų dalį), kuriuos sudaro 
suinteresuotųjų subjektų organizacijos ir 
atitinkamos valstybės narės paskirta ir 
prižiūrima organizacija.

Or. en
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Pakeitimas 878
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įmonių biurų arba gamybinių patalpų, 
kuriuose sunaudojama mažiau nei 
2 000 MHW per metus, energijos 
vartojimo auditas gali būti atliekamas 
savanoriškai.

Or. en

Pakeitimas 879
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija iki 2014 m. birželio 30 d. 
užtikrina, kad kitų audito ar ataskaitų 
tvarumo klausimu teikimo sistemų 
aspektai galėtų būtų įtraukti į privalomą 
energijos vartojimo auditą, jei jie atitinka 
nustatytus kriterijus.

Or. de

Pagrindimas

Energijos vartojimas privalo būti kontroliuojamas ir gerinamas siekiant užtikrinti geresnį 
energijos vartojimo efektyvumą. Taigi svarbiausia šioje srityje taikyti visa apimantį ir tvarų 
metodą.

Pakeitimas 880
Paul Rübig
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
būtų remiamos taikant paskatas, kad 
galėtų finansuoti energijos vartojimo 
audito pateiktas rekomendacijas.

Or. en

Pagrindimas

Bendrovėms reikia paramos, kad galėtų padengti sąnaudas, susidariusias dėl energijos 
vartojimo audito ir tolesnių investicijų, kurių prireikė dėl energijos vartojimo audito.

Pakeitimas 881
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Energijos vartojimo audito galiojimo 
ilgiausias laikotarpis yra 10 metų.

Or. ro

Pakeitimas 882
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikoma, kad nepriklausomas 
energijos vartojimo auditas, atliekamas 
pagal energijos valdymo sistemas arba 
savanoriškus susitarimus, kuriuos sudaro 
suinteresuotųjų subjektų organizacijos ir 
atitinkamos valstybės narės arba 

Išbraukta.
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Komisijos paskirta ir prižiūrima 
organizacija, atitinka šio straipsnio 
2 dalies reikalavimus.

Or. de

Pagrindimas

Nebereikalingas padarius 7 straipsnio 2 dalies pakeitimus.

Pakeitimas 883
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikoma, kad nepriklausomas 
energijos vartojimo auditas, atliekamas 
pagal energijos valdymo sistemas arba 
savanoriškus susitarimus, kuriuos sudaro 
suinteresuotųjų subjektų organizacijos ir 
atitinkamos valstybės narės arba 
Komisijos paskirta ir prižiūrima 
organizacija, atitinka šio straipsnio 
2 dalies reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

7 straipsnio 3 dalis tampa nereikalinga priėmus pasiūlytus 7 straipsnio 2 dalies pakeitimus.

Pakeitimas 884
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikoma, kad nepriklausomas 
energijos vartojimo auditas, atliekamas 
pagal energijos valdymo sistemas arba 

Išbraukta.
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savanoriškus susitarimus, kuriuos sudaro 
suinteresuotųjų subjektų organizacijos ir 
atitinkamos valstybės narės arba 
Komisijos paskirta ir prižiūrima 
organizacija, atitinka šio straipsnio 
2 dalies reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

7 straipsnio 3 dalis tampa nereikalinga priėmus pasiūlytus 7 straipsnio 2 dalies pakeitimus.

Pakeitimas 885
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikoma, kad nepriklausomas energijos 
vartojimo auditas, atliekamas pagal 
energijos valdymo sistemas arba 
savanoriškus susitarimus, kuriuos sudaro 
suinteresuotųjų subjektų organizacijos ir 
atitinkamos valstybės narės arba Komisijos 
paskirta ir prižiūrima organizacija, atitinka 
šio straipsnio 2 dalies reikalavimus.

3. Laikoma, kad nepriklausomas energijos 
vartojimo auditas, atliekamas pagal 
energijos valdymo sistemas arba 
savanoriškus susitarimus, kuriuos sudaro 
suinteresuotųjų subjektų organizacijos ir 
atitinkamos valstybės narės arba Komisijos 
paskirta ir prižiūrima organizacija, atitinka 
šio straipsnio 2 dalies reikalavimus.
Nepriklausomą auditą gali atlikti ir vidaus 
ekspertai, su sąlyga, kad jie yra 
kvalifikuoti ar akredituoti, kad jie 
tiesiogiai nedalyvauja veikloje, kurios 
auditas atliekamas, ir kad valstybė narė 
nustatė sistemą, siekdama užtikrinti ir 
tikrinti jų veiklos kokybę.

Or. en

Pakeitimas 886
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis



AM\883622LT.doc 75/103 PE475.954v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikoma, kad nepriklausomas energijos 
vartojimo auditas, atliekamas pagal 
energijos valdymo sistemas arba 
savanoriškus susitarimus, kuriuos sudaro 
suinteresuotųjų subjektų organizacijos ir 
atitinkamos valstybės narės arba Komisijos 
paskirta ir prižiūrima organizacija, atitinka 
šio straipsnio 2 dalies reikalavimus.

3. Objektyvūs energijos vartojimo auditai, 
atliekami pagal energijos valdymo 
sistemas arba savanoriškus susitarimus, 
kuriuos sudaro suinteresuotųjų subjektų 
organizacijos ir atitinkamos valstybės narės 
arba Komisijos paskirta ir prižiūrima 
organizacija, gali būti įtraukti į valstybės 
narės numatytą paskatų sistemą.

Or. de

Pakeitimas 887
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikoma, kad nepriklausomas energijos 
vartojimo auditas, atliekamas pagal 
energijos valdymo sistemas arba 
savanoriškus susitarimus, kuriuos sudaro 
suinteresuotųjų subjektų organizacijos ir 
atitinkamos valstybės narės arba Komisijos 
paskirta ir prižiūrima organizacija, atitinka 
šio straipsnio 2 dalies reikalavimus.

3. Laikoma, kad objektyvus energijos 
vartojimo auditas, atliekamas pagal 
energijos valdymo sistemas arba 
savanoriškus susitarimus, kuriuos sudaro 
suinteresuotųjų subjektų organizacijos ir 
atitinkamos valstybės narės arba Komisijos 
paskirta ir prižiūrima organizacija, atitinka 
šio straipsnio 2 dalies reikalavimus. Joks 
rinkos dalyvis neturėtų būti išskirtas, 
visiems turėtų būti suteikta galimybė 
siūlyti energetikos paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Terminas „objektyvus“ nėra dviprasmiškas, o terminas „nepriklausomas“ skirtingose 
valstybėse narėse gali būti interpretuojamas skirtingai. Energetikos paslaugų rinka turėtų 
būti atvira visiems rinkos dalyviams.

Pakeitimas 888
Antonio Cancian, Amalia Sartori
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikoma, kad nepriklausomas energijos 
vartojimo auditas, atliekamas pagal 
energijos valdymo sistemas arba 
savanoriškus susitarimus, kuriuos sudaro 
suinteresuotųjų subjektų organizacijos ir 
atitinkamos valstybės narės arba Komisijos 
paskirta ir prižiūrima organizacija, atitinka 
šio straipsnio 2 dalies reikalavimus.

3. Laikoma, kad nepriklausomas energijos 
vartojimo auditas, atliekamas pagal 
energijos valdymo sistemas arba 
savanoriškus susitarimus, kuriuos sudaro 
suinteresuotųjų subjektų organizacijos ir 
atitinkamos valstybės narės arba Komisijos 
paskirta ir prižiūrima organizacija, atitinka 
šio straipsnio 2 dalies reikalavimus. Taigi 
energijos vartojimo auditas turi atitikti 
naujausius pripažintus tarptautinius 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 889
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikoma, kad nepriklausomas energijos 
vartojimo auditas, atliekamas pagal 
energijos valdymo sistemas arba 
savanoriškus susitarimus, kuriuos sudaro 
suinteresuotųjų subjektų organizacijos ir 
atitinkamos valstybės narės arba Komisijos 
paskirta ir prižiūrima organizacija, atitinka 
šio straipsnio 2 dalies reikalavimus.

3. Laikoma, kad nepriklausomas energijos 
vartojimo auditas, atliekamas laikantis 
konkrečių bendrų suderintų Europos 
standartų ir pagal energijos valdymo 
sistemas arba savanoriškus susitarimus, 
kuriuos sudaro suinteresuotųjų subjektų 
organizacijos ir atitinkamos valstybės narės 
arba Komisijos paskirta ir prižiūrima 
organizacija, atitinka šio straipsnio 2 dalies 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 890
Lena Kolarska-Bobińska
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikoma, kad nepriklausomas energijos 
vartojimo auditas, atliekamas pagal 
energijos valdymo sistemas arba 
savanoriškus susitarimus, kuriuos sudaro 
suinteresuotųjų subjektų organizacijos ir 
atitinkamos valstybės narės arba Komisijos 
paskirta ir prižiūrima organizacija, atitinka 
šio straipsnio 2 dalies reikalavimus.

3. Laikoma, kad nepriklausomas energijos 
vartojimo auditas, atliekamas remiantis 
suderintais Europos standartais ir pagal 
energijos valdymo sistemas arba 
savanoriškus susitarimus, kuriuos sudaro 
suinteresuotųjų subjektų organizacijos ir 
atitinkamos valstybės narės arba Komisijos 
paskirta ir prižiūrima organizacija, atitinka 
šio straipsnio 2 dalies reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 891
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikoma, kad nepriklausomas energijos 
vartojimo auditas, atliekamas pagal 
energijos valdymo sistemas arba 
savanoriškus susitarimus, kuriuos sudaro 
suinteresuotųjų subjektų organizacijos ir 
atitinkamos valstybės narės arba Komisijos 
paskirta ir prižiūrima organizacija, atitinka 
šio straipsnio 2 dalies reikalavimus.

3. Laikoma, kad nepriklausomas energijos 
vartojimo auditas, atliekamas remiantis 
suderintais Europos standartais ir pagal 
energijos valdymo sistemas arba 
savanoriškus susitarimus, kuriuos sudaro 
suinteresuotųjų subjektų organizacijos ir 
atitinkamos valstybės narės arba Komisijos 
paskirta ir prižiūrima organizacija, atitinka 
šio straipsnio 2 dalies reikalavimus.

Or. ro

Pakeitimas 892
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Gaston Franco, Jan Březina, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikoma, kad nepriklausomas energijos 
vartojimo auditas, atliekamas pagal 
energijos valdymo sistemas arba 
savanoriškus susitarimus, kuriuos sudaro 
suinteresuotųjų subjektų organizacijos ir 
atitinkamos valstybės narės arba Komisijos 
paskirta ir prižiūrima organizacija, atitinka 
šio straipsnio 2 dalies reikalavimus.

3. Laikoma, kad nepriklausomas energijos 
vartojimo auditas, atliekamas pagal 
energijos valdymo sistemas, pavyzdžiui, 
laikantis EN ISO 50001 standarto, arba 
savanoriškus susitarimus, kuriuos sudaro 
suinteresuotųjų subjektų organizacijos ir
atitinkamos valstybės narės arba Komisijos 
paskirta ir prižiūrima organizacija, atitinka 
šio straipsnio 2 dalies reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 893
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikoma, kad nepriklausomas energijos 
vartojimo auditas, atliekamas pagal 
energijos valdymo sistemas arba
savanoriškus susitarimus, kuriuos sudaro 
suinteresuotųjų subjektų organizacijos ir 
atitinkamos valstybės narės arba Komisijos
paskirta ir prižiūrima organizacija, atitinka 
šio straipsnio 2 dalies reikalavimus.

3. Laikoma, kad nepriklausomas energijos 
vartojimo auditas, atliekamas pagal 
energijos valdymo sistemas arba 
savanoriškus susitarimus, kuriuos sudaro 
suinteresuotųjų subjektų organizacijos ir 
atitinkamos valstybės narės paskirta ir 
prižiūrima organizacija, atitinka šio 
straipsnio 2 dalies reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 894
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikoma, kad nepriklausomas energijos 
vartojimo auditas, atliekamas pagal 

3. Laikoma, kad profesionaliai atliktas
energijos vartojimo auditas, atliekamas 
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energijos valdymo sistemas arba 
savanoriškus susitarimus, kuriuos sudaro 
suinteresuotųjų subjektų organizacijos ir 
atitinkamos valstybės narės arba Komisijos 
paskirta ir prižiūrima organizacija, atitinka 
šio straipsnio 2 dalies reikalavimus.

pagal energijos valdymo sistemas arba 
savanoriškus susitarimus, kuriuos sudaro 
suinteresuotųjų subjektų organizacijos ir 
atitinkamos valstybės narės arba Komisijos 
paskirta ir prižiūrima organizacija, atitinka 
šio straipsnio 2 dalies reikalavimus.

Or. de

Pakeitimas 895
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Auditų, kuriuos atliko vidaus 
ekspertai, atvejais kompetentingos 
valdžios institucijos arba įstaigos, kurias 
kompetentingos institucijos įgaliojo 
įgyvendinti nepriklausomos kontrolės 
sistemą, kasmet atsitiktine tvarka išrenka 
iš visų energijos vartojimo auditų, 
nurodytų 2 dalyje, skaičiaus bent jau 
statistiškai reikšmingą šių auditų dalį ir 
juos patikrina.

Or. en

Pakeitimas 896
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Energijos vartojimo auditas gali būti 
atliekamas atskirai arba kartu su platesnės 
apimties aplinkosaugos auditu.

4. Energijos vartojimo auditą gali atlikti ir 
vidaus ekspertai, jei jie yra kvalifikuoti ar 
akredituoti. Valstybės narės sukuria 
tinkamas pamatines sąlygas, siekdamos 
užtikrinti, kad rinkoje būtų pakankamai 
akredituotų ir kvalifikuotų ekspertų.
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Energijos vartojimo auditas gali būti 
atliekamas atskirai arba kartu su platesnės 
apimties aplinkosaugos auditu.

Or. en

Pagrindimas

Galimybė vidaus ekspertams atlikti energijos vartojimo auditą, kaip minima 
20 konstatuojamojoje dalyje, yra apibrėžimo „nepriklausomas auditas“, numatyto 
7 straipsnio 2 dalyje, dalis, taigi turėtų būti įtraukta į 7 straipsnį. Nėra priežasties manyti, 
kad dėl vidaus ekspertų įtraukimo į auditu tikrinamą veiklą būtinai atsiras interesų konfliktas. 
Bendrovės pačios suinteresuotos gauti patikimą informaciją apie savo energijos vartojimo 
charakteristikas. Būtina, kad ekspertai būtų pakankamai kvalifikuoti, kad galėtų atlikti 
energijos vartojimo auditą.

Pakeitimas 897
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Energijos vartojimo auditas gali būti 
atliekamas atskirai arba kartu su platesnės 
apimties aplinkosaugos auditu.

4. Energijos vartojimo auditas gali būti 
atliekamas atskirai arba kartu su platesnės 
apimties aplinkosaugos auditu. Taikant 
būtiniausius reikalavimus, toks auditas 
apima poveikio sveikatai vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 898
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės naudoja investicijų 
auditą, siekdamos įvertinti ir užtikrinti 
pastatų energinio naudingumo sertifikatų 
kokybę, kaip reikalaujama pagal 
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Direktyvą 2010/31/EB. Komisija parengs 
valstybėms narėms gaires, kuriomis būtų 
užtikrinama energinio naudingumo 
sertifikatų ir energijos vartojimo 
efektyvumo gerinimo priemonių, kurių 
buvo imtasi remiantis šiuose 
sertifikatuose pateiktomis 
rekomendacijomis, kokybė.

Or. en

Pagrindimas

Taip bus užtikrinta, kad pastatų energinio naudingumo sertifikatai (angl. EPCs) papildytų 
energijos vartojimo auditą įmonėse ir būtų pastebima bei aukštos kokybės priemonė siekiant 
padidinti vidinio energijos taupymo pastebimumą. Esama dokumentuotų įrodymų, kad 
daugelyje ES valstybių narių energinio naudingumo sertifikatai yra netinkami. Tai vienas iš 
didžiausių Direktyvos 2010/31/EB dėl pastatų energinio naudingumo trūkumų, prie kurio 
ištaisymo galėtų prisidėti šis pakeitimas.

Pakeitimas 899
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės naudoja investicijų 
auditą, siekdamos įvertinti ir užtikrinti 
pastatų energinio naudingumo sertifikatų 
kokybę, kaip reikalaujama pagal 
Direktyvą 2010/31/EB. Komisiją parengs 
valstybėms narėms gaires, kuriomis būtų 
užtikrinama energinio naudingumo 
sertifikatų ir energijos vartojimo 
efektyvumo gerinimo priemonių, kurių 
buvo imtasi remiantis šiuose 
sertifikatuose pateiktomis 
rekomendacijomis, kokybė.

Or. en
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Pakeitimas 900
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Energijos vartojimo audito ir 
energijos valdymo sistemos, 
įgyvendinamos pagal šį straipsnį, 
neužkerta kelio tam, kad būtų taikomos 
tokios pačios ar panašios priemonės, 
naudojamos kaip esamų ar būsimų 
finansinių paskatų ir paramos sistemų, 
pvz., mokesčių lengvatų, pagrindas. Jei 
reikia, turi būti atitinkamai pakeistos šios 
srities Europos valstybės pagalbos gairės 
ir ES elektros energijos mokesčių 
direktyva.

Or. en

Pakeitimas 901
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės skatina pramonę, ypač 
MVĮ, pavyzdžiui, naudodamosi 
nacionaliniais energijos vartojimo 
efektyvumo fondais, kad būtų pasinaudota 
energetikos paslaugomis siekiant 
optimizuoti pramoninius procesus ir 
komercinius įrenginius.

Or. en

Pakeitimas 902
Vicky Ford



AM\883622LT.doc 83/103 PE475.954v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
vartotojai galėtų naudotis 
nepriklausomomis konsultacijomis savo 
energijos vartojimo audito klausimais, 
siekiant nereikalingų darbų atlikimo arba 
lėšų naudojimo prevencijos.

Or. en

Pakeitimas 903
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Energijos vartojimo audito rezultatai 
turėtų būti skelbiami viešai skaidriu ir 
lengvai naudojamu būdu. 

Or. en

Pagrindimas

Kad įmonės negalėtų ignoruoti energijos vartojimo audito rezultatų, rezultatų paskelbimas 
būtų spaudimas įmonėms imtis veiksmų pagal audito rezultatus. Be to, būtų suteikiama 
informacija kitoms įmonėms apie energijos vartojimo audito galima naudą.

Pakeitimas 904
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Siekiant skatinti įdiegti energijos 
valdymo sistemas, įmonėms, neįrašytoms į 
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1 dalies antrą pastraipą, netaikomas 
privalomas energijos vartojimo auditas, 
jei jos įrodė, kad laikosi pripažintų 
energijos valdymo sistemų standartų, 
pavyzdžiui, EN 1600 / ISO 50001.

Or. en

Pagrindimas

Svarbiausia yra ne atlikti energijos vartojimo auditą, o kas įgyvendinta taikant nustatytas 
priemones. Kitaip tariant, svarbiausias klausimas yra nustatytų priemonių įgyvendinimas. 
Siekiant skatinti lankstumą ir valdyti energijos valdymo sistemų įgyvendinimą, didelėse 
įmonėse neturėtų būti atliekamas energijos vartojimo auditas, jei jos pasirinko taikyti 
energijos valdymo standartą, pavyzdžiui, EN 1600 / ISO 50001, kuris gerai žinomas ir 
pripažintas. Įrodyta, kad dėl šių standartų pasiekiama esminio rezultatų pagerėjimo.

Pakeitimas 905
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Kai teikiamas akredituotas auditas, 
vartotojams turėtų būti suteikta galimybė 
perduoti šio audito rezultatus ir 
rekomendacijas bet kuriam akredituotam 
paslaugų teikėjui, kad rinkoje būtų 
sudarytos sąlygos konkurencijai.

Or. en

Pakeitimas 906
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Valstybės narės pritraukia, inter alia, 
finansavimo sistemas, nurodytas 
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2a straipsnyje, kad paskatintų mažiausiai
sąnaudų reikalaujančių priemonių, 
nustatytų atliekant energijos vartojimo 
auditą, įgyvendinimą. Komisija ES 
nustato valstybės pagalbos gaires, kuriose 
numatoma, kokios valstybių narių 
sukurtos finansinės paskatos jų įmonėms 
bus suderinamos su vidaus rinkos ir 
valstybės pagalbos taisyklėmis.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti išaiškinta, kad privalo būti skiriama lėšų, skirtų mažiausiai sąnaudų 
reikalaujančioms priemonėms, nustatytoms atliekant energijos vartojimo auditą, įgyvendinti.

Pakeitimas 907
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Matavimas ir informatyvios sąskaitos Matavimas ir informacija apie sąskaitas

Or. de

Pakeitimas 908
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, an Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Ioannis A. 
Tsoukalas, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Matavimas ir informatyvios sąskaitos Matavimų ir sąskaitų informacija

Or. en
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Pakeitimas 909
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

Jei valstybės narės įgyvendina pažangiųjų 
skaitiklių diegimo tvarką, remdamosi 
teigiama naudos ir sąnaudų analize, kaip 
numatyta direktyvose 2009/72/EB ir 
2009/73/EB dėl elektros energijos ir dujų 
rinkų, jos užtikrina, kad nustatant 
būtinąsias skaitiklių funkcijas ir rinkos 
dalyviams tenkančius įpareigojimus būtų 
visapusiškai atsižvelgiama į energijos 
vartojimo efektyvumo tikslus ir naudą 
galutiniams vartotojams, taip pat į 
privatumo klausimus ir duomenų 
apsaugą. Valstybės narės gali užtikrinti, 
kad elektros energijos, gamtinių dujų, 
centralizuotai tiekiamos šilumos ar 
vėsumos ir buitinio karšto vandens 
tiekimui galutiniams vartotojams būtų 
pateikiami individualūs skaitikliai, kuriais 
būtų galima tiksliai matuoti galutinio 
vartotojo faktiškai suvartotą energiją ir 
pateikti šiuos duomenis, taip pat nurodyti 
informaciją apie faktinį energijos 
suvartojimą, laikantis VI priede nustatytos 
tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

The roll-out of smart meters should be based on the rules and preconditions set by the 3rd 
energy package (2009/72 and 2009/73 EC). Minimal technical requirements, data protection 
issues, cost-benefit analysis etc are of utmost importance. Only if the legal and technical 
issues have been clarified (see European Standardization Mandate M/441) and the cost-
benefit analysis is clearly positive, the roll-out of smart metering can be started. In addition, 
any double regulation has to be avoided, taking into account that according to the 3rd Energy 
Package the cost-benefit analysis should be finished by 3rd of September 2012 – which is at 
odds with the legislative process of the Energy Efficiency Directive.To increase the technical 
effort for (smart) metering and informative billing in the area of heating and hot tap water 
would increase the costs for the consumer.Also it is important to respect the acknowledged 
different considerations between electricity smart metering and gas.
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Pakeitimas 910
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiama teisinga ir 
išsami informacija apie jų faktiškai 
suvartotą energiją. Jei šią informaciją 
teikia pažangieji skaitikliai, jų įdiegimas 
turėtų būti pagrįstas išsamios naudos ir 
sąnaudų analizės rezultatais; taip galima 
būtų užtikrinti aiškią naudą, nulinį 
grynąjį finansinį poveikį vartotojams ir 
mažas pajamas gaunančių naudotojų 
apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 911
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti ir kurie rodytų galutinio vartotojo 
faktiškai suvartotą energijos kiekį ir
informaciją apie energijos suvartojimo 
faktinį laiką, laikantis VI priede nustatytos 
tvarkos, jei tai naudinga techniniu ir 
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ekonominiu požiūriu, t. y. jei sąnaudų ir 
naudos analizės rezultatai teigiami ir tai 
atitinka proporcingumo principą. Kita 
būtina sąlyga – valstybės narės privalo 
užtikrinti visapusišką duomenų apsaugą.

Or. de

Pagrindimas

Pagal kai kuriuos tyrimus matome, kad, atsižvelgiant į sąnaudų ir naudos santykį, 
vadinamuosius išmaniuosius skaitiklius vertėtų įrengti tik maždaug 40 proc. namų. Taigi 
reikalavimas privalomai įrengti juos visuose namuose būtų neproporcingas. Negalima 
pamiršti duomenų apsaugos teisės klausimų.

Pakeitimas 912
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

Valstybės narės užtikrina, kad, kai tai 
techniškai ir ekonomiškai perspektyvu,
elektros energijos, gamtinių dujų, 
centralizuotai tiekiamos šilumos ar 
vėsumos ir buitinio karšto vandens 
tiekimui galutiniams vartotojams, kurie to 
nori, būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir kurių rodmenis būtų 
lengva užrašyti, taip pat nurodyti 
informaciją apie energijos suvartojimo 
faktinį laiką be papildomų sąnaudų ir 
tokia forma, kuria vartotojai gali geriau 
suprasti savo energijos vartojimą, laikantis 
VI priede nustatytos tvarkos.

Or. fr

Pagrindimas

Neįrodyta, kad teikti vartotojams informaciją tikruoju laiku apie jų suvartotą energiją yra 
labai veiksminga priemonė siekiant tvariai skatinti energijos taupymą. Kita vertus, 
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neabejotina, kad dėl tolesnės informacijos sklaidos visiems vartotojams plačiu mastu, šiems 
vartotojams susidarys nemažų išlaidų. Informacijos teikimo tikruoju laiku paslauga vis dėlto 
turėtų būti prieinama už pagrįstą kainą bet kuriam šios paslaugos paprašiusiam vartotojui.

Pakeitimas 913
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
pažangieji skaitikliai, kuriais būtų galima 
tiksliai matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti jam šiuos 
duomenis arba pažangiojo skaitiklio 
ekrane, arba internetu, taip pat nurodyti 
informaciją apie energijos suvartojimo 
faktinį laiką tokiu būdu, kad vartotojai 
lengvai suprastų, ir labiau įtraukti 
vartotojus į energijos taupymą, laikantis 
VI priede nustatytos tvarkos

Or. en

Pakeitimas 914
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
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matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir kurių rodmenis būtų 
lengva užrašyti, taip pat nurodyti 
informaciją apie energijos suvartojimo 
faktinį laiką, laikantis VI priede nustatytos 
tvarkos, kartu šie vartotojai, ypač tie, 
kurie labiausiai pažeidžiami, neturėtų 
atsidurti nepalankioje padėtyje dėl kokių 
nors papildomų mokesčių, ir turėtų būti 
tinkamai atsižvelgiama į Europos 
Sąjungos pamatines taisykles dėl asmens 
duomenų apsaugos.

Or. fr

Pakeitimas 915
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

Valstybės narės užtikrina, kad, jei 
investuotojui techniškai perspektyvu ir 
reikalauja mažiausių sąnaudų, įskaitant 
priežiūros, valdymo ir keitimo sąnaudas,
elektros energijos, gamtinių dujų, 
rajoniniu būdu ar kitos centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 916
Patrizia Toia
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

Valstybės narės užtikrina, kad, jei 
investuotojui techniškai perspektyvu ir 
reikalauja mažiausių sąnaudų, įskaitant 
priežiūros, valdymo ir keitimo sąnaudas,
elektros energijos, gamtinių dujų, 
centralizuotai tiekiamos šilumos ar 
vėsumos ir buitinio karšto vandens 
tiekimui galutiniams vartotojams būtų 
pateikiami individualūs skaitikliai, kuriais 
būtų galima tiksliai matuoti galutinio 
vartotojo faktiškai suvartotą energiją ir 
pateikti šiuos duomenis, taip pat nurodyti 
informaciją apie energijos suvartojimo 
faktinį laiką, laikantis VI priede nustatytos 
tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 917
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

Valstybės narės užtikrina, kad, jei 
investuotojui techniškai perspektyvu ir 
reikalauja mažiausių sąnaudų, įskaitant 
priežiūros, valdymo ir keitimo sąnaudas,
elektros energijos, gamtinių dujų, 
centralizuotai tiekiamos šilumos ar 
vėsumos ir buitinio karšto vandens 
tiekimui galutiniams vartotojams būtų 
pateikiami individualūs skaitikliai, kuriais 
būtų galima tiksliai matuoti galutinio 
vartotojo faktiškai suvartotą energiją ir 
pateikti šiuos duomenis, taip pat nurodyti 
informaciją apie energijos suvartojimo 
faktinį laiką, laikantis VI priede nustatytos 
tvarkos.
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Or. en

Pakeitimas 918
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos ir 
atitinkamų nuostatų dėl elektros 
energijos, įrašytų Direktyvoje 2009/72/EB, 
ir dėl dujų, įrašytų 
Direktyvoje 2009/73/EB.

Or. en

Pakeitimas 919
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 

Įdiegus pažangiuosius skaitiklius 
valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams mažiausiomis sąnaudomis 
būtų pateikiami individualūs skaitikliai, 
kuriais būtų galima tiksliai matuoti 
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duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

galutinio vartotojo faktiškai suvartotą 
energiją ir pateikti šiuos duomenis, taip pat 
nurodyti informaciją apie energijos 
suvartojimo faktinį laiką, laikantis 
VI priede nustatytos tvarkos. Informacija 
turėtų būti teikiama tokia forma, kuria 
klientai gali geriau suprasti savo energijos 
vartojimą.

Or. en

Pakeitimas 920
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

Įdiegus pažangiuosius skaitiklius
valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, rajoniniu būdu ar 
kitos centralizuotai tiekiamos šilumos ar 
vėsumos ir buitinio karšto vandens 
tiekimui galutiniams vartotojams būtų 
pateikiami individualūs skaitikliai, kuriais 
būtų galima tiksliai matuoti galutinio 
vartotojo faktiškai suvartotą energiją ir 
pateikti šiuos duomenis, taip pat teikti šią 
informaciją tikruoju laiku, nemokamai ir 
tokiu būdu, kuriuo klientai gali geriau 
suprasti savo energijos vartojimą, laikantis 
VI priede nustatytos tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

The original wording of paragraph 1 implies that smart meters are mandatory. This is 
however not the intention of the Third energy package which requires a national business 
impact assessment to be carried out (see also whereas 55 of Dir 2009/72/EC “It should be 
possible to base the introduction of intelligent metering systems on an economic assessment. 
Should that assessment conclude that the introduction of such metering systems is 
economically reasonable and cost-effective only for consumers with a certain amount of 
electricity consumption, Member States should be able to take this into account when 
implementing intelligent metering systems.”).
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Pakeitimas 921
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

Įdiegus pažangiuosius skaitiklius 
valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, rajoniniu būdu 
ar kitos centralizuotai tiekiamos šilumos ar 
vėsumos ir buitinio karšto vandens 
tiekimui galutiniams vartotojams būtų 
pateikiami individualūs skaitikliai, kuriais 
būtų galima tiksliai matuoti galutinio 
vartotojo faktiškai suvartotą energiją ir 
pateikti šiuos duomenis, taip pat be 
papildomo mokesčio ir tokiu būdu, kuriuo 
klientai gali geriau suprasti savo energijos 
vartojimą, tikruoju laiku nurodyti 
informaciją apie energijos suvartojimo 
faktinį laiką, laikantis VI priede nustatytos 
tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 922
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, neįskaitant dujų, 
naudojamų tik maistui gaminti,
centralizuotai tiekiamo buitinio karšto 
vandens tiekimui naujai pastatytiems 
pastatams ir pastatams, kuriuose vykdoma 
esminė renovacija, ir centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos tiekimui 
galutiniams vartotojams būtų pateikiami 
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apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

individualūs skaitikliai, kuriais būtų galima 
tiksliai matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 923
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

Valstybės narės pagal Trečiojo elektros 
energijos ir dujų vidaus rinkos priemonių 
paketo taisykles patvirtina nuostatas dėl 
to, kad elektros energijos, gamtinių dujų, 
centralizuotai tiekiamos šilumos ar 
vėsumos ir buitinio karšto vandens 
tiekimui galutiniams vartotojams būtų 
pateikiami individualūs skaitikliai, kuriais 
būtų galima tiksliai matuoti ir kurie rodytų 
galutinio vartotojo faktiškai suvartotą
energijos kiekį ir informaciją apie energijos 
suvartojimo faktinį laiką.

Or. de

Pagrindimas

Pagal Trečiąjį elektros energijos ir dujų vidaus rinkos paketą reikėtų ir toliau skatinti 
reguliavimo nuostatas dėl išmaniųjų skaitiklių.

Pakeitimas 924
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir kurių rodmenis būtų 
lengva užrašyti, taip pat nurodyti 
informaciją apie energijos suvartojimo 
faktinį laiką, laikantis VI priede nustatytos 
tvarkos. Skaitikliai turi būti ekonomiški, ir 
jais turi būti gerinamas namų ūkių 
energijos vartojimo efektyvumas.

Or. fi

Pakeitimas 925
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, rajoniniu būdu 
ar kitos centralizuotai tiekiamos šilumos ar 
vėsumos ir buitinio karšto vandens 
tiekimui galutiniams vartotojams būtų 
pateikiami individualūs skaitikliai, kuriais 
būtų galima tiksliai matuoti galutinio 
vartotojo faktiškai suvartotą energiją ir 
pateikti šiuos duomenis, taip pat nurodyti 
informaciją apie energijos suvartojimo 
faktinį laiką, laikantis VI priede nustatytos 
tvarkos.

Or. en
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Pakeitimas 926
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

Valstybės narės užtikrina, kad, kai tai 
techniškai ir ekonomiškai perspektyvu,
elektros energijos, gamtinių dujų, 
centralizuotai tiekiamos šilumos ar 
vėsumos ir buitinio karšto vandens 
tiekimui galutiniams vartotojams būtų 
pateikiami individualūs skaitikliai, kuriais 
būtų galima tiksliai matuoti galutinio 
vartotojo faktiškai suvartotą energiją ir 
pateikti šiuos duomenis, taip pat nurodyti 
informaciją apie energijos suvartojimo 
faktinį laiką, laikantis VI priede nustatytos 
tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 927
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

Valstybės narės užtikrina, remdamosi 
teigiamais naudos ir sąnaudų analizės 
rezultatais, kad elektros energijos, 
gamtinių dujų, centralizuotai tiekiamos 
šilumos ar vėsumos ir buitinio karšto 
vandens tiekimui galutiniams vartotojams 
būtų pateikiami individualūs skaitikliai, 
kuriais būtų galima tiksliai matuoti 
galutinio vartotojo faktiškai suvartotą 
energiją ir kurių rodmenis būtų lengva 
užrašyti, taip pat nurodyti informaciją apie 
energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.
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Or. ro

Pakeitimas 928
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, nurodyti informaciją apie 
energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos, taip 
pat pateikti informaciją apie perteklinę 
energiją, kuri grąžinama į tinklą.

Or. en

Pakeitimas 929
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, nurodyti informaciją apie 
energijos suvartojimo faktinį laiką, 
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laikantis VI priede nustatytos tvarkos. laikantis VI priede nustatytos tvarkos, taip 
pat pateikti informaciją apie perteklinę 
energiją, kuri grąžinama į tinklą.

Or. en

Pakeitimas 930
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

Kai tai techniniu požiūriu įmanoma ir 
ekonomiškai naudinga, valstybės narės 
užtikrina, kad elektros energijos, gamtinių 
dujų, centralizuotai tiekiamos šilumos ar 
vėsumos ir buitinio karšto vandens 
tiekimui galutiniams vartotojams būtų 
pateikiami individualūs skaitikliai, kuriais 
bus tiksliai matuojamas galutinio vartotojo 
faktiškai suvartojamas energijos kiekis ir 
kurie rodys šį kiekį ir informaciją apie 
energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

Or. de

Pakeitimas 931
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, rajoniniu būdu 
ir (arba) kitos centralizuotai tiekiamos 
šilumos ar vėsumos ir buitinio karšto 
vandens tiekimui galutiniams vartotojams 
būtų pateikiami individualūs skaitikliai, 
kuriais būtų galima tiksliai matuoti 
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suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

galutinio vartotojo faktiškai suvartotą 
energiją ir kurių rodmenis būtų lengva 
užrašyti, taip pat nurodyti informaciją apie 
energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

Or. fr

Pakeitimas 932
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

Įdiegus naujus pažangiuosius skaitiklius 
valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 933
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, 
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 

Įdiegus pažangiuosius skaitiklius 
valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
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karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 934
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

Iki 2016 m. sausio 1 d. valstybės narės 
užtikrina, kad elektros energijos, gamtinių 
dujų, centralizuotai tiekiamos šilumos ar 
vėsumos ir buitinio karšto vandens 
tiekimui galutiniams vartotojams būtų 
pateikiami individualūs skaitikliai, kuriais 
būtų galima tiksliai matuoti galutinio 
vartotojo faktiškai suvartotą energiją ir 
pateikti šią informaciją, taip pat nurodyti 
informaciją apie energijos suvartojimo 
faktinį laiką, laikantis VI priede nustatytos 
tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 935
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad elektros Valstybės narės siūlo, kad elektros 
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energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti galutinio vartotojo faktiškai 
suvartotą energiją ir pateikti šiuos 
duomenis, taip pat nurodyti informaciją 
apie energijos suvartojimo faktinį laiką, 
laikantis VI priede nustatytos tvarkos.

energijos, gamtinių dujų, centralizuotai 
tiekiamos šilumos ar vėsumos ir buitinio 
karšto vandens tiekimui galutiniams 
vartotojams būtų pateikiami individualūs 
skaitikliai, kuriais būtų galima tiksliai 
matuoti ir kurie rodytų galutinio vartotojo
faktiškai suvartotą energijos kiekį ir
informaciją apie energijos suvartojimo 
faktinį laiką, laikantis VI priede nustatytos 
tvarkos.

Or. de

Pakeitimas 936
Fiona Hall, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad skaitiklių 
įdiegimo metu vartotojams būtų teikiamos 
atitinkamos konsultacijos ir informacija, 
o būtent apie pažangiųjų skaitiklių visas 
galimybes, susijusias su tarifų 
struktūromis, skaitiklio rodmenų valdymu 
ir energijos vartojimo stebėsena.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų informuoti visus galutinius naudotojus apie jų galimybes, susijusias su 
naujomis tarifų struktūromis ir matuoklių rodmenų valdymu, ir atitinkamai apmokyti. Tai 
būtina siekiant užtikrinti, kad šių naujų paslaugų ir galimybių įdiegimas visada skatintų 
energijos naudojimo efektyvumą ir taupymą.

Pakeitimas 937
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai vartotojai, kurie jau įdiegė 
individualius elektros, gamtinių dujų, 
buitinio šilto vandens ir individualaus 
šildymo arba sunaudotos vėsumos 
skaitiklius iki ... (šios direktyvos 
įsigaliojimo data) laikomi įvykdžiusiais 
1 dalies reikalavimus.

Or. ro


