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Pakeitimas 938
Fiona Hall, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybės narės įgyvendina pažangiųjų 
skaitiklių diegimo tvarką, numatytą 
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.

Jei valstybės narės įgyvendina pažangiųjų 
skaitiklių diegimo tvarką, numatytą 
direktyvose 2009/72/EB ir 2009/73/EB dėl 
elektros energijos ir dujų rinkų, jos 
užtikrina, kad įrengti pažangieji skaitikliai 
padėtų sutaupyti energijos namų ūkiuose 
ir kad nustatant būtinąsias skaitiklių 
funkcijas ir rinkos dalyviams tenkančius 
įpareigojimus, būtų visapusiškai 
atsižvelgiama į bendruosius energijos 
vartojimo efektyvumo tikslus ir naudą 
galutiniams vartotojams. Minimalios 
skaitiklių funkcijos turėtų sudaryti 
sąlygas perduoti informaciją iš name ar 
pastate esančių aparatų ar kanalų (kurie 
naudojami teikiant energiją tausojančias 
paslaugas ir valdant su paklausa 
susijusias paslaugas) į pažangiuosius 
skaitiklius.

Or. en

Pagrindimas

Pažangiųjų skaitiklių diegimas pagal direktyvas 2009/72/EB ir 2009/73/EB yra itin svarbus 
veiksnys, padėsiantis veiksmingai naudoti energiją namų ūkiuose. Europos standartizacijos 
komiteto (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) 
standartizavimo įgaliojimų ataskaitoje M/441 pateikta keletas papildomų ir reikšmingų 
pažangiųjų skaitiklių funkcijų, palyginti su įprastais skaitikliais. Jos apima namo ar pastato 
energijos vartojimo efektyvumo nuostatą ir su paklausa susijusių paslaugų valdymą.

Pakeitimas 939
Britta Thomsen

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

Jei valstybės narės įgyvendina pažangiųjų 
skaitiklių diegimo tvarką, numatytą 
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.

Jei valstybės narės, atlikusios visų 
ilgalaikių sąnaudų, naudos ir sutaupytos 
energijos ekonominį vertinimą, jo 
rezultatus įvertina teigiamai ir įgyvendina 
pažangiųjų skaitiklių diegimo tvarką, 
numatytą 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. Įrengus 
pažangiuosius skaitiklius vartotojams 
suteikiama atitinkama informacija ir 
teikiama patarimų, kad jie iš šių skaitiklių 
gautų maksimalią naudą.

Or. en

Pagrindimas

Valdant vartotojų sąnaudas būtų protinga nukreipti investicijas į pažangią veiklą teisinga 
linkme. Tačiau vienas iš esminių pažangiųjų skaitiklių teikiamų privalumų yra tiksli sąskaita. 
Todėl visi vartotojai turi jas gauti kai tik įdiegiama ši technologija. Be to, vienas iš esminių 
pažangiųjų skaitiklių privalumų yra tikslios sąskaitos pateikimas. Gavę nenumatytai dideles, 
atgaline data išrašytas sąskaitas (dėl tiekėjų registravimo sistemų netikslumo) vartotojai 
galbūt turės skolintis ir patirs bereikalingų rūpesčių ir sunkumų.

Pakeitimas 940
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybės narės įgyvendina pažangiųjų 
skaitiklių diegimo tvarką, numatytą
direktyvose 2009/72/EB ir 2009/73/EB dėl 
elektros energijos ir dujų rinkų, jos 
užtikrina, kad nustatant būtinąsias 
skaitiklių funkcijas ir rinkos dalyviams 

Jei valstybės narės, atsižvelgusios į 
valstybių narių politikos variantus 
pažangiųjų skaitiklių sistemų srityje, 
grindžiamus sąnaudų ir naudos 
vertinimu, įgyvendina pažangiųjų 
skaitiklių diegimo tvarką, numatytą
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tenkančius įpareigojimus, būtų visapusiškai 
atsižvelgiama į energijos vartojimo 
efektyvumo tikslus ir naudą galutiniams 
vartotojams.

direktyvų 2009/72/EB ir 2009/73/EB dėl 
elektros energijos ir dujų rinkų 1 priedo 
2 punkte, 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.

Or. en

Pakeitimas 941
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybės narės įgyvendina pažangiųjų 
skaitiklių diegimo tvarką, numatytą 
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.

Jei valstybės narės, remdamosi teigiamais 
sąnaudų ir naudos analizės rezultatais,
įgyvendina pažangiųjų skaitiklių diegimo 
tvarką, numatytą 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 
duomenų apsaugą, duomenų saugumą ir 
privatumo klausimus.

Or. en

Pakeitimas 942
Ioan Enciu

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

Jei valstybės narės įgyvendina pažangiųjų 
skaitiklių diegimo tvarką, numatytą 
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.

Jei valstybės narės įgyvendina pažangiųjų 
skaitiklių diegimo tvarką, numatytą 
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, asmens duomenų 
apsaugą ir naudą galutiniams vartotojams.

Or. ro

Pakeitimas 943
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybės narės įgyvendina pažangiųjų 
skaitiklių diegimo tvarką, numatytą 
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.

Jei valstybės narės įgyvendina pažangiųjų 
skaitiklių diegimo tvarką, numatytą 
direktyvose 2009/72/EB ir 2009/73/EB dėl 
elektros energijos ir dujų rinkų, jos siekia 
užtikrinti, kad nustatant būtinąsias 
skaitiklių funkcijas ir rinkos dalyviams 
tenkančius įpareigojimus, būtų visapusiškai 
atsižvelgiama į energijos vartojimo 
efektyvumo tikslus ir naudą galutiniams 
vartotojams.

Or. de

Pakeitimas 944
Ivo Belet

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

Valstybės narės užtikrina, kad visi 
vartotojai, kurių galutinis elektros 
energijos suvartojimas viršija 6000 kWh 
per metus, ne vėliau kaip iki 2015 m. 
sausio 1 d. įdiegtų pažangiuosius 
skaitiklius.

Or. en

Pakeitimas 945
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taip pat turėtų būti siekiama sukurti 
bendrus Europos pažangiųjų skaitiklių 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 946
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutinio vartotojo prašymu skaitiklių 
eksploatuotojai užtikrina, kad naudojant 
skaitiklį būtų galima apskaičiuoti galutinio 
vartotojo patalpose pagamintą ir į tinklą 
perduotą elektros energiją. Valstybės narės
užtikrina, kad, galutiniams vartotojams 
paprašius, skaitiklių užfiksuoti tikruoju 
laiku grindžiamos gamybos arba vartojimo 
duomenys būtų pateikiami galutinio 
vartotojo vardu veikiančiam trečiajam 

Galutinio vartotojo prašymu skaitiklių 
eksploatuotojai užtikrina, kad naudojant 
skaitiklį būtų galima apskaičiuoti galutinio 
vartotojo patalpose pagamintą ir į tinklą 
perduotą elektros energiją. Valstybės narės
gali užtikrinti, kad, galutiniams 
vartotojams paprašius, skaitiklių užfiksuoti
tam tikro periodo gamybos arba vartojimo 
duomenys, laikantis aiškių duomenų 
apsaugos teisės aktų, bendrųjų rinkos 
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asmeniui. taisyklių, teisinės sistemos ir valstybių 
narių priimtų teisės aktų dėl kalibravimo,
galutinio vartotojo vardu būtų pateikiami
veikiančiam trečiajam asmeniui.

Or. en

Pagrindimas

Diegiant pažangiuosius skaitiklius turėtų būti laikomasi Trečiajame energetikos pakete 
(2009/72 ir 2009/73 EB) nustatytų taisyklių ir sąlygų. Itin svarbu atsižvelgti į minimalius 
techninius reikalavimus, duomenų apsaugos klausimus, sąnaudų ir naudos analizės rezultatus 
bei kitus klausimus. Pažangiuosius skaitiklius galima pradėti diegti tik iki galo išsiaiškinus 
teisinius ir techninius klausimus (žr. Europos standartizavimo įgaliojimą Nr. M/441) ir gavus 
aiškiai teigiamus sąnaudų ir naudos analizės rezultatus.

Pakeitimas 947
Fiona Hall, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutinio vartotojo prašymu skaitiklių 
eksploatuotojai užtikrina, kad naudojant 
skaitiklį būtų galima apskaičiuoti galutinio 
vartotojo patalpose pagamintą ir į tinklą 
perduotą elektros energiją. Valstybės narės 
užtikrina, kad, galutiniams vartotojams 
paprašius, skaitiklių užfiksuoti tikruoju 
laiku grindžiamos gamybos arba vartojimo 
duomenys būtų pateikiami galutinio 
vartotojo vardu veikiančiam trečiajam 
asmeniui.

Galutinio vartotojo prašymu skaitiklių 
eksploatuotojai užtikrina, kad naudojant 
skaitiklį ar skaitiklius būtų galima 
apskaičiuoti galutinio vartotojo patalpose 
pagamintą ir į tinklą perduotą elektros 
energiją. Valstybės narės užtikrina, kad, 
galutiniams vartotojams paprašius, 
skaitiklių tikruoju laiku užfiksuoti gamybos 
arba vartojimo duomenys būtų nedelsiant, 
nemokamai ir lengvai suprantama forma
galutinio vartotojo vardu pateikiami jiems 
arba veikiančiam trečiajam asmeniui.
Duomenys tvarkomi saugiai ir vartotojų 
privatumas užtikrinamas laikantis 
atitinkamų ES duomenų apsaugą ir 
privatumą reglamentuojančių teisės aktų.

Or. en
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Pakeitimas 948
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutinio vartotojo prašymu skaitiklių 
eksploatuotojai užtikrina, kad naudojant 
skaitiklį būtų galima apskaičiuoti galutinio 
vartotojo patalpose pagamintą ir į tinklą 
perduotą elektros energiją. Valstybės narės 
užtikrina, kad, galutiniams vartotojams 
paprašius, skaitiklių užfiksuoti tikruoju 
laiku grindžiamos gamybos arba vartojimo 
duomenys būtų pateikiami galutinio 
vartotojo vardu veikiančiam trečiajam 
asmeniui.

Galutinio vartotojo prašymu skaitiklių 
eksploatuotojai užtikrina, kad naudojant 
skaitiklį būtų galima apskaičiuoti galutinio 
vartotojo patalpose pagamintą ir į tinklą 
perduotą elektros energiją. Valstybės narės 
užtikrina, kad skaitiklių užfiksuoti
galutinio vartotojo gamybos arba 
vartojimo tikruoju laiku duomenys būtų
jiems prieinami. Kai vartotojai galutinio 
vartotojo vardu pateikia prašymą, kad 
jiems arba trečiajam asmeniui būtų 
pateikti duomenys, šie duomenys turėtų 
būti teikiami nemokamai ir tokia forma, 
kad būtų galima naudojant vienodus 
kriterijus palyginti sutarčių sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Valdant vartotojų sąnaudas būtų protinga nukreipti investicijas į pažangią veiklą teisinga 
linkme. Tačiau vienas iš esminių pažangiųjų skaitiklių teikiamų privalumų yra tiksli sąskaita. 
Todėl visi vartotojai turi jas gauti kai tik įdiegiama ši technologija. Be to, vienas iš esminių 
pažangiųjų skaitiklių privalumų yra tikslios sąskaitos pateikimas. Gavę nenumatytai dideles, 
atgaline data išrašytas sąskaitas (dėl tiekėjų registravimo sistemų netikslumo) vartotojai 
galbūt turės skolintis ir patirs bereikalingų rūpesčių ir sunkumų.

Pakeitimas 949
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutinio vartotojo prašymu skaitiklių 
eksploatuotojai užtikrina, kad naudojant 
skaitiklį būtų galima apskaičiuoti galutinio 

Galutinio vartotojo prašymu skaitiklių 
eksploatuotojai užtikrina, kad naudojant 
skaitiklį būtų galima apskaičiuoti galutinio 
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vartotojo patalpose pagamintą ir į tinklą 
perduotą elektros energiją. Valstybės narės 
užtikrina, kad, galutiniams vartotojams 
paprašius, skaitiklių užfiksuoti tikruoju 
laiku grindžiamos gamybos arba vartojimo 
duomenys būtų pateikiami galutinio 
vartotojo vardu veikiančiam trečiajam 
asmeniui.

vartotojo patalpose pagamintą ir į tinklą 
perduotą elektros energiją. Valstybės narės 
užtikrina, kad, galutiniams vartotojams 
paprašius, skaitiklių užfiksuoti tikruoju 
laiku grindžiamos gamybos arba vartojimo 
duomenys būtų pateikiami galutinio 
vartotojo vardu veikiančiam trečiajam 
asmeniui. Skaitiklių eksploatuotojai 
užtikrina, kad vartotojų duomenys
naudojami saugiai ir kad duomenų 
apsaugos nuostatos proceso metu 
nepažeidžiamos.

Or. de

Pagrindimas

Informacija apie vartojimą ir sąnaudas turi būti aiški ir suprantama, ji taip pat turi skatinti 
privačių namų ūkių energijos vartojimo efektyvumą. Tuo pat metu vartotojų duomenys turi 
būti saugūs.

Pakeitimas 950
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutinio vartotojo prašymu skaitiklių 
eksploatuotojai užtikrina, kad naudojant 
skaitiklį būtų galima apskaičiuoti galutinio 
vartotojo patalpose pagamintą ir į tinklą 
perduotą elektros energiją. Valstybės narės 
užtikrina, kad, galutiniams vartotojams 
paprašius, skaitiklių užfiksuoti tikruoju 
laiku grindžiamos gamybos arba vartojimo 
duomenys būtų pateikiami galutinio 
vartotojo vardu veikiančiam trečiajam 
asmeniui.

Galutinio vartotojo prašymu skaitiklių 
eksploatuotojai užtikrina, kad naudojant 
skaitiklį būtų galima apskaičiuoti galutinio 
vartotojo patalpose pagamintą ir į tinklą 
perduotą elektros energiją. Valstybės narės 
užtikrina, kad, galutiniams vartotojams 
paprašius, tikslūs skaitiklių užfiksuoti 
gamybos arba faktinio vartojimo 
duomenys nemokamai ir tokia forma, kad 
vartotojai galėtų susidaryti išsamesnį 
vaizdą apie savo energijos vartojimą, būtų 
pateikiami galutinio vartotojo vardu 
veikiančiam trečiajam asmeniui.

Or. fr
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Pagrindimas

Nėra nustatyta, kad informacija vartotojams apie tikruoju laiku suvartotą energiją turi didelį 
poveikį ilgalaikei energijos taupymo priemonių sėkmei. Aišku tik tai, kad nuolatinis 
informacijos teikimas visiems vartotojams labai padidintų jų išlaidas. Informacija apie 
suvartojimą tikruoju laiku turėtų būti teikiama vartotojui paprašius ir už prieinamą kainą.

Pakeitimas 951
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutinio vartotojo prašymu skaitiklių 
eksploatuotojai užtikrina, kad naudojant 
skaitiklį būtų galima apskaičiuoti galutinio 
vartotojo patalpose pagamintą ir į tinklą 
perduotą elektros energiją. Valstybės narės 
užtikrina, kad, galutiniams vartotojams 
paprašius, skaitiklių užfiksuoti tikruoju 
laiku grindžiamos gamybos arba vartojimo
duomenys būtų pateikiami galutinio 
vartotojo vardu veikiančiam trečiajam 
asmeniui.

Galutinio vartotojo prašymu skaitiklių 
eksploatuotojai užtikrina, kad naudojant 
skaitiklį būtų galima apskaičiuoti galutinio 
vartotojo patalpose pagamintą ir į tinklą 
perduotą elektros energiją. Valstybės narės 
užtikrina, kad, galutiniams vartotojams 
paprašius, skaitiklių užfiksuoti gamybos 
arba vartojimo tikruoju laiku duomenys
nemokamai ir tokia forma, kad būtų
galima tinkamai palyginti siūlomų 
sutarčių sąlygas, atsižvelgiant į asmens 
duomenų apsaugą reglamentuojančius 
teisės aktus, būtų pateikiami galutinio 
vartotojo vardu veikiančiam trečiajam 
asmeniui.

Or. ro

Pakeitimas 952
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutinio vartotojo prašymu skaitiklių 
eksploatuotojai užtikrina, kad naudojant 
skaitiklį būtų galima apskaičiuoti galutinio 

Galutinio vartotojo prašymu skaitiklių 
eksploatuotojai užtikrina, kad naudojant 
skaitiklį būtų galima apskaičiuoti galutinio 
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vartotojo patalpose pagamintą ir į tinklą 
perduotą elektros energiją. Valstybės narės 
užtikrina, kad, galutiniams vartotojams 
paprašius, skaitiklių užfiksuoti tikruoju 
laiku grindžiamos gamybos arba vartojimo
duomenys būtų pateikiami galutinio 
vartotojo vardu veikiančiam trečiajam 
asmeniui.

vartotojo patalpose pagamintą ir į tinklą 
perduotą elektros energiją. Valstybės narės 
užtikrina, kad skaitiklių užfiksuoti 
gamybos tikruoju laiku duomenys 
prieinami galutiniam vartotojui. 
Galutiniams vartotojams paprašius, 
skaitiklių užfiksuoti gamybos ir vartojimo
tikruoju laiku duomenys pateikiami jų
vardu veikiančiam trečiajam asmeniui, 
nenumatant jokių papildomų mokesčių.

Or. en

Pakeitimas 953
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutinio vartotojo prašymu skaitiklių 
eksploatuotojai užtikrina, kad naudojant 
skaitiklį būtų galima apskaičiuoti galutinio 
vartotojo patalpose pagamintą ir į tinklą 
perduotą elektros energiją. Valstybės narės 
užtikrina, kad, galutiniams vartotojams 
paprašius, skaitiklių užfiksuoti tikruoju 
laiku grindžiamos gamybos arba vartojimo 
duomenys būtų pateikiami galutinio 
vartotojo vardu veikiančiam trečiajam 
asmeniui.

Galutinio vartotojo prašymu skaitiklių 
eksploatuotojai užtikrina, kad naudojant 
skaitiklį būtų galima apskaičiuoti galutinio 
vartotojo patalpose pagamintą ir į tinklą 
perduotą elektros energiją. Valstybės narės 
užtikrina, kad, galutiniams vartotojams 
paprašius, tikslūs skaitiklių užfiksuoti 
gamybos arba vartojimo tikruoju laiku
duomenys lengvai suprantama forma, kad
būtų galima palyginti sutarčių sąlygas 
naudojant vienodus kriterijus, būtų
pateikiami galutinio vartotojo vardu 
veikiančiam trečiajam asmeniui.

Or. en

Pakeitimas 954
Vladimir Urutchev

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

Galutinio vartotojo prašymu skaitiklių 
eksploatuotojai užtikrina, kad naudojant 
skaitiklį būtų galima apskaičiuoti galutinio 
vartotojo patalpose pagamintą ir į tinklą 
perduotą elektros energiją. Valstybės narės 
užtikrina, kad, galutiniams vartotojams 
paprašius, skaitiklių užfiksuoti tikruoju 
laiku grindžiamos gamybos arba vartojimo 
duomenys būtų pateikiami galutinio 
vartotojo vardu veikiančiam trečiajam 
asmeniui.

Galutinio vartotojo prašymu skaitiklių 
eksploatuotojai užtikrina, kad naudojant 
skaitiklį būtų galima apskaičiuoti galutinio 
vartotojo patalpose pagamintą ir į tinklą 
perduotą elektros energiją. Valstybės narės 
užtikrina, kad, galutiniams vartotojams 
paprašius, skaitiklių užfiksuoti gamybos 
arba vartojimo tikruoju laiku duomenys 
būtų pateikiami galutinio vartotojo vardu 
veikiančiam trečiajam asmeniui laikantis 
duomenų apsaugos teisės aktų ir teisės 
aktų dėl kalibravimo.

Or. en

Pakeitimas 955
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutinio vartotojo prašymu skaitiklių 
eksploatuotojai užtikrina, kad naudojant 
skaitiklį būtų galima apskaičiuoti galutinio 
vartotojo patalpose pagamintą ir į tinklą 
perduotą elektros energiją. Valstybės narės 
užtikrina, kad, galutiniams vartotojams 
paprašius, skaitiklių užfiksuoti tikruoju 
laiku grindžiamos gamybos arba 
vartojimo duomenys būtų pateikiami 
galutinio vartotojo vardu veikiančiam 
trečiajam asmeniui.

Galutinio vartotojo prašymu skaitiklių 
eksploatuotojai užtikrina, kad naudojant 
skaitiklį būtų galima apskaičiuoti galutinio 
vartotojo patalpose pagamintą ir į tinklą 
perduotą elektros energiją.

Or. en

Pakeitimas 956
Gunnar Hökmark
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutinio vartotojo prašymu skaitiklių 
eksploatuotojai užtikrina, kad naudojant 
skaitiklį būtų galima apskaičiuoti galutinio 
vartotojo patalpose pagamintą ir į tinklą 
perduotą elektros energiją. Valstybės narės 
užtikrina, kad, galutiniams vartotojams 
paprašius, skaitiklių užfiksuoti tikruoju 
laiku grindžiamos gamybos arba 
vartojimo duomenys būtų pateikiami 
galutinio vartotojo vardu veikiančiam 
trečiajam asmeniui.

Galutinio vartotojo prašymu skaitiklių 
eksploatuotojai užtikrina, kad naudojant 
skaitiklį būtų galima apskaičiuoti galutinio 
vartotojo patalpose pagamintą ir į tinklą 
perduotą elektros energiją.

Or. en

Pakeitimas 957
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo 
įrengiamas šilumos skaitiklis. 
Daugiabučiuose taip pat įrengiami 
individualūs suvartotos šilumos 
skaitikliai, kuriais būtų matuojama 
kiekviename bute suvartota šiluma ar 
vėsuma. Jei individualių suvartotos 
šilumos skaitiklių naudoti neįmanoma dėl 
techninių priežasčių, kiekviename 
radiatoriuje suvartotai šilumai matuoti 
naudojami individualūs šilumos sąnaudų 
skirstytuvai, laikantis VI priedo 1.2 dalies 
specifikacijų.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 958
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo 
įrengiamas šilumos skaitiklis.
Daugiabučiuose taip pat įrengiami 
individualūs suvartotos šilumos skaitikliai, 
kuriais būtų matuojama kiekviename bute
suvartota šiluma ar vėsuma. Jei 
individualių suvartotos šilumos skaitiklių 
naudoti neįmanoma dėl techninių 
priežasčių, kiekviename radiatoriuje 
suvartotai šilumai matuoti naudojami 
individualūs šilumos sąnaudų skirstytuvai, 
laikantis VI priedo 1.2 dalies specifikacijų.

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo arba iš kito centrinio 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo 
įrengiamas šilumos skaitiklis. Pastatuose, 
kuriuose įrengtos įvairios gyvenamosios, 
komercinės ar paslaugų paskirties 
patalpos, taip pat įrengiami individualūs 
suvartotos šilumos skaitikliai, kuriais būtų 
matuojama kiekvienoje tokioje patalpoje
suvartota šiluma, vėsuma ar karštas 
vanduo. Jei individualių suvartotos šilumos 
skaitiklių naudoti neįmanoma dėl techninių
ar ekonominių priežasčių, kiekviename 
radiatoriuje ar atskirose patalpose
suvartotai šilumai matuoti naudojami 
individualūs šilumos sąnaudų skirstytuvai, 
laikantis VI priedo 1.2 dalies specifikacijų.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užkirsti kelią nesusipratimams ir užtikrinti visų naudojamų šildymo 
technologijų lygybę. Visam šildymo ir vėsinimo sektoriui turi būti taikomos vienodos taisyklės. 
Šios nuostatos turėtų būti taikomos ne tik gyvenamiesiems būstams, bet ir paslaugų sektoriui. 
Turėtų būti leidžiama naudoti įvairių tipų individualius šilumos sąnaudų skirstytuvus.

Pakeitimas 959
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo
įrengiamas šilumos skaitiklis.

Jei pastatas aprūpinamas iš rajono šildymo 
tinklo, centralizuoto šildymo tinklo arba iš 
individualių šilumos šaltinių, šilumos 
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Daugiabučiuose taip pat įrengiami 
individualūs suvartotos šilumos skaitikliai, 
kuriais būtų matuojama kiekviename bute 
suvartota šiluma ar vėsuma. Jei 
individualių suvartotos šilumos skaitiklių 
naudoti neįmanoma dėl techninių 
priežasčių, kiekviename radiatoriuje
suvartotai šilumai matuoti naudojami 
individualūs šilumos sąnaudų skirstytuvai, 
laikantis VI priedo 1.2 dalies specifikacijų.

skaitiklis atitinkamai įrengiamas prie 
pastato įėjimo arba prie katilo 
išleidžiamosios angos. Daugiabučiuose
taip pat įrengiami individualūs šilumos
matavimo prietaisai, kuriais būtų 
matuojama kiekviename bute suvartota 
šiluma ar vėsuma. Jei individualių 
suvartotos šilumos skaitiklių naudoti 
neįmanoma dėl techninių priežasčių, 
suvartotai šilumai matuoti naudojami 
individualūs šilumos sąnaudų skirstytuvai, 
laikantis VI priedo 1.2 dalies specifikacijų.

Or. en

Pakeitimas 960
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo
įrengiamas šilumos skaitiklis.
Daugiabučiuose taip pat įrengiami 
individualūs suvartotos šilumos skaitikliai, 
kuriais būtų matuojama kiekviename bute 
suvartota šiluma ar vėsuma. Jei 
individualių suvartotos šilumos skaitiklių 
naudoti neįmanoma dėl techninių 
priežasčių, kiekviename radiatoriuje
suvartotai šilumai matuoti naudojami 
individualūs šilumos sąnaudų skirstytuvai, 
laikantis VI priedo 1.2 dalies specifikacijų.

Jei pastatas aprūpinamas iš rajono šildymo 
tinklo arba iš centralizuoto šildymo tinklo,
šilumos skaitiklis atitinkamai įrengiamas
prie pastato įėjimo arba prie katilo 
išleidžiamosios angos. Daugiabučiuose
taip pat įrengiami individualūs šilumos
matavimo prietaisai, kuriais būtų 
matuojama kiekviename bute suvartota 
šiluma ar vėsuma. Jei individualių 
suvartotos šilumos skaitiklių naudoti 
neįmanoma dėl techninių ar ekonominių
priežasčių, suvartotai šilumai matuoti 
naudojami individualūs šilumos sąnaudų 
skirstytuvai, laikantis VI priedo 1.2 dalies 
specifikacijų.

Or. en

Pakeitimas 961
Miloslav Ransdorf
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo
įrengiamas šilumos skaitiklis.
Daugiabučiuose taip pat įrengiami 
individualūs suvartotos šilumos skaitikliai, 
kuriais būtų matuojama kiekviename bute 
suvartota šiluma ar vėsuma. Jei 
individualių suvartotos šilumos skaitiklių 
naudoti neįmanoma dėl techninių 
priežasčių, kiekviename radiatoriuje
suvartotai šilumai matuoti naudojami 
individualūs šilumos sąnaudų skirstytuvai, 
laikantis VI priedo 1.2 dalies specifikacijų.

Jei pastatas aprūpinamas iš rajono šildymo 
tinklo arba iš centralizuoto šildymo tinklo,
šilumos skaitiklis atitinkamai įrengiamas
prie pastato įėjimo arba prie katilo 
išleidžiamosios angos. Daugiabučiuose 
taip pat įrengiami individualūs šilumos 
matavimo prietaisai, kuriais būtų 
matuojama kiekviename bute suvartota 
šiluma ar vėsuma. Jei individualių 
suvartotos šilumos skaitiklių naudoti 
neįmanoma dėl techninių ar ekonominių
priežasčių, suvartotai šilumai matuoti 
naudojami individualūs šilumos sąnaudų 
skirstytuvai, laikantis VI priedo 1.2 dalies 
specifikacijų.

Or. en

Pakeitimas 962
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo 
įrengiamas šilumos skaitiklis.
Daugiabučiuose taip pat įrengiami 
individualūs suvartotos šilumos skaitikliai, 
kuriais būtų matuojama kiekviename bute 
suvartota šiluma ar vėsuma. Jei 
individualių suvartotos šilumos skaitiklių 
naudoti neįmanoma dėl techninių 
priežasčių, kiekviename radiatoriuje
suvartotai šilumai matuoti naudojami 
individualūs šilumos sąnaudų skirstytuvai, 
laikantis VI priedo 1.2 dalies specifikacijų.

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo gali būti 
įrengiamas šilumos skaitiklis. Remiantis 
teigiamais sąnaudų ir naudos analizės 
rezultatais daugiabučiuose taip pat gali 
būti įrengiami individualūs suvartotos 
šilumos skaitikliai, kuriais būtų matuojama 
kiekviename bute suvartota šiluma ar 
vėsuma. Jei individualių suvartotos šilumos 
skaitiklių naudoti neįmanoma dėl techninių
ir ekonominių priežasčių, suvartotai 
šilumai matuoti gali būti naudojami 
individualūs šilumos sąnaudų skirstytuvai, 
laikantis VI priedo 1.2 dalies specifikacijų.
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Or. en

Pagrindimas

Veiksmingos centralizuotos šildymo ir vėsinimo sistemos turi būti vertinamos atsižvelgiant į 
sutaupytą pirminę energiją.

Pakeitimas 963
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo 
įrengiamas šilumos skaitiklis.
Daugiabučiuose taip pat įrengiami 
individualūs suvartotos šilumos skaitikliai, 
kuriais būtų matuojama kiekviename bute 
suvartota šiluma ar vėsuma. Jei 
individualių suvartotos šilumos skaitiklių 
naudoti neįmanoma dėl techninių 
priežasčių, kiekviename radiatoriuje 
suvartotai šilumai matuoti naudojami 
individualūs šilumos sąnaudų skirstytuvai, 
laikantis VI priedo 1.2 dalies specifikacijų.

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo gali būti 
įrengiamas šilumos skaitiklis.
Daugiabučiuose taip pat gali būti įrengiami 
individualūs suvartotos šilumos skaitikliai, 
kuriais būtų matuojama kiekviename bute 
suvartota šiluma ar vėsuma. Jei 
individualių suvartotos šilumos skaitiklių 
naudoti neįmanoma dėl techninių 
priežasčių arba jei sąnaudos viršija 
naudą, kiekviename radiatoriuje, jei 
techniškai įmanoma, suvartotai šilumai 
matuoti naudojami individualūs šilumos 
sąnaudų skirstytuvai, laikantis VI priedo 
1.2 dalies specifikacijų.

Or. en

Pakeitimas 964
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo 
įrengiamas šilumos skaitiklis.
Daugiabučiuose taip pat įrengiami 

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo 
įrengiamas šilumos skaitiklis. Tik tuo 
atveju, jei sąnaudų ir naudos analizės 
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individualūs suvartotos šilumos skaitikliai, 
kuriais būtų matuojama kiekviename bute 
suvartota šiluma ar vėsuma. Jei 
individualių suvartotos šilumos skaitiklių 
naudoti neįmanoma dėl techninių 
priežasčių, kiekviename radiatoriuje 
suvartotai šilumai matuoti naudojami 
individualūs šilumos sąnaudų skirstytuvai, 
laikantis VI priedo 1.2 dalies specifikacijų.

rezultatai teigiami, daugiabučiuose taip pat
turėtų būti įrengiami individualūs 
suvartotos šilumos skaitikliai, kuriais būtų 
matuojama kiekviename bute suvartota 
šiluma ar vėsuma. Jei individualių 
suvartotos šilumos skaitiklių naudoti 
neįmanoma dėl techninių ar ekonominių
priežasčių, bet galutiniai vartotojai to 
pageidauja, kiekviename radiatoriuje 
suvartotai šilumai matuoti turėtų būti
naudojami individualūs šilumos sąnaudų 
skirstytuvai, laikantis VI priedo 1.2 dalies 
specifikacijų.

Or. en

Pakeitimas 965
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo 
įrengiamas šilumos skaitiklis.
Daugiabučiuose taip pat įrengiami 
individualūs suvartotos šilumos skaitikliai, 
kuriais būtų matuojama kiekviename bute 
suvartota šiluma ar vėsuma. Jei 
individualių suvartotos šilumos skaitiklių 
naudoti neįmanoma dėl techninių 
priežasčių, kiekviename radiatoriuje 
suvartotai šilumai matuoti naudojami 
individualūs šilumos sąnaudų skirstytuvai, 
laikantis VI priedo 1.2 dalies specifikacijų.

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo 
įrengiamas šilumos skaitiklis. Remiantis 
sąnaudų ir naudos analize daugiabučiuose 
taip pat įrengiami individualūs suvartotos 
šilumos skaitikliai, kuriais būtų matuojama 
kiekviename bute suvartota šiluma ar 
vėsuma. Jei individualių suvartotos šilumos 
skaitiklių naudoti neįmanoma dėl techninių
ar ekonominių priežasčių, kiekviename 
radiatoriuje suvartotai šilumai matuoti gali 
būti naudojami individualūs šilumos 
sąnaudų skirstytuvai, laikantis VI priedo 
1.2 dalies specifikacijų.

Or. ro

Pakeitimas 966
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo 
įrengiamas šilumos skaitiklis.
Daugiabučiuose taip pat įrengiami 
individualūs suvartotos šilumos skaitikliai, 
kuriais būtų matuojama kiekviename bute 
suvartota šiluma ar vėsuma. Jei 
individualių suvartotos šilumos skaitiklių 
naudoti neįmanoma dėl techninių 
priežasčių, kiekviename radiatoriuje 
suvartotai šilumai matuoti naudojami 
individualūs šilumos sąnaudų skirstytuvai, 
laikantis VI priedo 1.2 dalies specifikacijų.

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo 
įrengiamas šilumos skaitiklis.
Daugiabučiuose taip pat įrengiami 
individualūs suvartotos šilumos skaitikliai, 
kuriais būtų matuojama kiekviename bute 
suvartota šiluma ar vėsuma, jeigu jais 
pagerinamas energijos vartojimo 
efektyvumas namų ūkiuose. Jei 
individualių suvartotos šilumos skaitiklių 
naudoti neįmanoma dėl techninių 
priežasčių, kiekviename radiatoriuje 
suvartotai šilumai matuoti naudojami 
individualūs šilumos sąnaudų skirstytuvai, 
laikantis VI priedo 1.2 dalies specifikacijų.

Or. fi

Pakeitimas 967
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo 
įrengiamas šilumos skaitiklis.
Daugiabučiuose taip pat įrengiami 
individualūs suvartotos šilumos skaitikliai, 
kuriais būtų matuojama kiekviename bute 
suvartota šiluma ar vėsuma. Jei 
individualių suvartotos šilumos skaitiklių 
naudoti neįmanoma dėl techninių 
priežasčių, kiekviename radiatoriuje 
suvartotai šilumai matuoti naudojami 
individualūs šilumos sąnaudų skirstytuvai, 
laikantis VI priedo 1.2 dalies specifikacijų.

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo 
įrengiamas šilumos skaitiklis.
Daugiabučiuose taip pat įrengiami 
individualūs suvartotos šilumos skaitikliai, 
kuriais būtų matuojama kiekviename bute 
suvartota šiluma ar vėsuma. Jei 
individualių suvartotos šilumos skaitiklių 
naudoti neįmanoma dėl techninių ar 
ekonominių priežasčių, kiekviename 
radiatoriuje suvartotai šilumai matuoti gali 
būti naudojami individualūs šilumos 
sąnaudų skirstytuvai, laikantis VI priedo 
1.2 dalies specifikacijų.
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Or. de

Pakeitimas 968
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo 
įrengiamas šilumos skaitiklis.
Daugiabučiuose taip pat įrengiami 
individualūs suvartotos šilumos skaitikliai, 
kuriais būtų matuojama kiekviename bute 
suvartota šiluma ar vėsuma. Jei 
individualių suvartotos šilumos skaitiklių 
naudoti neįmanoma dėl techninių 
priežasčių, kiekviename radiatoriuje 
suvartotai šilumai matuoti naudojami 
individualūs šilumos sąnaudų skirstytuvai, 
laikantis VI priedo 1.2 dalies specifikacijų.

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo gali būti 
įrengiamas šilumos skaitiklis.
Daugiabučiuose taip pat gali būti įrengiami 
individualūs suvartotos šilumos skaitikliai, 
kuriais būtų matuojama kiekviename bute 
suvartota šiluma ar vėsuma. Jei 
individualių suvartotos šilumos skaitiklių 
naudoti neįmanoma dėl techninių 
priežasčių, kiekviename radiatoriuje 
suvartotai šilumai matuoti gali būti
naudojami individualūs šilumos sąnaudų 
skirstytuvai, laikantis VI priedo 1.2 dalies 
specifikacijų.

Or. de

Pakeitimas 969
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo
įrengiamas šilumos skaitiklis. 
Daugiabučiuose taip pat įrengiami 
individualūs suvartotos šilumos 
skaitikliai, kuriais būtų matuojama 
kiekviename bute suvartota šiluma ar 
vėsuma. Jei individualių suvartotos 
šilumos skaitiklių naudoti neįmanoma dėl 

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo arba iš centrinio šildymo 
tinklo, šilumos skaitiklis įrengiamas prie 
pastato įėjimo arba prie katilo 
išleidžiamosios angos.
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techninių priežasčių, kiekviename 
radiatoriuje suvartotai šilumai matuoti 
naudojami individualūs šilumos sąnaudų 
skirstytuvai, laikantis VI priedo 1.2 dalies 
specifikacijų.

Or. de

Pagrindimas

Laikantis subsidiarumo principo valstybėms narėms turėtų būti suteikta laisvė pačioms 
priimti sprendimus šiuo klausimu. Daugelyje daugiaaukščių pastatų naujose valstybėse 
narėse vis dar naudojamos šildymo sistemos, kuriose įrengtas tik vienas vamzdis. Vien 
Lietuvoje prireiktų maždaug milijardo eurų visoms esamoms šildymo sistemoms pakeisti; 
todėl ir toliau būtinas lankstumas.

Pakeitimas 970
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo 
įrengiamas šilumos skaitiklis.
Daugiabučiuose taip pat įrengiami 
individualūs suvartotos šilumos 
skaitikliai, kuriais būtų matuojama 
kiekviename bute suvartota šiluma ar 
vėsuma. Jei individualių suvartotos 
šilumos skaitiklių naudoti neįmanoma dėl 
techninių priežasčių, kiekviename 
radiatoriuje suvartotai šilumai matuoti 
naudojami individualūs šilumos sąnaudų 
skirstytuvai, laikantis VI priedo 1.2 dalies 
specifikacijų.

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo arba jame įrengtas 
centrinis šildymas, prie pastato įėjimo 
įrengiamas šilumos skaitiklis.

Or. en

Pakeitimas 971
András Gyürk
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo 
įrengiamas šilumos skaitiklis.
Daugiabučiuose taip pat įrengiami 
individualūs suvartotos šilumos skaitikliai, 
kuriais būtų matuojama kiekviename bute 
suvartota šiluma ar vėsuma. Jei
individualių suvartotos šilumos skaitiklių 
naudoti neįmanoma dėl techninių 
priežasčių, kiekviename radiatoriuje 
suvartotai šilumai matuoti naudojami 
individualūs šilumos sąnaudų skirstytuvai, 
laikantis VI priedo 1.2 dalies specifikacijų.

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo 
įrengiamas šilumos skaitiklis.
Daugiabučiuose taip pat skatinama įrengti 
individualius suvartotos šilumos
skaitiklius, kuriais būtų matuojama 
kiekviename bute suvartota šiluma ar 
vėsuma. Jei individualių suvartotos šilumos 
skaitiklių naudoti neįmanoma dėl techninių 
priežasčių arba jie ekonomiškai 
nenaudingi, kiekviename radiatoriuje 
suvartotai šilumai matuoti naudojami 
individualūs šilumos sąnaudų skirstytuvai, 
laikantis VI priedo 1.2 dalies specifikacijų.

Or. en

Pakeitimas 972
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo
įrengiamas šilumos skaitiklis. 
Daugiabučiuose taip pat įrengiami 
individualūs suvartotos šilumos 
skaitikliai, kuriais būtų matuojama
kiekviename bute suvartota šiluma ar 
vėsuma. Jei individualių suvartotos 
šilumos skaitiklių naudoti neįmanoma dėl 
techninių priežasčių, kiekviename 
radiatoriuje suvartotai šilumai matuoti 
naudojami individualūs šilumos sąnaudų 
skirstytuvai, laikantis VI priedo 1.2 dalies 
specifikacijų.

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, pastate įrengiamas šilumos
suvartojimo skaitiklis, kuriuo būtų 
matuojama suvartota šiluma ar vėsuma.

Or. fi
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Pagrindimas

Kiekvieno buto šilumos energijos matavimas nepateisinamas dėl išlaidų ir naudos santykio, 
nes tai labai brangus būdas matuoti energiją pastatuose, pvz., daugiaaukščiuose, kuriuose 
įrengta bendra šildymo sistema.

Pakeitimas 973
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo 
įrengiamas šilumos skaitiklis.
Daugiabučiuose taip pat įrengiami 
individualūs suvartotos šilumos skaitikliai, 
kuriais būtų matuojama kiekviename bute 
suvartota šiluma ar vėsuma. Jei 
individualių suvartotos šilumos skaitiklių 
naudoti neįmanoma dėl techninių 
priežasčių, kiekviename radiatoriuje 
suvartotai šilumai matuoti naudojami 
individualūs šilumos sąnaudų skirstytuvai, 
laikantis VI priedo 1.2 dalies specifikacijų.

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo 
įrengiamas šilumos skaitiklis. Jei 
įmanoma, daugiabučiuose taip pat 
įrengiami individualūs suvartotos šilumos 
skaitikliai, kuriais būtų matuojama 
kiekviename bute suvartota šiluma ar 
vėsuma. Jei individualių suvartotos šilumos 
skaitiklių naudoti neįmanoma dėl techninių 
priežasčių, kiekviename radiatoriuje 
suvartotai šilumai matuoti gali būti
naudojami individualūs šilumos sąnaudų 
skirstytuvai, laikantis VI priedo 1.2 dalies 
specifikacijų.

Or. en

Pakeitimas 974
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo 
įrengiamas šilumos skaitiklis.
Daugiabučiuose taip pat įrengiami 
individualūs suvartotos šilumos skaitikliai, 

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo 
įrengiamas šilumos skaitiklis.
Daugiabučiuose taip pat įrengiami 
individualūs suvartotos šilumos skaitikliai, 
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kuriais būtų matuojama kiekviename bute 
suvartota šiluma ar vėsuma. Jei 
individualių suvartotos šilumos skaitiklių 
naudoti neįmanoma dėl techninių 
priežasčių, kiekviename radiatoriuje 
suvartotai šilumai matuoti naudojami 
individualūs šilumos sąnaudų skirstytuvai, 
laikantis VI priedo 1.2 dalies specifikacijų.

kuriais būtų matuojama kiekviename bute 
suvartota šiluma ar vėsuma. Jei 
individualių suvartotos šilumos skaitiklių 
naudoti neįmanoma dėl techninių ir 
ekonominių priežasčių, kiekviename 
radiatoriuje suvartotai šilumai matuoti 
naudojami individualūs šilumos sąnaudų 
skirstytuvai, laikantis VI priedo 1.2 dalies 
specifikacijų.

Or. en

Pakeitimas 975
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo 
įrengiamas šilumos skaitiklis.
Daugiabučiuose taip pat įrengiami 
individualūs suvartotos šilumos skaitikliai, 
kuriais būtų matuojama kiekviename bute 
suvartota šiluma ar vėsuma. Jei 
individualių suvartotos šilumos skaitiklių 
naudoti neįmanoma dėl techninių 
priežasčių, kiekviename radiatoriuje 
suvartotai šilumai matuoti naudojami
individualūs šilumos sąnaudų skirstytuvai, 
laikantis VI priedo 1.2 dalies specifikacijų.

Jei pastatas aprūpinamas iš centralizuoto 
šildymo tinklo, prie pastato įėjimo 
įrengiamas šilumos skaitiklis.
Daugiabučiuose taip pat įrengiami 
individualūs matavimo prietaisai, kuriais 
būtų matuojama kiekviename bute 
suvartota šiluma ar vėsuma. Jei 
individualių suvartotos šilumos skaitiklių 
naudoti neįmanoma dėl techninių 
priežasčių, kiekviename radiatoriuje 
suvartotai šilumai matuoti naudojami 
individualūs šilumos sąnaudų skirstytuvai, 
laikantis VI priedo 1.2 dalies specifikacijų.

Or. en

Pakeitimas 976
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

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

Konkretūs individualių namų ūkių 
suvartotos energijos skaitiklių diegimo 
klausimai gali būti nagrinėjami vykdant 
ilgalaikę sąnaudų ir naudos analizę 
atsižvelgiant tiek į rinkos, tiek į vartotojų 
išlaidas ir naudą. Atlikus šį vertinimą 
būtų galima nuspręsti, koks matavimo 
būdas ekonominiu požiūriu 
veiksmingiausias atsižvelgiant į VI priedo 
1.2 dalies specifikacijas ir į laikotarpį, per 
kurį jį būtų galima įdiegti. Be to, šis 
sąnaudų vertinimas turėtų būti atliekamas 
ne vėliau kaip per vienus metus nuo 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę 
termino.

Or. en

Pakeitimas 977
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato centralizuotai 
šildomuose ar vėsinamuose 
daugiabučiuose suvartotos šilumos 
sąnaudų paskirstymo taisykles. Tokiose 
taisyklėse pateikiamos rekomendacijos dėl 
pataisos koeficientų, kad būtų atspindėtos 
pastato ypatybės, kaip antai šilumos 
perdavimas iš vieno buto į kitą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 978
Marita Ulvskog
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato centralizuotai 
šildomuose ar vėsinamuose 
daugiabučiuose suvartotos šilumos 
sąnaudų paskirstymo taisykles. Tokiose 
taisyklėse pateikiamos rekomendacijos dėl 
pataisos koeficientų, kad būtų atspindėtos 
pastato ypatybės, kaip antai šilumos 
perdavimas iš vieno buto į kitą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 979
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato centralizuotai 
šildomuose ar vėsinamuose 
daugiabučiuose suvartotos šilumos 
sąnaudų paskirstymo taisykles. Tokiose 
taisyklėse pateikiamos rekomendacijos dėl 
pataisos koeficientų, kad būtų atspindėtos 
pastato ypatybės, kaip antai šilumos 
perdavimas iš vieno buto į kitą.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 980
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato centralizuotai Valstybės narės nustato daugiabučiuose, 
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šildomuose ar vėsinamuose 
daugiabučiuose suvartotos šilumos 
sąnaudų paskirstymo taisykles. Tokiose 
taisyklėse pateikiamos rekomendacijos dėl 
pataisos koeficientų, kad būtų atspindėtos 
pastato ypatybės, kaip antai šilumos 
perdavimas iš vieno buto į kitą.

kuriuose centralizuotai teikiama šiluma, 
vėsinimas ir (arba) karštas vanduo,
suvartotos šilumos, vėsinimo ir karšto 
vandens sąnaudų paskirstymo ir sąskaitų 
išrašymo taisykles. Tokiose taisyklėse
galėtų būti pateikiamos rekomendacijos 
dėl pataisos koeficientų, kad būtų 
atspindėtos pastato ypatybės, kaip antai 
šilumos perdavimas iš vieno buto į kitą.

Or. de

Pagrindimas

Dėl to, kad valstybėse narėse esama didžiulių skirtumų, reikia didesnio lankstumo.

Pakeitimas 981
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato centralizuotai
šildomuose ar vėsinamuose 
daugiabučiuose suvartotos šilumos 
sąnaudų paskirstymo taisykles. Tokiose 
taisyklėse pateikiamos rekomendacijos dėl 
pataisos koeficientų, kad būtų atspindėtos 
pastato ypatybės, kaip antai šilumos 
perdavimas iš vieno buto į kitą.

Valstybės narės nustato daugiabučiuose, 
kuriuose centralizuotai teikiama šiluma, 
vėsinimas ar karštas vanduo, suvartotos 
šilumos, vėsinimo ar karšto vandens
sąnaudų paskirstymo ir sąskaitų išrašymo
taisykles. Tokiose taisyklėse pateikiamos 
rekomendacijos dėl pataisos koeficientų, 
kad būtų atspindėtos pastato ypatybės, kaip 
antai šilumos perdavimas iš vieno buto į 
kitą.

Or. fr

Pakeitimas 982
Norbert Glante

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

Valstybės narės nustato centralizuotai 
šildomuose ar vėsinamuose
daugiabučiuose suvartotos šilumos 
sąnaudų paskirstymo taisykles. Tokiose 
taisyklėse pateikiamos rekomendacijos dėl 
pataisos koeficientų, kad būtų atspindėtos 
pastato ypatybės, kaip antai šilumos 
perdavimas iš vieno buto į kitą.

Valstybės narės nustato centralizuotai 
šildomuose ar vėsinamuose pastatuose, 
kuriuose įrengtos gyvenamosios, 
komercinės ar paslaugų paskirties 
patalpos, suvartotos šilumos sąnaudų 
paskirstymo taisykles. Tokiose taisyklėse 
pateikiamos rekomendacijos dėl pataisos 
koeficientų, kad būtų atspindėtos pastato 
ypatybės, kaip antai šilumos perdavimas iš 
vieno buto į kitą.

Or. de

Pagrindimas

Šios nuostatos turėtų būti taikomos ne tik gyvenamiesiems būstams, bet ir paslaugų sektoriui.

Pakeitimas 983
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato centralizuotai 
šildomuose ar vėsinamuose daugiabučiuose 
suvartotos šilumos sąnaudų paskirstymo 
taisykles. Tokiose taisyklėse pateikiamos 
rekomendacijos dėl pataisos koeficientų, 
kad būtų atspindėtos pastato ypatybės, kaip 
antai šilumos perdavimas iš vieno buto į 
kitą.

Valstybės narės gali atitinkamai nustatyti
centralizuotai šildomuose ar vėsinamuose 
daugiabučiuose suvartotos šilumos sąnaudų 
paskirstymo taisykles. Tokiose taisyklėse 
pateikiamos rekomendacijos dėl pataisos 
koeficientų, kad būtų atspindėtos pastato 
ypatybės, kaip antai šilumos perdavimas iš 
vieno buto į kitą.

Or. de

Pakeitimas 984
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Valstybės narės nustato centralizuotai 
šildomuose ar vėsinamuose daugiabučiuose 
suvartotos šilumos sąnaudų paskirstymo 
taisykles. Tokiose taisyklėse pateikiamos 
rekomendacijos dėl pataisos koeficientų, 
kad būtų atspindėtos pastato ypatybės, kaip 
antai šilumos perdavimas iš vieno buto į 
kitą.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 985
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato centralizuotai 
šildomuose ar vėsinamuose daugiabučiuose 
suvartotos šilumos sąnaudų paskirstymo 
taisykles. Tokiose taisyklėse pateikiamos 
rekomendacijos dėl pataisos koeficientų, 
kad būtų atspindėtos pastato ypatybės, 
kaip antai šilumos perdavimas iš vieno 
buto į kitą.

Valstybės narės nustato centralizuotai 
šildomuose ar vėsinamuose daugiabučiuose 
suvartotos šilumos sąnaudų paskirstymo 
taisykles.

Or. en

Pakeitimas 986
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 987
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pažangiųjų skaitiklių diegimas gali 
būti vykdomas remiantis teigiamais 
sąnaudų ir naudos analizės rezultatais, 
aiškiais duomenų apsaugos teisės aktais ir 
tarptautiniais standartais.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu ES ir jos institucijos rengia standartus, kad būtų išvengta „pažangiųjų skaitiklių 
monopolio“. Bet koks diegimas prieš nustatant šiuos aiškius ir skaidrius standartus neturi 
prasmės.

Pakeitimas 988
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir 
ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d.
užtikrina, kad sąskaitos būtų tikslios ir 
grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu

Valstybės narės, laikydamosi pažangiųjų 
skaitiklių diegimo nacionalinių planų, 
parengtų pagal Direktyvų 2009/72/EB ir 
2009/73/EB reikalavimus, užtikrina, kad
informacija apie faktiškai suvartotą kiekį 
ir sąnaudas būtų teikiama reguliariai
visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
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visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
tiekimo sistemos operatorius ir energetikos 
mažmeninės prekybos įmones; laikomasi 
VI straipsnio 1.2 dalyje nustatyto būtinojo 
dažnumo. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų kartu su sąskaita pateikiama 
atitinkama informacija, kad galutiniams 
vartotojams būtų išsamiai aprašytos 
esamos energijos sąnaudos.

direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
tiekimo sistemos operatorius ir energetikos 
mažmeninės prekybos įmones. Laikantis 
VI priedo 2.2 dalies reikalavimų 
pateikiama atitinkama informacija, kad 
galutiniams vartotojams būtų išsamiai 
aprašytos esamos energijos sąnaudos.
Tiekėjas ir vartotojas susitaria dėl 
pateikiamos informacijos formos, turinio 
ir dažnumo.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomuose 8 straipsnyje ir VI priede pateikti reikalavimai atitinka pažangiųjų skaitiklių 
specifikacijas ir įgyvendinami laikantis Direktyvose 2009/72/EB ir 2009/73/EB nustatytų 
reikalavimų, kuriuose pateikiamas stabilus ir realistiškas tvarkaraštis. Be to, tai, kad 
vartotojui suteikiama informacija apie mokėtiną sumą už kiekvieną periodą, nekliudo 
nustatyti mokėjimų periodiškumo, kuris palankiausias vartotojui.

Pakeitimas 989
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir 
ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d. 
užtikrina, kad sąskaitos būtų tikslios ir 
grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu 
visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
tiekimo sistemos operatorius ir energetikos 
mažmeninės prekybos įmones; laikomasi 
VI straipsnio 1.2 dalyje nustatyto būtinojo 
dažnumo. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų kartu su sąskaita pateikiama 
atitinkama informacija, kad galutiniams 
vartotojams būtų išsamiai aprašytos 
esamos energijos sąnaudos.

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB (direktyvų 1 priedo 2 punkte 
nurodyta sąnaudų ir naudos analizė ir 
standartizacijos procesas CEN TC294 
(dujoms) ir CLC TC205 (elektrai), kuriam 
vadovauja Europos Komisija)
įgyvendinimu susijusių įpareigojimų dėl
informacijos, jos taip pat gali reikalauti,
kad, jei techniškai įmanoma, būtų
teikiama finansiškai pagrįsta ir 
proporcinga potencialiems energijos 
sutaupymo kiekiams informacija, kuri 
būtų tiksli ir grindžiama faktiškai 
suvartotu kiekiu visiems sektoriams, 
kuriems taikoma ši direktyva, įskaitant 
energijos tiekėjus, tiekimo sistemos 
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operatorius ir energetikos mažmeninės 
prekybos įmones; laikomasi VI straipsnio 
1.2 dalyje nustatyto būtinojo dažnumo.
Laikantis VI priedo 2.2 dalies reikalavimų
vartotojams pateikiama atitinkama 
informacija, kad galutiniams vartotojams 
būtų išsamiai aprašytos esamos energijos 
sąnaudos.

Or. en

Pagrindimas

Gali reikėti atlikti pažangiųjų dujų skaitiklių sistemų, nuo kurių priklauso siūlomas sąskaitų 
teikimo dažnumas, diegimo ekonominį sąnaudų ir naudos vertinimą. Iš siūlymo teksto galima 
suprasti, kad pažangiųjų dujų skaitiklių diegimas yra visuotinai privalomas ir kad jo 
ekonominis vertinimas nėra atliekamas. Sąskaitose reikėtų vengti informacijos pertekliaus. 
Reikėtų atskirti sąskaitos išrašymą ir informacijos apie suvartojimą pateikimą.

Pakeitimas 990
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir
ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d. 
užtikrina, kad sąskaitos būtų tikslios ir 
grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu 
visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
tiekimo sistemos operatorius ir energetikos 
mažmeninės prekybos įmones; laikomasi 
VI straipsnio 1.2 dalyje nustatyto būtinojo 
dažnumo. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų kartu su sąskaita pateikiama 
atitinkama informacija, kad galutiniams 
vartotojams būtų išsamiai aprašytos 
esamos energijos sąnaudos.

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, kaip 
nurodyta parengtuose nacionaliniuose 
pažangiųjų skaitiklių diegimo planuose, 
kuriuose laikomasi teisinių Direktyvos 
2009/72/EB reikalavimų, bet ir bent kas 
du mėnesiai vartotojui paprašius pateikia 
tikslią ir faktiškai suvartotu kiekiu
grindžiamą sąskaitą visiems sektoriams, 
kuriems taikoma ši direktyva, įskaitant 
energijos tiekėjus, tiekimo sistemos 
operatorius ir energetikos mažmeninės 
prekybos įmones, jei tai techniškai 
įmanoma padaryti. Laikantis VI priedo 
2.2 dalies reikalavimų kartu su sąskaita 
pateikiama atitinkama informacija, kad 
galutiniams vartotojams būtų išsamiai 
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aprašytos esamos energijos sąnaudos.
Tiekėjas ir vartotojas susitaria dėl 
vartotojui prieinamos informacijos formos 
ir dažnumo.

Or. en

Pagrindimas

Diegiant šilumos skaitiklius turėtų būti atsižvelgiama į techninį ir ekonominį įvykdomumą, 
ypač į ilgalaikes sąnaudas ir naudą. Konkrečiai su sąskaitų išrašymu susijusios nuostatos 
turėtų numatyti galimybę naudoti įvairius sąskaitų išrašymo metodus (įskaitant tiesioginį 
debetą) ir dažnumą atsižvelgiant į vartotojo poreikius, suvartojimą ir konkrečius 
pageidavimus.

Pakeitimas 991
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir
ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d. 
užtikrina, kad sąskaitos būtų tikslios ir 
grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu 
visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
tiekimo sistemos operatorius ir energetikos 
mažmeninės prekybos įmones; laikomasi 
VI straipsnio 1.2 dalyje nustatyto būtinojo 
dažnumo. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų kartu su sąskaita pateikiama 
atitinkama informacija, kad galutiniams 
vartotojams būtų išsamiai aprašytos 
esamos energijos sąnaudos.

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir, 
jei tai įmanoma ir ekonomiškai įvykdoma, 
iki 2020 m. sausio 1 d. užtikrina, kad
teikiama informacija apie suvartojimą yra 
tiksli ir grindžiama faktiškai suvartotu
kiekiu visiems sektoriams, kuriems 
taikoma ši direktyva, įskaitant energijos 
tiekėjus, tiekimo sistemos operatorius ir 
energetikos mažmeninės prekybos įmones; 
laikomasi VI priedo 1.2 dalyje nustatyto 
būtinojo dažnumo. Laikantis VI priedo 
2.2 dalies reikalavimų kartu su šiais 
duomenimis pateikiama atitinkama 
informacija, kad galutiniams vartotojams 
būtų išsamiai aprašytos esamos energijos 
sąnaudos.

Or. de
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Pagrindimas

Ypač šildymo išlaidų atveju kas mėnesį išrašomos sąskaitos gyventojams (vartotojams) galėtų 
sukelti socialinių problemų ir finansinių sunkumų, kadangi išlaidos nėra mokamos dalimis, 
vienodai paskirstytomis per metus, bet visų pirma žiemos mėnesiais, kai šildymo išlaidos ypač 
didelės. Todėl reikia skubiai paaiškinti sąvokos „sąskaita“ reikšmę.

Pakeitimas 992
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir
ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d.
užtikrina, kad sąskaitos būtų tikslios ir
grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu
visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
tiekimo sistemos operatorius ir energetikos 
mažmeninės prekybos įmones; laikomasi 
VI straipsnio 1.2 dalyje nustatyto būtinojo 
dažnumo. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų kartu su sąskaita pateikiama 
atitinkama informacija, kad galutiniams 
vartotojams būtų išsamiai aprašytos 
esamos energijos sąnaudos.

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir 
užtikrina, įdiegdamos pažangiuosius 
skaitiklius arba taikydamos savarankišką 
duomenų registravimą, atsižvelgdamos į 
nacionalinius pažangiųjų skaitiklių 
diegimo planus, atitinkančius Direktyvos 
2009/72/EB reikalavimus, kad sąskaitos 
būtų tikslios ir jose būtų teikiama 
informacija apie faktiškai suvartotą kiekį
visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
tiekimo sistemos operatorius ir energetikos 
mažmeninės prekybos įmones; laikomasi 
VI straipsnio 1.2 dalyje nustatyto būtinojo 
dažnumo. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų kartu su sąskaita pateikiama 
atitinkama informacija, kad galutiniams 
vartotojams būtų išsamiai aprašytos 
esamos energijos sąnaudos.

Or. en

Pakeitimas 993
Catherine Trautmann
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir
ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d.
užtikrina, kad sąskaitos būtų tikslios ir 
grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu 
visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
tiekimo sistemos operatorius ir energetikos 
mažmeninės prekybos įmones; laikomasi 
VI straipsnio 1.2 dalyje nustatyto būtinojo 
dažnumo. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų kartu su sąskaita pateikiama 
atitinkama informacija, kad galutiniams 
vartotojams būtų išsamiai aprašytos 
esamos energijos sąnaudos.

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir, 
remdamosi nacionaliniais pažangiųjų 
skaitiklių diegimo planais, sudarytais 
pagal Direktyvą 2009/72/EB, užtikrina, 
kad sąskaitos būtų tikslios ir grindžiamos 
faktiškai suvartotu kiekiu visiems 
sektoriams, kuriems taikoma ši direktyva, 
įskaitant energijos tiekėjus, tiekimo 
sistemos operatorius ir energetikos 
mažmeninės prekybos įmones; laikomasi 
VI priedo 1.2 dalyje nustatyto būtinojo 
dažnumo. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų kartu su sąskaita pateikiama 
atitinkama informacija, kad galutiniams 
vartotojams būtų išsamiai aprašytos 
esamos energijos sąnaudos.

Or. fr

Pakeitimas 994
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir 
ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d. 
užtikrina, kad sąskaitos būtų tikslios ir 
grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu 
visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
tiekimo sistemos operatorius ir energetikos 
mažmeninės prekybos įmones; laikomasi 

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir 
ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d. 
užtikrina, kad sąskaitos būtų tikslios ir 
grindžiamos faktiškai suvartotu arba 
numatomu suvartoti kiekiu atsižvelgiant į 
tai, kaip buvo susitarta su vartotoju,
visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
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VI straipsnio 1.2 dalyje nustatyto būtinojo 
dažnumo. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų kartu su sąskaita pateikiama 
atitinkama informacija, kad galutiniams 
vartotojams būtų išsamiai aprašytos 
esamos energijos sąnaudos.

tiekimo sistemos operatorius ir energetikos 
mažmeninės prekybos įmones, taip pat 
užtikrina, kad ta pati tvarka taikoma 
paskirstant sąnaudas daugiabučiuose 
namuose; laikomasi VI priedo 1.2 dalyje 
nustatyto būtinojo dažnumo. Laikantis 
VI priedo 2.2 dalies reikalavimų arba 
taikant kitą tinkamą metodą kartu su 
sąskaita pateikiama atitinkama informacija, 
kad galutiniams vartotojams būtų išsamiai 
aprašytos esamos energijos sąnaudos.

Or. de

Pakeitimas 995
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir 
ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d. 
užtikrina, kad sąskaitos būtų tikslios ir 
grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu 
visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
tiekimo sistemos operatorius ir energetikos 
mažmeninės prekybos įmones; laikomasi 
VI straipsnio 1.2 dalyje nustatyto būtinojo 
dažnumo. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų kartu su sąskaita pateikiama 
atitinkama informacija, kad galutiniams 
vartotojams būtų išsamiai aprašytos 
esamos energijos sąnaudos.

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir 
ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d. 
užtikrina, kad sąskaitos būtų tikslios ir 
grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu 
visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
tiekimo sistemos operatorius ir energetikos 
mažmeninės prekybos įmones; laikomasi 
VI priedo 1.2 dalyje nustatyto būtinojo 
dažnumo. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų kartu su sąskaita pateikiama 
atitinkama informacija, kad galutiniams 
vartotojams būtų išsamiai aprašytos 
esamos energijos sąnaudos. Be to, 
sąskaitoje turi bet kuriuo atveju būti 
nurodytas mėnesinis per metus numatomo 
suvartoti kiekio vidurkis.

Or. de
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Pakeitimas 996
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir 
ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d. 
užtikrina, kad sąskaitos būtų tikslios ir 
grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu 
visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
tiekimo sistemos operatorius ir energetikos 
mažmeninės prekybos įmones; laikomasi 
VI straipsnio 1.2 dalyje nustatyto būtinojo 
dažnumo. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų kartu su sąskaita pateikiama 
atitinkama informacija, kad galutiniams 
vartotojams būtų išsamiai aprašytos
esamos energijos sąnaudos.

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir 
ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d. arba 
įdiegiant pažangųjį skaitiklį užtikrina, kad
sąskaitų ataskaitos būtų tikslios ir 
grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu 
visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
tiekimo sistemos operatorius ir energetikos 
mažmeninės prekybos įmones; laikomasi 
VI straipsnio 1.2 dalyje nustatyto būtinojo 
dažnumo. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų kartu su ataskaita pateikiama 
atitinkama informacija, kad galutiniams 
vartotojams būtų išsamiai aprašytos 
esamos energijos sąnaudos.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 997
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
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įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir 
ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d.
užtikrina, kad sąskaitos būtų tikslios ir 
grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu 
visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
tiekimo sistemos operatorius ir energetikos 
mažmeninės prekybos įmones; laikomasi 
VI straipsnio 1.2 dalyje nustatyto būtinojo 
dažnumo. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų kartu su sąskaita pateikiama 
atitinkama informacija, kad galutiniams 
vartotojams būtų išsamiai aprašytos 
esamos energijos sąnaudos.

įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir 
ne vėliau kaip iki 2020 m. užtikrina, kad 
sąskaitos būtų tikslios ir grindžiamos 
faktiškai suvartotu kiekiu visiems 
sektoriams, kuriems taikoma ši direktyva, 
įskaitant energijos tiekėjus, tiekimo 
sistemos operatorius ir energetikos 
mažmeninės prekybos įmones; laikomasi 
VI straipsnio 1.2 dalyje nustatyto būtinojo 
dažnumo. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų ir atitinkamų su elektra 
(Direktyva 2009/72/EB) ir su dujomis 
(Direktyva 2009/73/EB) susijusių 
nuostatų kartu su sąskaita pateikiama 
atitinkama informacija, kad galutiniams 
vartotojams būtų išsamiai aprašytos 
esamos energijos sąnaudos.

Or. en

Pakeitimas 998
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir 
ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d. 
užtikrina, kad sąskaitos būtų tikslios ir 
grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu 
visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
tiekimo sistemos operatorius ir energetikos 
mažmeninės prekybos įmones; laikomasi 
VI straipsnio 1.2 dalyje nustatyto būtinojo 
dažnumo. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų kartu su sąskaita pateikiama 
atitinkama informacija, kad galutiniams 
vartotojams būtų išsamiai aprašytos 
esamos energijos sąnaudos.

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir 
ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d. 
užtikrina, kad sąskaitos būtų tikslios ir 
grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu 
visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
tiekimo sistemos operatorius ir energetikos 
mažmeninės prekybos įmones; laikomasi 
VI straipsnio 1.2 dalyje nustatyto būtinojo 
dažnumo. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų kartu su sąskaita pateikiama 
atitinkama informacija, kad galutiniams 
vartotojams būtų išsamiai aprašytos 
esamos energijos sąnaudos, skirstymo 
sąnaudos ir su prievolėmis teikti viešąsias
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paslaugas susijusios sąnaudos.

Or. en

Pakeitimas 999
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir 
ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d.
užtikrina, kad sąskaitos būtų tikslios ir 
grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu 
visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
tiekimo sistemos operatorius ir energetikos 
mažmeninės prekybos įmones; laikomasi 
VI straipsnio 1.2 dalyje nustatyto būtinojo 
dažnumo. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų kartu su sąskaita pateikiama 
atitinkama informacija, kad galutiniams 
vartotojams būtų išsamiai aprašytos 
esamos energijos sąnaudos.

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir 
ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d. 
užtikrina, kad sąskaitos būtų tikslios ir 
grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu 
visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
tiekimo sistemos operatorius ir energetikos 
mažmeninės prekybos įmones; laikomasi 
VI priedo 1.2 dalyje nustatyto būtinojo 
dažnumo. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų kartu su sąskaita pateikiama 
atitinkama informacija, kad galutiniams 
vartotojams būtų išsamiai aprašytos 
esamos energijos sąnaudos, jei turima 
tinkamų techninių priemonių.

Or. de

Pakeitimas 1000
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
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įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir
ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d.
užtikrina, kad sąskaitos būtų tikslios ir 
grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu
visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
tiekimo sistemos operatorius ir 
energetikos mažmeninės prekybos 
įmones; laikomasi VI straipsnio 1.2 dalyje 
nustatyto būtinojo dažnumo. Laikantis VI 
priedo 2.2 dalies reikalavimų kartu su
sąskaita pateikiama atitinkama 
informacija, kad galutiniams vartotojams 
būtų išsamiai aprašytos esamos energijos 
sąnaudos.

įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir 
užtikrina, kad sąskaitose nurodyta 
informacija grindžiama faktiškai suvartotu 
kiekiu. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų kartu su informacija apie 
mokėjimą pateikiama atitinkama 
informacija, kad galutiniams vartotojams 
būtų išsamiai aprašytos esamos energijos 
sąnaudos.

Or. de

Pakeitimas 1001
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir
ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d.
užtikrina, kad sąskaitos būtų tikslios ir 
grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu 
visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
tiekimo sistemos operatorius ir energetikos 
mažmeninės prekybos įmones; laikomasi 
VI straipsnio 1.2 dalyje nustatyto būtinojo 
dažnumo. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų kartu su sąskaita pateikiama 
atitinkama informacija, kad galutiniams 
vartotojams būtų išsamiai aprašytos 
esamos energijos sąnaudos.

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir 
užtikrina, kad įrengus pažangiuosius 
skaitiklius sąskaitos būtų tikslios ir 
grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu 
visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
tiekimo sistemos operatorius ir energetikos 
mažmeninės prekybos įmones; laikomasi 
VI straipsnio 1.2 dalyje nustatyto būtinojo 
dažnumo. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų kartu su sąskaita pateikiama 
atitinkama informacija, kad galutiniams 
vartotojams būtų išsamiai aprašytos 
esamos energijos sąnaudos.

Or. en
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Pakeitimas 1002
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir 
ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d. 
užtikrina, kad sąskaitos būtų tikslios ir
grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu 
visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
tiekimo sistemos operatorius ir energetikos 
mažmeninės prekybos įmones; laikomasi 
VI straipsnio 1.2 dalyje nustatyto būtinojo 
dažnumo. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų kartu su sąskaita pateikiama 
atitinkama informacija, kad galutiniams 
vartotojams būtų išsamiai aprašytos 
esamos energijos sąnaudos.

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir 
ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d. 
užtikrina, kad sąskaitos būtų tikslios ir kad 
informacija apie mokėjimą būtų 
grindžiama faktiškai suvartotu kiekiu 
visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
tiekimo sistemos operatorius ir energetikos 
mažmeninės prekybos įmones; laikomasi 
VI straipsnio 1.2 dalyje nustatyto būtinojo 
dažnumo. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų ir atitinkamų su elektra 
(Direktyva 2009/72/EB) ir su dujomis 
(Direktyva 2009/73/EB) susijusių 
nuostatų kartu su sąskaita pateikiama 
atitinkama informacija, kad galutiniams 
vartotojams būtų išsamiai aprašytos 
esamos energijos sąnaudos.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojams turėtų būti teikiama tiksli ir skaidri informacija apie jų faktinį suvartojimą, 
tačiau nebūtina reikalauti, kad jie mokėtų sąskaitas, pagrįstas faktiniu suvartojimu. Be to, šią 
nuostatą reikia suderinti su trečiuoju pažangiųjų skaitiklių sistemų diegimo reikalavimų 
paketu.

Pakeitimas 1003
Vladimir Urutchev
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir 
ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d. 
užtikrina, kad sąskaitos būtų tikslios ir 
grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu 
visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
tiekimo sistemos operatorius ir energetikos 
mažmeninės prekybos įmones; laikomasi 
VI straipsnio 1.2 dalyje nustatyto būtinojo 
dažnumo. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų kartu su sąskaita pateikiama 
atitinkama informacija, kad galutiniams 
vartotojams būtų išsamiai aprašytos 
esamos energijos sąnaudos.

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir 
ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d. 
užtikrina, kad sąskaitos būtų tikslios ir 
grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu 
visiems sektoriams (kurių atžvilgiu 
atliktos sąnaudų ir naudos analizės 
rezultatai teigiami ir remiantis 
įgyvendinamumo tyrimais), kuriems 
taikoma ši direktyva, įskaitant energijos 
tiekėjus, tiekimo sistemos operatorius ir 
energetikos mažmeninės prekybos įmones; 
laikomasi VI straipsnio 1.2 dalyje nustatyto 
būtinojo dažnumo. Laikantis VI priedo 
2.2 dalies reikalavimų kartu su sąskaita 
pateikiama atitinkama informacija, kad 
galutiniams vartotojams būtų išsamiai 
aprašytos esamos energijos sąnaudos.

Or. en

Pakeitimas 1004
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir 
ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d. 
užtikrina, kad sąskaitos būtų tikslios ir 
grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu 
visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
tiekimo sistemos operatorius ir energetikos 

Valstybės narės laikosi ne tik su 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB įgyvendinimu susijusių 
įpareigojimų dėl sąskaitų išrašymo, bet ir
ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d. 
užtikrina, kad sąskaitos būtų tikslios ir 
grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu 
visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos tiekėjus, 
tiekimo sistemos operatorius ir energetikos 
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mažmeninės prekybos įmones; laikomasi 
VI straipsnio 1.2 dalyje nustatyto būtinojo 
dažnumo. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų kartu su sąskaita pateikiama 
atitinkama informacija, kad galutiniams 
vartotojams būtų išsamiai aprašytos 
esamos energijos sąnaudos.

mažmeninės prekybos įmones; laikomasi 
VI priedo 1.2 dalyje nustatyto būtinojo 
dažnumo. Laikantis VI priedo 2.2 dalies 
reikalavimų kartu su sąskaita pateikiama
visa atitinkama informacija, kad 
galutiniams vartotojams būtų išsamiai 
aprašytos esamos energijos sąnaudos.

Or. ro

Pakeitimas 1005
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad galutiniams 
vartotojams būtų suteikta galimybė gauti 
sąskaitas elektronine arba spausdintine 
forma ir galimybė nesunkiai gauti 
papildomą informaciją, kuri leistų išsamiai 
pačiam galutiniam vartotojui patikrinti 
vartojimo istoriją VI priedo 1.1 dalyje 
nustatyta tvarka.

Valstybės narės užtikrina, kad galutiniams 
vartotojams būtų suteikta galimybė
nemokamai gauti sąskaitas elektronine 
arba spausdintine forma ir, jei tai 
ekonomiškai pagrįsta, galimybė nesunkiai 
gauti papildomą informaciją, kuri leistų 
išsamiai pačiam galutiniam vartotojui 
patikrinti vartojimo istoriją VI priedo 
1.1 dalyje nustatyta tvarka.

Or. ro

Pakeitimas 1006
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad galutiniams 
vartotojams būtų suteikta galimybė gauti 
sąskaitas elektronine arba spausdintine 
forma ir galimybė nesunkiai gauti 
papildomą informaciją, kuri leistų išsamiai 
pačiam galutiniam vartotojui patikrinti 

Valstybės narės užtikrina, kad galutiniams 
vartotojams būtų suteikta galimybė gauti 
sąskaitas elektronine arba spausdintine 
forma, o įrengus pažangiuosius skaitiklius 
– ir galimybė nesunkiai gauti papildomą 
informaciją, kuri leistų išsamiai pačiam 
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vartojimo istoriją VI priedo 1.1 dalyje 
nustatyta tvarka.

galutiniam vartotojui patikrinti vartojimo 
istoriją VI priedo 1.1 dalyje nustatyta 
tvarka.

Or. en

Pakeitimas 1007
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad galutiniams 
vartotojams būtų suteikta galimybė gauti 
sąskaitas elektronine arba spausdintine 
forma ir galimybė nesunkiai gauti 
papildomą informaciją, kuri leistų išsamiai 
pačiam galutiniam vartotojui patikrinti 
vartojimo istoriją VI priedo 1.1 dalyje 
nustatyta tvarka.

Valstybės narės užtikrina, kad galutiniams 
vartotojams būtų suteikta galimybė gauti 
sąskaitas elektronine arba spausdintine 
forma ir galimybė nesunkiai gauti 
papildomą informaciją, kuri leistų išsamiai 
pačiam galutiniam vartotojui patikrinti 
vartojimo istoriją.

Or. en

Pakeitimas 1008
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad galutiniams 
vartotojams būtų suteikta galimybė gauti 
sąskaitas elektronine arba spausdintine 
forma ir galimybė nesunkiai gauti 
papildomą informaciją, kuri leistų išsamiai 
pačiam galutiniam vartotojui patikrinti 
vartojimo istoriją VI priedo 1.1 dalyje 
nustatyta tvarka.

Valstybės narės užtikrina, kad galutiniams 
vartotojams būtų suteikta galimybė gauti 
sąskaitas ir ataskaitas elektronine arba 
spausdintine forma ir galimybė nesunkiai 
gauti papildomą informaciją, kuri leistų 
išsamiai pačiam galutiniam vartotojui 
patikrinti vartojimo istoriją VI priedo 
1.1 dalyje nustatyta tvarka.

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 1009
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad, jei to prašo 
galutiniai vartotojai, informacija apie jų 
suvartotos energijos sąskaitas ir vartojimo 
istoriją būtų pateikta galutinio vartotojo 
nurodytam energetikos paslaugų teikėjui.

Valstybės narės reikalauja, kad, jei to prašo 
galutiniai vartotojai, informacija apie jų 
suvartotos energijos sąskaitas ir vartojimo 
istoriją būtų pateikta galutinio vartotojo 
nurodytam energetikos paslaugų teikėjui
tokia pat forma, kaip ir galutiniam 
vartotojui. Jei sutarties šalys nukrypsta 
nuo šios nuostatos, reikia iš anksto 
susitarti dėl sąnaudų paskirstymo 
taisyklių.

Or. de

Pagrindimas

Priėmus šį pakeitimą padidėtų administracinio darbo kiekis, vadinasi, padidėtų išlaidos. Jei 
pageidauja, sutarties šalys gali nukrypti nuo šios taisyklės; tačiau iškilus nesutarimams 
vartotojas turės apmokėti didesnes išlaidas.

Pakeitimas 1010
Catherine Trautmann, Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad, jei to prašo 
galutiniai vartotojai, informacija apie jų 
suvartotos energijos sąskaitas ir vartojimo 
istoriją būtų pateikta galutinio vartotojo 

Valstybės narės reikalauja, kad, jei to prašo 
galutiniai vartotojai, informacija apie jų 
suvartotos energijos sąskaitas ir vartojimo 
istoriją būtų pateikta galutinio vartotojo 
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nurodytam energetikos paslaugų teikėjui. nurodytam energetikos paslaugų teikėjui
arba kitai trečiajai šaliai.

Or. fr

Pakeitimas 1011
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad, jei to prašo 
galutiniai vartotojai, informacija apie jų 
suvartotos energijos sąskaitas ir vartojimo 
istoriją būtų pateikta galutinio vartotojo 
nurodytam energetikos paslaugų teikėjui.

Valstybės narės reikalauja, kad, jei to prašo 
galutiniai vartotojai, informacija apie jų 
suvartotos energijos sąskaitas ir vartojimo 
istoriją būtų pateikta vartotojui arba
galutinio vartotojo nurodytam energetikos 
paslaugų teikėjui.

Or. en

Pakeitimas 1012
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad, jei to prašo 
galutiniai vartotojai, informacija apie jų 
suvartotos energijos sąskaitas ir vartojimo 
istoriją būtų pateikta galutinio vartotojo 
nurodytam energetikos paslaugų teikėjui.

Valstybės narės reikalauja, kad, jei to prašo 
galutiniai vartotojai, informacija apie jų 
suvartotos energijos ataskaitas ir vartojimo 
istoriją būtų pateikta galutinio vartotojo 
nurodytam energetikos paslaugų teikėjui.

Or. en

Pagrindimas

Ataskaitoje vartotojui pateikiama informacija. Ji turi skirtis nuo sąskaitos, kuria reikalaujama 
apmokėti išlaidas, nes vartotojai gali pageidauti mokėti lygiomis dalimis tiesioginio debeto 
arba išankstinio mokėjimo būdu.
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Pakeitimas 1013
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad 
vartotojams paprašius laiku ir lengvai 
suprantama forma būtų teikiama 
informacija ir nurodomi numatomi 
energijos tarifai, kad vartotojai galėtų 
palyginti sutarčių sąlygas naudojant 
vienodus kriterijus ir kad jie mažiausiomis 
sąnaudomis galėtų pakeisti energijos 
tiekėją.

Or. en

Pakeitimas 1014
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies trečia b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tinkama, valstybės narės turėtų remti 
tarifų struktūras, kurias taikant vartotojai 
būtų skatinami sutaupyti nedidelius 
papildomus energijos vienetus.

Or. en

Pakeitimas 1015
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Informacija apie individualiai 
suvartotos energijos matavimus ir 
sąskaitas, taip pat kita šio straipsnio 1, 2 
bei 3 dalyse ir VI priede nurodyta 
informacija galutiniams vartotojams
pateikiama nemokamai.

3. Sąskaitos ir individualiai suvartotos 
energijos matavimų informacinės 
ataskaitos, taip pat kita šio straipsnio 1, 2 
bei 3 dalyse ir VI priede nurodyta 
informacija galutiniams vartotojams 
nemokamai teikiama naudojant bent 
dviejų tipų, vienas kurių būtų namuose 
įrengtas monitorius, tiesioginį grįžtamąjį 
ryšį.

Or. en

Pagrindimas

Europos energetikos reguliuotojų taryba (CEER) rekomenduoja, kad informacija galutiniam 
vartotojui būtų teikiama pasirinktinai bent dviem ryšių kanalais. Iš pažangiųjų skaitiklių 
bandomųjų projektų ir tyrimų analizės rezultatų matyti, kad siekiant padidinti energijos 
veiksmingumą ir sudaryti sąlygas reaguoti į paklausą geriausių energijos taupymo rezultatų 
pasiekiama naudojant namuose įrengtus monitorius.

Pakeitimas 1016
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Informacija apie individualiai suvartotos 
energijos matavimus ir sąskaitas, taip pat 
kita šio straipsnio 1, 2 bei 3 dalyse ir VI 
priede nurodyta informacija galutiniams 
vartotojams pateikiama nemokamai.

3. Informacija apie individualiai suvartotos 
energijos matavimus ir sąskaitas, taip pat 
kita šio straipsnio 1, 2 bei 3 dalyse ir
VI priede nurodyta informacija galutiniams 
vartotojams teikiama elektroniniu būdu.
Tai netaikoma popierinėms sąskaitoms.

Or. en

Pagrindimas

Informacija turėtų būti teikiama ekonomiškai veiksmingu būdu. Todėl ši nuostata turėtų būti 
taikoma tik elektroniniu būdu teikiamai informacijai siekiant sumažinti administracines 
išlaidas.
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Pakeitimas 1017
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Informacija apie individualiai suvartotos 
energijos matavimus ir sąskaitas, taip pat 
kita šio straipsnio 1, 2 bei 3 dalyse ir VI 
priede nurodyta informacija galutiniams 
vartotojams pateikiama nemokamai.

3. Galutiniams vartotojams pateikiama
informacija apie individualiai suvartotos 
energijos matavimus ir sąskaitas, taip pat 
kita šio straipsnio 1, 2 bei 3 dalyse ir 
VI priede nurodyta informacija.

Or. en

Pakeitimas 1018
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Informacija apie individualiai suvartotos 
energijos matavimus ir sąskaitas, taip pat 
kita šio straipsnio 1, 2 bei 3 dalyse ir VI 
priede nurodyta informacija galutiniams 
vartotojams pateikiama nemokamai.

3. Informacija apie individualiai suvartotos 
energijos matavimus ir sąskaitas, taip pat 
kita šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodyta 
informacija galutiniams vartotojams 
pateikiama skaidriu ir ekonomiškai 
veiksmingu būdu.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje reikia aiškiau atskirti privalomą minimalią su matavimais ir sąskaitomis 
susijusią informaciją, kuri pateikiama visiems vartotojams, ir sudėtingesnę, į konkurencinius 
pasiūlymus įtrauktą informaciją, kuri negali būti teikiama nemokamai.

Pakeitimas 1019
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Informacija apie individualiai suvartotos 
energijos matavimus ir sąskaitas, taip pat 
kita šio straipsnio 1, 2 bei 3 dalyse ir VI 
priede nurodyta informacija galutiniams 
vartotojams pateikiama nemokamai.

3. Informacija apie individualiai suvartotos 
energijos matavimus ir sąskaitas, taip pat 
kita šio straipsnio 1, 2 bei 3 dalyse ir 
VI priede nurodyta informacija galutiniams 
vartotojams pateikiama ekonomiškai 
veiksmingu ir skaidriu būdu.

Or. en

Pakeitimas 1020
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Informacija apie individualiai suvartotos 
energijos matavimus ir sąskaitas, taip pat 
kita šio straipsnio 1, 2 bei 3 dalyse ir VI 
priede nurodyta informacija galutiniams 
vartotojams pateikiama nemokamai.

3. Informacija apie individualiai suvartotos 
energijos matavimus ir sąskaitas, taip pat 
kita šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodyta 
informacija galutiniams vartotojams 
pateikiama už minimalų mokestį.

Or. en

Pakeitimas 1021
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Informacija apie individualiai suvartotos 
energijos matavimus ir sąskaitas, taip pat 
kita šio straipsnio 1, 2 bei 3 dalyse ir VI 
priede nurodyta informacija galutiniams 
vartotojams pateikiama nemokamai.

3. Galutiniams vartotojams pateikiama
informacija apie individualiai suvartotos 
energijos matavimus ir sąskaitas, taip pat 
kita šio straipsnio 1, 2 bei 3 dalyse 
nurodyta informacija.
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Or. de

Pagrindimas

VI priedas per daug detalus. Jei visi duomenys bus pateikiami galutiniam vartotojui, 
labiausiai tikėtina, kad tai sukels nepasitenkinimą ir jausmą, kad nesugebama susidoroti. 
Būtų geriausia, jei galutiniai vartotojai patys per duomenų įvedimo sąsają galėtų pasitikrinti 
bet kokius duomenis, kurių jiems reikia tam, kad galėtų įvertinti savo energijos suvartojimą. 
Jau sukurtos nacionalinės sąnaudų paskirstymo taisyklės. Komisija nepateikė jokių 
priežasčių, dėl kurių reikėtų taikyti vienodą požiūrį.

Pakeitimas 1022
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šis straipsnis netaikomas, jei iš 
sąnaudų ir naudos analizės matyti, kad 
individualių skaitiklių įrengimo išlaidos 
yra didesnės už lėšas, kurias galėtų 
sutaupyti galutiniai vartotojai.
Kai atlikus ekonominį pažangiųjų 
skaitiklių diegimo vertinimą, remiantis 
Direktyva 2009/72/EB, nustatoma, kad jų 
diegimas yra naudingas, 2 dalyje 
nustatytas terminas nėra taikomas.

Or. en

Pakeitimas 1023
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šis straipsnis netaikomas, jei iš 
sąnaudų ir naudos analizės matyti, kad 
individualių skaitiklių įrengimo išlaidos 
yra didesnės už lėšas, kurias galėtų 
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sutaupyti galutiniai vartotojai.
Kai atlikus ekonominį pažangiųjų 
skaitiklių diegimo vertinimą, remiantis 
Direktyva 2009/72/EB, nustatoma, kad jų 
diegimas yra naudingas, 2 dalyje 
nustatytas terminas nėra taikomas.

Or. en

Pagrindimas

Skirstymo įmonės jau atlieka pažangiųjų skaitiklių diegimą, atsižvelgdamos į terminus, 
nustatytus Trečiojoje elektros energijos direktyvoje (Direktyva 2009/72/EB), t. y. 80 proc. 
vartotojų, kurie buvo teigiamai įvertinti remiantis sąnaudų ir naudos analize, turi būti 
aprūpinti pažangiaisiais skaitikliais iki 2020 m. Naujoji direktyva neturėtų trukdyti 
įgyvendinti šiuo metu įgyvendinamų investicijų planų. Kartu skirstymo įmonės neturėtų būti 
verčiamos priimti sprendimų, kurie nėra ekonomiškai perspektyvūs.

Pakeitimas 1024
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija ir valstybės narės 
įsipareigoja sudaryti tyrimų programas 
siekdamos surasti technologijas, kurias 
būtų galima taikyti istorinės ir kultūrinės 
paskirties statiniuose ir kurios apimtų 
atsinaujinančiosios energijos naudojimą, 
pažangiųjų skaitiklių diegimą ir kitas 
energijos taupymo ar gamybos 
technologijas, kurias reikėtų naudoti 
šiuose pastatuose. Komisija ir valstybės 
narės taip pat įsipareigoja platinti jau 
atliktų tyrimų rezultatus.

Or. es

Pakeitimas 1025
Gaston Franco
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šio straipsnio nuostatos turi atitikti 
Direktyvose 2009/72/EB ir 2009/73/EB 
numatytą pažangiųjų skaitiklių diegimo 
grafiką ir procedūras, o skaitikliai, įdiegti 
laikantis šių direktyvų nuostatų, turi 
garantuoti faktiniu suvartojimu 
grindžiamų sąskaitų tikslumą.

Or. fr

Pakeitimas 1026
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagal šią direktyvą įrengtų 
individualių elektros, gamtinių dujų, 
centrinio šildymo ir (arba) vėsinimo ir 
karšto vandens skaitiklių pirkimo, 
įrengimo ir eksploatacijos išlaidas pagal 
energinio naudingumo sutarčių sąlygas 
apmoka energijos tiekėjai.

Or. ro

Pakeitimas 1027
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės reikalauja, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
kiekvienais metais tikrintų sąskaitų už 
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energiją prieinamumą vartotojams ir 
galimybę jomis naudotis. Tikrinimo 
rezultatai skelbiami visuomenei.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai turi suprasti sąskaitas už energiją, kad galėtų pakeisti savo energijos vartojimo 
įpročius.  Todėl turėtų būti reikalaujama, kad nacionalinės reguliavimo institucijos tikrintų, 
ar vartotojai supranta gaunamas sąskaitas už suvartotą energiją. Viešai paskelbus 
informaciją vartotojai turės galimybę pasirinkti geriausią patirtį turinčias įmones.

Pakeitimas 1028
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Kadangi istorinės ir kultūrinės 
paskirties pastatai pasižymi specifinėmis 
savybėmis, reikėtų nustatyti skirtingus 
energijos vartojimo tipus atsižvelgiant į 
istorinės architektūros pastatų izoliacines 
savybes, taip pat į tai, kaip jie pritaikyti 
prie aplinkos, ir į gerąją patirtį, kuria 
buvo vadovaujamasi anksčiau 
eksploatuojant šiuos pastatus.

Or. es

Pakeitimas 1029
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Financing
1. Komisija ir valstybės narės parengia 
finansavimo priemones ir mechanizmus, į 
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kuriuos įeina: 
a) finansiniai įnašai ir baudos už 
6 straipsnyje išdėstytų prievolių 
nesilaikymą,
b) ištekliai, skirti energijos vartojimo 
efektyvumui pagal daugiametę finansinę 
programą, ypač iš Sanglaudos fondo ir 
struktūrinių bei kaimo plėtros fondų, ir 
pagal specialias Europos finansines 
priemones, taip pat taikant techninę 
pagalbą ir finansų inžineriją;
c) ištekliai, skirti energijos vartojimo 
efektyvumui iš Europos investicijų banko 
(EIB) ir kitų Europos finansų įstaigų, be 
kita ko, iš Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros banko (ERPB) ir Europos Tarybos 
plėtros banko (EPB);
d) nacionaliniai ištekliai, be kita ko, iš 
valstybinių bankų ir kitų nacionalinių 
finansų įstaigų;
e) 10 proc. visų Europos regioninės 
plėtros fondo lėšų, kurios gali būti 
naudojamos siekiant skatinti pagal šią 
direktyvą įgyvendinamas energijos 
efektyvumo priemones;
f) kitų ES fondų lėšų naudojimas siekiant 
skatinti tyrimus ir plėtrą, informacines 
kampanijas ar sąmoningumą energijos 
vartojimo efektyvumo klausimais;
2) Siekiant įgyvendinti pagal šią direktyvą 
parengto energijos audito rekomendacijas 
siūlomos finansinės ir mokestinės 
paskatos. Finansavimo priemonės:
a) sudaro finansines galimybes (pvz., 
privataus kapitalo paskolų garantijas, 
paskolų sutarčių, kurios sudaromos 
siekiant skatinti energetinį efektyvumą, 
garantijas, subsidijuojamas paskolas ir 
specialias kredito linijas), mažinančias 
numatomą ir faktinį energijos vartojimo 
efektyvumo projektų rizikingumą;
b) teikia pakankamai išteklių mokymo ir 
sertifikavimo programoms, kuriomis 
didinama ir patvirtinama kompetencija 
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efektyvaus energijos vartojimo srityje, 
remti; 
3) Siekdamos įgyvendinti 1 ir 2 dalyje 
numatytus tikslus Komisija ir valstybės 
narės ypač imasi priemonių, stiprinančių 
investicijas į didesnį energijos 
efektyvumą, kuris būtų naudingas 
energijos nepriteklių patiriantiems 
asmenims, be kita ko, pasirašant 
susitarimus dėl energijos vartojimo 
efektyvumo;
4) valstybės narės gali taikyti mažesnį 
PVM tarifą (bet ne mažesnį kaip 5 proc.) 
pagal šią direktyvą perkamoms 
paslaugoms ir produktams; 
5) Komisija atitinkamais atvejais tiesiogiai 
ar pasitelkdama Europos finansų įstaigas 
padeda to prašančioms valstybėms narėms 
sukurti finansavimo priemones ir 
techninės paramos sistemas, skirtas 
efektyvesniam energijos vartojimui 
įvairiuose sektoriuose, remdama 
atsakingų nacionalinių ar regioninių 
valdžios institucijų ar įstaigų mainus 
geriausios praktikos pavyzdžiais.

Or. ro

Pakeitimas 1030
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų dėl nacionalinių 
nuostatų, priimtų pagal šios direktyvos 6–
8 straipsnius, nesilaikymo ir imasi 
reikiamų priemonių užtikrinti, kad jos 
būtų įgyvendintos. Numatytos sankcijos 
turi būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Valstybės narės praneša 
Komisijai apie šias nuostatas ne vėliau 

Išbraukta.
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kaip [12 mėnesių po šios direktyvos 
priėmimo] ir nedelsdamos praneša 
Komisijai apie visus vėlesnius toms 
nuostatoms įtakos turinčius pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

The manner in which Member States enforce adherence to Articles 6 to 8 should be left to the 
discretion of the Member States.In addition, with respect to Article 6 (1) energy companies 
will be fined for the behaviour of a third party (consumers), over which they have very limited 
influence. Making energy companies liable for actions (or the failure to act) of third parties 
contradicts fundamental legal principles. According to the principle of fault a person may 
only be held responsible for her/his own actions. The savings targets may not be achieved 
despite major efforts of energy companies, as their achievement is entirely dependent on the 
behaviour and investment decisions of customers.

Pakeitimas 1031
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų dėl nacionalinių 
nuostatų, priimtų pagal šios direktyvos 6–8 
straipsnius, nesilaikymo ir imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendintos. Numatytos sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.
Valstybės narės praneša Komisijai apie šias 
nuostatas ne vėliau kaip [12 mėnesių po 
šios direktyvos priėmimo] ir nedelsdamos 
praneša Komisijai apie visus vėlesnius 
toms nuostatoms įtakos turinčius 
pakeitimus.

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų dėl nacionalinių 
nuostatų, priimtų pagal šios direktyvos 6–8 
straipsnius, nesilaikymo ir imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendintos. Numatytos sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.
Negalima taikyti nei vienodo dydžio 
baudų, nei baudų neatsižvelgiant į 
prasižengimą. Kiekvienu atveju reikia 
atidžiai išnagrinėti, kiek pastangų, 
siekdamos tikslų, įdėjo, pvz., energetikos 
įmonės, ir kodėl jos negalėjo šių tikslų 
pasiekti. Valstybės narės praneša Komisijai 
apie šias nuostatas ne vėliau kaip 
[12 mėnesių po šios direktyvos priėmimo] 
ir nedelsdamos praneša Komisijai apie 
visus vėlesnius toms nuostatoms įtakos 
turinčius pakeitimus.



AM\883623LT.doc 59/102 PE475.955v01-00

LT

Or. de

Pakeitimas 1032
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų dėl nacionalinių 
nuostatų, priimtų pagal šios direktyvos 6–8 
straipsnius, nesilaikymo ir imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendintos. Numatytos sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.
Valstybės narės praneša Komisijai apie šias 
nuostatas ne vėliau kaip [12 mėnesių po 
šios direktyvos priėmimo] ir nedelsdamos 
praneša Komisijai apie visus vėlesnius 
toms nuostatoms įtakos turinčius 
pakeitimus.

Jei pasirenka privalomas sistemas,
valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų dėl nacionalinių 
nuostatų, priimtų pagal šios direktyvos 6–
8 straipsnius, nesilaikymo ir imasi 
reikiamų priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendintos. Numatytos sankcijos turi būti
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.
Valstybės narės praneša Komisijai apie šias 
nuostatas ne vėliau kaip [12 mėnesių po 
šios direktyvos priėmimo] ir nedelsdamos 
praneša Komisijai apie visus vėlesnius 
toms nuostatoms įtakos turinčius 
pakeitimus.

Or. de

Pagrindimas

Jei valstybės narės nusprendžia taikyti alternatyvias, o ne Komisijos pasiūlytas priemones, 
baudos netenka prasmės.

Pakeitimas 1033
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų dėl nacionalinių 
nuostatų, priimtų pagal šios direktyvos 6–8 
straipsnius, nesilaikymo ir imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 

Valstybės narės, jei jos nenusprendė 
taikyti patvirtintų alternatyvių metodų,
nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų dėl 
nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šios 
direktyvos 6–8 straipsnius, nesilaikymo ir 
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įgyvendintos. Numatytos sankcijos turi
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Valstybės narės praneša 
Komisijai apie šias nuostatas ne vėliau kaip 
[12 mėnesių po šios direktyvos priėmimo] 
ir nedelsdamos praneša Komisijai apie 
visus vėlesnius toms nuostatoms įtakos 
turinčius pakeitimus.

imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad 
jos būtų įgyvendintos. Šios sankcijos gali
būti reikalavimas pirkti papildomų 
apyvartinių taršos leidimų kreditų atviroje 
rinkoje. Valstybės narės praneša Komisijai 
apie šias nuostatas ne vėliau kaip 
[12 mėnesių po šios direktyvos priėmimo] 
ir nedelsdamos praneša Komisijai apie 
visus vėlesnius toms nuostatoms įtakos 
turinčius pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 1034
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų dėl nacionalinių 
nuostatų, priimtų pagal šios direktyvos 6–8 
straipsnius, nesilaikymo ir imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendintos. Numatytos sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.
Valstybės narės praneša Komisijai apie šias 
nuostatas ne vėliau kaip [12 mėnesių po 
šios direktyvos priėmimo] ir nedelsdamos 
praneša Komisijai apie visus vėlesnius 
toms nuostatoms įtakos turinčius 
pakeitimus.

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų dėl nacionalinių 
nuostatų, priimtų pagal šios direktyvos 6–8 
straipsnius, nesilaikymo ir imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendintos. Numatytos sankcijos turi būti 
veiksmingos ir proporcingos. Valstybės 
narės praneša Komisijai apie šias nuostatas 
ne vėliau kaip [12 mėnesių po šios 
direktyvos priėmimo] ir nedelsdamos 
praneša Komisijai apie visus vėlesnius 
toms nuostatoms įtakos turinčius 
pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 1035
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų dėl nacionalinių 
nuostatų, priimtų pagal šios direktyvos 6–8 
straipsnius, nesilaikymo ir imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendintos. Numatytos sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.
Valstybės narės praneša Komisijai apie šias 
nuostatas ne vėliau kaip [12 mėnesių po 
šios direktyvos priėmimo] ir nedelsdamos 
praneša Komisijai apie visus vėlesnius 
toms nuostatoms įtakos turinčius 
pakeitimus.

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų dėl nacionalinių 
nuostatų, priimtų pagal šios direktyvos 6–8 
straipsnius, nesilaikymo ir imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendintos. Numatytos sankcijos turi būti
pagrįstos, veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Valstybės narės praneša 
Komisijai apie šias nuostatas ne vėliau kaip 
[12 mėnesių po šios direktyvos priėmimo] 
ir nedelsdamos praneša Komisijai apie 
visus vėlesnius toms nuostatoms įtakos 
turinčius pakeitimus.

Or. ro

Pakeitimas 1036
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato paskatų teikimo ir 
finansavimo taisykles siekdamos 
paskatinti įmones ir gyventojus investuoti 
į veiksmingą energijos naudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad Europos Sąjungoje būtų daroma pažanga energijos veiksmingumo srityje svarbu 
numatyti paskatų. Sankcijomis nieko nepasieksi.

Pakeitimas 1037
Vladimir Urutchev

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

Valstybės narės užtikrina, kad sumos, 
gautos pritaikius minėtąsias sankcijas, 
naudojamos finansinei paramai siekiant 
energijos veiksmingumo, kaip numatyta 
16a (naujo) straipsnio nuostatose.

Or. en

Pakeitimas 1038
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų 
galima plėtoti didelio naudingumo 
kogeneracijos ir efektyvaus centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo taikymo galimybes, ir 
jame pateikia VII priede nurodytą 
informaciją. Planai atnaujinami ir 
Komisijai pateikiami kas penkerius metus. 
Valstybės narės savo teisės aktais 
užtikrina, kad į nacionalinius šildymo ir 
vėsinimo planus būtų atsižvelgiama vietos 
ir regioniniuose plėtros planuose, 
įskaitant miesto ir kaimo teritorijų planus, 
ir kad būtų laikomasi VII priede nustatytų 
jų rengimo kriterijų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1039
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų 
galima plėtoti didelio naudingumo 
kogeneracijos ir efektyvaus centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo taikymo galimybes, ir 
jame pateikia VII priede nurodytą 
informaciją. Planai atnaujinami ir 
Komisijai pateikiami kas penkerius metus. 
Valstybės narės savo teisės aktais 
užtikrina, kad į nacionalinius šildymo ir 
vėsinimo planus būtų atsižvelgiama vietos 
ir regioniniuose plėtros planuose, 
įskaitant miesto ir kaimo teritorijų planus, 
ir kad būtų laikomasi VII priede nustatytų 
jų rengimo kriterijų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1040
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją. 
Planai atnaujinami ir Komisijai 
pateikiami kas penkerius metus. Valstybės 
narės savo teisės aktais užtikrina, kad į 
nacionalinius šildymo ir vėsinimo planus 
būtų atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi 
VII priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes.
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Kiekviename nacionaliniame plane turi 
būti nustatyta:
a) nacionalinės kogeneracijos plėtros 
tikslai iki 2020 m. ir atitinkami tarpiniai 
tikslai;
b) vietovės, kuriose turėtų būti skatinamas 
centralizuotas šilumos tiekimas, 
atsižvelgiant į kogeneracijos galimybes, 
nustatytas sąnaudų ir naudos analizėje;
c) VII priede nurodyta informacija.
d) planai turėtų būti grindžiami išsamia 
kiekvieno planuojamų investicijų projekto 
sąnaudų ir naudos analize, įvertinus 
esamą šilumos poreikį ir skirtingus 
energijos vartojimo modelius (pvz., 
pramoniniame, gyvenamųjų pastatų ar 
tretiniame sektoriuje). Be to, skirtingos 
kogeneracijos rūšys (smulkioji, 
individualaus vartojimo) turėtų būti 
vertinamos pagal skirtingus nacionalinius 
poreikius ir vartojimo modelius.
Planai atnaujinami ir Komisijai 
pateikiami kas penkerius metus. Valstybės 
narės savo teisės aktais užtikrina, kad į 
nacionalinius šildymo ir vėsinimo planus 
būtų atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi 
VII priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti bendrą šilumos ir elektros energijos gamybą netinka laikytis vieno bendro 
požiūrio. Kadangi siekiant bendrai gaminti šilumą ir elektros energiją reikia išspręsti daug 
techninių klausimų, reikėtų atsižvelgti į nacionalines aplinkybes. Reikalavimai turėtų būti 
nustatomi remiantis sąnaudų ir naudos analizės, atliktos sisteminiu lygmeniu ir laikantis 
aiškiai nustatytų kriterijų ir sąlygų, rezultatais. Atliekant šią analizę būtų nustatoma, kuriose 
vietovėse centrinio šildymo ir vėsinimo paklausa pakankama, kad būtų galima pateisinti 
centrinių šildymo ir vėsinimo tinklų plėtrą.

Pakeitimas 1041
Fiorello Provera
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją. 
Planai atnaujinami ir Komisijai 
pateikiami kas penkerius metus. Valstybės 
narės savo teisės aktais užtikrina, kad į 
nacionalinius šildymo ir vėsinimo planus 
būtų atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi 
VII priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes.

Kiekviename nacionaliniame plane turi 
būti nustatyta:
a) nacionalinės kogeneracijos plėtros 
tikslai iki 2020 m. ir atitinkami tarpiniai 
tikslai;
b) vietovės, kuriose turėtų būti skatinamas 
centralizuotas šilumos tiekimas, 
atsižvelgiant į kogeneracijos galimybes, 
nustatytas sąnaudų ir naudos analizėje;
c) VII priede nurodyta informacija.
d) planai turėtų būti grindžiami išsamia 
kiekvieno planuojamų investicijų projekto 
sąnaudų ir naudos analize, įvertinus 
esamą šilumos poreikį ir skirtingus 
energijos vartojimo modelius (pvz., 
pramoniniame, gyvenamųjų pastatų ar 
tretiniame sektoriuje). Be to, skirtingos 
kogeneracijos rūšys (smulkioji, 
individualaus vartojimo) turėtų būti 
vertinamos pagal skirtingus nacionalinius 
poreikius ir vartojimo modelius.
Planai atnaujinami ir Komisijai 
pateikiami kas penkerius metus. Valstybės 
narės savo teisės aktais užtikrina, kad į 
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nacionalinius šildymo ir vėsinimo planus 
būtų atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi 
VII priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

Or. en

Pagrindimas

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Pakeitimas 1042
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d.
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų 
galima plėtoti didelio naudingumo 
kogeneracijos ir efektyvaus centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo taikymo galimybes, ir 
jame pateikia VII priede nurodytą 
informaciją. Planai atnaujinami ir 
Komisijai pateikiami kas penkerius metus.
Valstybės narės savo teisės aktais 
užtikrina, kad į nacionalinius šildymo ir 
vėsinimo planus būtų atsižvelgiama vietos 
ir regioniniuose plėtros planuose, 
įskaitant miesto ir kaimo teritorijų planus, 
ir kad būtų laikomasi VII priede nustatytų 

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d.
išnagrinėja ir pateikia Komisijai išsamų
didelio naudingumo kogeneracijos taikymo
galimybių įvertinimą. Įvertinimai
atnaujinami ir Komisijai pateikiami kas 
penkerius metus.
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jų rengimo kriterijų.

Or. en

Pakeitimas 1043
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai atnaujinami ir Komisijai 
pateikiami kas penkerius metus. Valstybės 
narės savo teisės aktais užtikrina, kad į 
nacionalinius šildymo ir vėsinimo planus 
būtų atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi 
VII priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

1. Valstybės narės iki 2016 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.

Or. de

Pagrindimas

Kad galėtų parengti tokius detalius planus, valstybėms narėms reikia laiko ir darbuotojų. 
Dveji metai šiam darbui yra priimtinas laikotarpis. Be to, mažai tikėtina, kad tokie planai 
pasens per penkerius ar dešimtį metų, todėl jų nereikia nuolat atnaujinti, nes tai būtų itin 
daug išteklių reikalaujantis, taigi, labai brangus procesas. Įpareigojantys planai 
nesuderinami su konkurencijos idėja.

Pakeitimas 1044
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d.
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų 
galima plėtoti didelio naudingumo 
kogeneracijos ir efektyvaus centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo taikymo galimybes, ir 
jame pateikia VII priede nurodytą 
informaciją. Planai atnaujinami ir 
Komisijai pateikiami kas penkerius metus.
Valstybės narės savo teisės aktais
užtikrina, kad į nacionalinius šildymo ir 
vėsinimo planus būtų atsižvelgiama vietos 
ir regioniniuose plėtros planuose, įskaitant 
miesto ir kaimo teritorijų planus, ir kad 
būtų laikomasi VII priede nustatytų jų 
rengimo kriterijų.

1. Valstybės narės iki 2015 m. gruodžio 
31 d. atlieka ir pateikia Komisijai išsamų
šildymo ir vėsinimo poreikio įvertinimą, 
kad būtų galima plėtoti didelio 
naudingumo kogeneracijos ir efektyvaus 
centralizuoto šildymo ir vėsinimo taikymo 
galimybes, ir jame pateikia VII priede 
nurodytą informaciją. Jei jos jau yra 
atlikusios lygiavertį vertinimą, pateikia jį 
Komisijai. Vertinime turėtų būti
atsižvelgiama į skirtingas kogeneracijos 
rūšis pagal skirtingų nacionalinių 
paklausos ir vartojimo modelių ypatumus. 
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės 
užtikrina, kad veiksmingas energijos 
šaltinių naudojimas ir efektyviu išteklių 
naudojimu grindžiamų šildymo ir 
vėsinimo sistemų kūrimas būtų
svarstomas rengiant vietos ir regioninius
plėtros planus, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, bei vietos ir regionines 
energijos strategijas ir planus.
Atsižvelgiama į vietos ir (arba) regiono 
šilumos rinkas.

Or. en

Pakeitimas 1045
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d.
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų 
galima plėtoti didelio naudingumo 
kogeneracijos ir efektyvaus centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo taikymo galimybes, ir 

1. Valstybės narės iki 2015 m. gruodžio 
31 d. atlieka ir pateikia Komisijai išsamų 
kogeneracijos poreikio įvertinimą, kad 
būtų galima plėtoti didelio naudingumo 
kogeneracijos ir efektyvaus centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo taikymo galimybes, ir 
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jame pateikia VII priede nurodytą 
informaciją. Planai atnaujinami ir 
Komisijai pateikiami kas penkerius metus.
Valstybės narės savo teisės aktais
užtikrina, kad į nacionalinius šildymo ir 
vėsinimo planus būtų atsižvelgiama vietos 
ir regioniniuose plėtros planuose, įskaitant 
miesto ir kaimo teritorijų planus, ir kad 
būtų laikomasi VII priede nustatytų jų 
rengimo kriterijų.

jame pateikia VII priede nurodytą 
informaciją. Jei jos jau yra atlikusios 
lygiavertį vertinimą, pateikia jį Komisijai. 
Vertinime turėtų būti atsižvelgiama į 
skirtingas kogeneracijos rūšis pagal 
skirtingų nacionalinių paklausos ir 
vartojimo modelių ypatumus. Planai 
atnaujinami ir Komisijai pateikiami kas 
penkerius metus. Valstybės narės užtikrina, 
kad veiksmingas energijos šaltinių 
naudojimas ir efektyviu išteklių 
naudojimu grindžiamų šildymo ir 
vėsinimo sistemų kūrimas būtų
svarstomas rengiant vietos ir regioninius
plėtros planus, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, bei vietos ir regionines 
energijos strategijas ir planus.

Or. en

Pakeitimas 1046
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d.
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų 
galima plėtoti didelio naudingumo 
kogeneracijos ir efektyvaus centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo taikymo galimybes, ir 
jame pateikia VII priede nurodytą 
informaciją. Planai atnaujinami ir 
Komisijai pateikiami kas penkerius metus.
Valstybės narės savo teisės aktais
užtikrina, kad į nacionalinius šildymo ir 
vėsinimo planus būtų atsižvelgiama vietos 
ir regioniniuose plėtros planuose, 
įskaitant miesto ir kaimo teritorijų planus, 
ir kad būtų laikomasi VII priede nustatytų 
jų rengimo kriterijų.

1. Valstybės narės iki 2015 m. gruodžio 
31 d. atlieka ir pateikia Komisijai didelio 
naudingumo kogeneracijos ir efektyvaus 
centralizuoto šildymo ir vėsinimo taikymo
galimybių vertinimą, ir jame pateikia 
VII priede nurodytą informaciją. Jei jos 
yra atlikusios lygiavertį vertinimą, 
pateikia jį Komisijai. Įvertinimas 
atnaujinamas ir Komisijai pateikiamas
kas penkerius metus. Valstybės narės 
užtikrina, kad veiksmingas energijos 
šaltinių naudojimas ir efektyviu išteklių 
naudojimu grindžiamų šildymo ir 
vėsinimo sistemų kūrimas būtų
svarstomas rengiant vietos ir regionines 
energijos strategijas. Atsižvelgiama į 
vietos ir (arba) regiono šilumos rinkas.
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Or. en

Pakeitimas 1047
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d.
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų 
galima plėtoti didelio naudingumo 
kogeneracijos ir efektyvaus centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo taikymo galimybes, ir 
jame pateikia VII priede nurodytą 
informaciją. Planai atnaujinami ir 
Komisijai pateikiami kas penkerius metus.
Valstybės narės savo teisės aktais
užtikrina, kad į nacionalinius šildymo ir 
vėsinimo planus būtų atsižvelgiama vietos 
ir regioniniuose plėtros planuose, įskaitant 
miesto ir kaimo teritorijų planus, ir kad 
būtų laikomasi VII priede nustatytų jų 
rengimo kriterijų.

1. Valstybės narės iki 2015 m. gruodžio 
31 d. atlieka ir pateikia Komisijai išsamų
didelio naudingumo kogeneracijos ir 
efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybių vertinimą, ir 
jame pateikia VII priede nurodytą 
informaciją. Jei jos jau yra atlikusios 
lygiavertį vertinimą, pateikia jį Komisijai. 
Įvertinimas atnaujinamas ir Komisijai
pateikiamas kas penkerius metus.
Valstybės narės užtikrina, kad veiksmingas 
energijos šaltinių naudojimas ir efektyviu 
išteklių naudojimu grindžiamų šildymo ir 
vėsinimo sistemų kūrimas būtų
svarstomas rengiant vietos ir regioninius
plėtros planus, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, bei vietos ir regionines 
energijos strategijas ir planus.
Atsižvelgiama į vietos ir (arba) regiono 
šilumos rinkas.

Or. en

Pakeitimas 1048
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
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plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius
šildymo ir vėsinimo planus būtų
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 
priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės
skatina, kad veiksmingas energijos 
šaltinių naudojimas ir efektyviu išteklių 
naudojimu grindžiamų šildymo ir 
vėsinimo sistemų kūrimas būtų
svarstomas rengiant vietos ir regioninius
plėtros planus, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, bei vietos ir regionines 
energijos strategijas ir planus.
Atsižvelgiama į vietos ir regiono šilumos 
rinkas.

Or. en

Pakeitimas 1049
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi 
VII priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima
veiksmingiau surasti ir plėtoti didelio 
naudingumo kogeneracijos ir efektyvaus 
centralizuoto šildymo ir vėsinimo taikymo 
galimybes, ir jame pateikia VII priede 
nurodytą informaciją. Planai atnaujinami ir 
Komisijai pateikiami kas penkerius metus.

Or. fi
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Pakeitimas 1050
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d.
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų 
galima plėtoti didelio naudingumo
kogeneracijos ir efektyvaus centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo taikymo galimybes, ir 
jame pateikia VII priede nurodytą 
informaciją. Planai atnaujinami ir 
Komisijai pateikiami kas penkerius metus.
Valstybės narės savo teisės aktais 
užtikrina, kad į nacionalinius šildymo ir 
vėsinimo planus būtų atsižvelgiama vietos 
ir regioniniuose plėtros planuose, įskaitant 
miesto ir kaimo teritorijų planus, ir kad 
būtų laikomasi VII priede nustatytų jų 
rengimo kriterijų.

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d.
atlieka ir pateikia Komisijai bendrą 
efektyvaus energijos vartojimo 
technologijų, įskaitant didelio 
naudingumo kogeneraciją ir efektyvų 
centralizuotą šildymą ir vėsinimą, taikymo
galimybių vertinimą, ir jame pateikia 
VII priede nurodytą informaciją. Planai 
atnaujinami ir Komisijai pateikiami kas 
penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų atsižvelgiama 
į vietines ir regionines šildymo rinkas.
Minėtojo vertinimo tikslais valstybės 
narės atlieka sąnaudų ir naudos analizę, 
kuri apima visą jų teritoriją ir kuri 
grindžiama techniniu ir ekonominiu 
pagrįstumu ir tinkamumu siekiant 
įgyvendinti veiksmingus sprendimus už 
priimtiną kainą. 

Or. fr

Pagrindimas

Labai svarbu, kad valstybės narės, remdamosi sąnaudų ir naudos analize ir nedarydamos 
išankstinių prielaidų, visų pirma atliktų bendrą tinkamų energijos efektyvumo sprendimų 
analizę. Reikia atsižvelgti ir į vietines sąlygas.

Pakeitimas 1051
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 
priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Juose turėtų būti 
atsižvelgiama, inter alia, į tikėtiną šilumos 
ir vėsinimo sunaudojimą, kuris bus 
pasiektas įgyvendinus II skirsnio 4 –
8 straipsnius, Direktyvą 2010/31/ES ir 
kitas priemones, taip pat į efektą, kurį šis 
sumažėjimas turės būsimiems 
infrastruktūros poreikiams. Valstybės 
narės savo teisės aktais užtikrina, kad į 
nacionalinius šildymo ir vėsinimo planus 
būtų atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 
priede nustatytų jų rengimo kriterijų.
Nacionaliniuose šildymo ir vėsinimo 
planuose visapusiškai atsižvelgiama į 
nacionalinių didelio naudingumo 
kogeneracijos galimybių analizę, kuri 
rengiama pagal 2004/8/EB.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti perteklinės pasiūlos ir įšaldytų investicijų su energijos pasiūla susijusios 
priemonės turi būti rengiamos atsižvelgiant į paklausos tendencijas.

Pakeitimas 1052
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 
priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 
priede nustatytų jų rengimo kriterijų. Jei 
valstybės narės pakankamai išsamiai 
išnagrinėjo elektros ir šilumos 
kogeneracijos potencialą ir jei naujosioms 
priemonėms reikia daug mažesnių 
sąnaudų nei kitose šalyse, Komisija 
susijusiai valstybei narei galėtų leisti 
nukrypti nuo galiojančio 10 straipsnio 
nuostatų pagrįstu pagrindu.

Or. fi

Pagrindimas

Kai kuriose šalyse esama daug daugiau kogeneracijos įmonių nei kitur. Naujų kogeneracijos 
įmonių statyba laisvoje rinkoje turi būti ekonomiškai pagrįsta. Tai būtų daug sunkiau 
įgyvendinti minėtose valstybėse narėse, palyginti su tomis, kuriose daug neišnaudotų šilumos 
ir elektros energijos kogeneracijos galimybių.

Pakeitimas 1053
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
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šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 
priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos, 
įskaitant smulkiąją kogeneraciją, ir 
efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 
priede nustatytų jų rengimo kriterijų. Tam 
tikrais atvejais į nacionalinius šildymo ir 
vėsinimo planus galima įtraukti atskirą 
gyvenamųjų namų smulkiosios 
kogeneracijos skyrių.

Or. en

Pagrindimas

Micro-cogeneration units can be up to 90% per cent more energy-efficient in production of 
electricity and heat than conventional boilers. As an efficient form of decentralised energy 
system, they can avoid losses of primary energy, decrease energy bills and generate available 
electricity at the point of use. This is particularly adequate for offgrid energy users in rural 
areas. Micro-cogeneration should be singled out in the Directive (and not just in the annex) 
as a technology that needs particular encouragement. For the same reason, Member States 
are encouraged to provide a separate figure on the heating and cooling demand to be 
satisfied by residential micro-cogeneration.

Pakeitimas 1054
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai planą, kad 
būtų galima plėtoti didelio naudingumo 
kogeneracijos, įskaitant smulkiąją 
kogeneraciją, ir efektyvaus centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo taikymo galimybes, ir 
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pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 
priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

jame pateikia VII priede nurodytą 
informaciją. Planai atnaujinami ir 
Komisijai pateikiami kas penkerius metus.
Valstybės narės savo teisės aktais 
užtikrina, kad į nacionalinius šildymo ir 
vėsinimo planus būtų atsižvelgiama vietos 
ir regioniniuose plėtros planuose, įskaitant 
miesto ir kaimo teritorijų planus, ir kad 
būtų laikomasi VII priede nustatytų jų 
rengimo kriterijų.

Or. en

Pakeitimas 1055
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 
priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Siekiama išlaikyti kiek įmanoma mažesnį 
administracinio darbo kiekį. Planai 
atnaujinami ir Komisijai pateikiami kas 
penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi 
VII priede nustatytų jų rengimo kriterijų.
Šiuose teritorijų planuose turėtų būti 
teikiama pirmenybė didelio naudingumo 
kogeneracijos klausimams.

Or. de
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Pakeitimas 1056
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d.
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų 
galima plėtoti didelio naudingumo 
kogeneracijos ir efektyvaus centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo taikymo galimybes, ir 
jame pateikia VII priede nurodytą 
informaciją. Planai atnaujinami ir 
Komisijai pateikiami kas penkerius metus.
Valstybės narės savo teisės aktais 
užtikrina, kad į nacionalinius šildymo ir 
vėsinimo planus būtų atsižvelgiama vietos 
ir regioniniuose plėtros planuose, įskaitant 
miesto ir kaimo teritorijų planus, ir kad 
būtų laikomasi VII priede nustatytų jų 
rengimo kriterijų.

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d.
išanalizuoja didelio naudingumo 
kogeneracijos ir efektyvaus centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo taikymo galimybes ir 
pateikia su šiuo klausimu susijusią 
informaciją Komisijai, įskaitant VII priede 
nurodytą informaciją ir sąnaudų ir naudos 
analizę. Analizė atnaujinama glaudžiai 
bendradarbiaujant su vietos valdžios 
institucijomis ir Komisijai pateikiama kas 
penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi 
VII priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

Or. de

Pakeitimas 1057
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai rengiami ir atnaujinami glaudžiai 
bendradarbiaujant su vietos valdžios 
institucijomis. Jie atnaujinami ir 
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šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 
priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

Komisijai pateikiami kas penkerius metus.
Valstybės narės savo teisės aktais 
užtikrina, kad į nacionalinius šildymo ir 
vėsinimo planus būtų atsižvelgiama vietos 
ir regioniniuose plėtros planuose, įskaitant 
miesto ir kaimo teritorijų planus, ir kad 
būtų laikomasi VII priede nustatytų jų 
rengimo kriterijų.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant labai padidinti energijos efektyvumą, kuris ypač atsispindi vietos lygmeniu, vietos 
valdžios institucijas taip pat reikia įtraukti į planavimo ir atnaujinimo procedūras.

Pakeitimas 1058
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 
priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės, 
glaudžiai bendradarbiaudamos su vietos 
valdžios institucijomis, parengia ir 
atnaujina šiuos planus ir savo teisės aktais 
užtikrina, kad į nacionalinius šildymo ir 
vėsinimo planus būtų atsižvelgiama vietos 
ir regioniniuose plėtros planuose, įskaitant 
miesto ir kaimo teritorijų planus, ir kad 
būtų laikomasi VII priede nustatytų jų 
rengimo kriterijų.

Or. en
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Pakeitimas 1059
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 
priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes bei 
modernizuoti esamus centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo tinklus, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi 
VII priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

Or. de

Pagrindimas

Nacionaliniuose šildymo ir vėsinimo planuose turėtų būti nurodytos priemonės, kurias taikant 
būtų modernizuojami centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklai, visų pirma Centrinėje ir Rytų 
Europoje, taip pat kitose šalyse.

Pakeitimas 1060
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 

1. Valstybės narės iki 2015 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
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vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 
priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Kiek įmanoma sumažinama 
administracinė našta. Planai atnaujinami ir 
Komisijai pateikiami kas penkerius metus.
Valstybės narės savo teisės aktais 
užtikrina, kad į vietinius ir regioninius 
plėtros planus būtų atsižvelgiama 
nacionaliniuose šildymo ir vėsinimo 
planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi 
VII priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

Or. ro

Pakeitimas 1061
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 
priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, įskaitant 
esamų centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų atnaujinimą, ir jame pateikia 
VII priede nurodytą informaciją. Planai 
atnaujinami ir Komisijai pateikiami kas 
penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi 
VII priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

Or. en

Pagrindimas

Nacionaliniuose šildymo ir vėsinimo planuose turėtų būti nurodytos priemonės, kurias taikant 
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būtų skatinamas centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklų atnaujinimas Centrinėje ir Rytų 
Europoje (ir ne tik joje).

Pakeitimas 1062
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 
priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, įskaitant 
esamų centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų atnaujinimą, ir jame pateikia 
VII priede nurodytą informaciją. Planai 
atnaujinami ir Komisijai pateikiami kas 
penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi 
VII priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

Or. en

Pakeitimas 1063
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
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vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 
priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

vėsinimo taikymo galimybes, įskaitant 
esamų centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų atnaujinimą, ir jame pateikia 
VII priede nurodytą informaciją. Planai 
atnaujinami ir Komisijai pateikiami kas 
penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 
priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

Or. en

Pagrindimas

Nacionaliniuose šildymo ir vėsinimo planuose turėtų būti nurodytos priemonės, kurias taikant 
būtų skatinamas centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklų atnaujinimas Centrinėje ir Rytų 
Europoje (ir ne tik joje).

Pakeitimas 1064
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 
priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, kai tik 
techniškai ir ekonomiškai įmanoma ir 
pagrįsta, ir jame pateikia VII priede 
nurodytą informaciją. Planai atnaujinami ir 
Komisijai pateikiami kas penkerius metus.
Valstybės narės savo teisės aktais 
užtikrina, kad į nacionalinius šildymo ir 
vėsinimo planus būtų atsižvelgiama vietos 
ir regioniniuose plėtros planuose, įskaitant 
miesto ir kaimo teritorijų planus, ir kad 
būtų laikomasi VII priede nustatytų jų 
rengimo kriterijų.
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Or. en

Pakeitimas 1065
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d.
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų 
galima plėtoti didelio naudingumo 
kogeneracijos ir efektyvaus centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo taikymo galimybes, ir 
jame pateikia VII priede nurodytą 
informaciją. Planai atnaujinami ir 
Komisijai pateikiami kas penkerius metus.
Valstybės narės savo teisės aktais 
užtikrina, kad į nacionalinius šildymo ir 
vėsinimo planus būtų atsižvelgiama vietos 
ir regioniniuose plėtros planuose, įskaitant 
miesto ir kaimo teritorijų planus, ir kad 
būtų laikomasi VII priede nustatytų jų 
rengimo kriterijų.

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d.
išanalizuoja didelio naudingumo 
kogeneracijos ir efektyvaus centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo taikymo galimybes ir 
pateikia su šiuo klausimu susijusią 
informaciją Komisijai, įskaitant VII priede 
nurodytą informaciją. Analizė 
atnaujinama ir Komisijai pateikiama kas 
penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo galimybių tyrimus
būtų atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi 
VII priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

Or. de

Pagrindimas

Šildymo ir vėsinimo planų rengimas pareikalautų didžiulio kiekio biurokratijos. Reikalavimas 
atsižvelgti į nacionalinius planus labai apsunkintų nepriklausomą miestų ir kaimų planavimą 
naudojant savivaldybėms priklausiančią žemę ir sudarant plėtros planus. Šis kišimasis 
pažeidžia subsidiarumo principą.

Pakeitimas 1066
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Jan Březina, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d.
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų 
galima plėtoti didelio naudingumo 
kogeneracijos ir efektyvaus centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo taikymo galimybes, ir 
jame pateikia VII priede nurodytą 
informaciją. Planai atnaujinami ir 
Komisijai pateikiami kas penkerius metus.
Valstybės narės savo teisės aktais 
užtikrina, kad į nacionalinius šildymo ir
vėsinimo planus būtų atsižvelgiama vietos 
ir regioniniuose plėtros planuose, įskaitant 
miesto ir kaimo teritorijų planus, ir kad 
būtų laikomasi VII priede nustatytų jų 
rengimo kriterijų.

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d.
išanalizuoja ir pateikia Komisijai didelio 
naudingumo kogeneracijos ir efektyvaus 
centralizuoto šildymo ir vėsinimo taikymo 
galimybes, taip pat pateikia VII priede 
nurodytą informaciją. Analizė 
atnaujinama ir Komisijai pateikiama kas 
penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo tyrimus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi 
VII priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

Or. en

Pakeitimas 1067
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 
priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

1. Valstybės narės iki 2015 m. gruodžio 
31 d. nustato ir pateikia Komisijai 
nacionalinį šildymo ir vėsinimo planą, kad 
būtų galima plėtoti didelio naudingumo 
kogeneracijos ir efektyvaus centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo taikymo galimybes, ir 
jame pateikia VII priede nurodytą 
informaciją. Reikėtų kiek įmanoma 
sumažinti administracinę naštą. Planai 
atnaujinami ir Komisijai pateikiami kas 
penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 
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priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

Or. en

Pagrindimas

2014 m. sausio 1 d. terminas pateikti siūlomos formos nacionalinius šildymo ir vėsinimo 
planus yra per trumpas. Tai sudarytų sunkumų užtikrinant kvalifikuoto personalo pajėgumus 
ir labai padidintų išlaidas. Terminą siūloma pratęsti iki 2015 m. sausio 1 d.

Pakeitimas 1068
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 
priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo bei kitų dideliu energiniu 
efektyvumu pasižyminčių technologijų
taikymo galimybes, ir jame pateikia 
VII priede nurodytą informaciją. Planai 
atnaujinami ir Komisijai pateikiami kas 
penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 
priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

Or. en

Pakeitimas 1069
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 
priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

1. Valstybės narės iki 2016 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi 
VII priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

Or. pl

Pakeitimas 1070
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi VII 
priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

1. Valstybės narės iki 2015 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją.
Planai atnaujinami ir Komisijai pateikiami 
kas penkerius metus. Valstybės narės savo 
teisės aktais užtikrina, kad į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus būtų 
atsižvelgiama vietos ir regioniniuose 
plėtros planuose, įskaitant miesto ir kaimo 
teritorijų planus, ir kad būtų laikomasi 
VII priede nustatytų jų rengimo kriterijų.

Or. de
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Pagrindimas

2014 m. sausio 1 d. terminas per trumpas direktyvai, kurią anksčiausiai 2013 m. įgyvendins 
visos valstybės narės, visų pirma todėl, kad 19 straipsnio 2 dalyje nurodoma, jog 2014 m. 
sausio 1 d. yra Komisijos gairių pateikimo valstybėms narėms terminas.

Pakeitimas 1071
Vicky Ford

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 pastraipoje nurodyto vertinimo tikslais 
valstybės narės turi atlikti aukšto lygio 
sąnaudų ir naudos analizę, kuri apimtų 
visą jų teritoriją, būtų atlikta atsižvelgiant 
į klimato sąlygas, ekonominį pagrįstumą 
ar techninį tinkamumą, siekiant nustatyti 
ir palengvinti ekonomiškai 
veiksmingiausių sprendimų įgyvendinimą 
šildymo ir vėsinimo poreikiams patenkinti.

Or. en

Pakeitimas 1072
Teresa Riera Madurell

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 pastraipoje nurodyto vertinimo tikslais 
valstybės narės turi atlikti sąnaudų ir 
naudos analizę, kuri apimtų visą jų 
teritoriją, būtų atlikta atsižvelgiant į 
klimato sąlygas, ekonominį pagrįstumą ar 
techninį tinkamumą, siekiant nustatyti ir 
palengvinti ekonomiškai veiksmingiausių 
sprendimų įgyvendinimą šildymo ir 
vėsinimo poreikiams patenkinti.
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Or. en

Pakeitimas 1073
Vladimir Urutchev

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atliekant kogeneracijos ir centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo galimybių analizę 
atsižvelgiama į kitų vykdomų nacionalinių 
planų, kurie parengti laikantis 
nacionalinių teisės reikalavimų arba 
Europos teisės reikalavimų dėl 
energetikos, energijos efektyvumo, 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
naudojimo ir veiksmų klimato srityje, 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 1074
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šia analize nustatoma:
a) nacionalinės kogeneracijos plėtros 
tikslai iki 2020 m. ir atitinkami tarpiniai 
tikslai;
b) vietovės, kuriose turėtų būti skatinamas 
centralizuotas šilumos tiekimas, 
atsižvelgiant į kogeneracijos galimybes, 
nustatytas sąnaudų ir naudos analizėje;
c) VII priede nurodyta informacija.
1 dalyje nurodyto vertinimo tikslais 
valstybės narės turi atlikti sąnaudų ir 
naudos analizę, kuri apimtų visą jų 
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teritoriją, būtų atlikta atsižvelgiant į 
klimato sąlygas, ekonominį pagrįstumą ar 
techninį tinkamumą, siekiant nustatyti ir 
palengvinti ekonomiškai veiksmingiausių 
sprendimų įgyvendinimą šildymo ir 
vėsinimo poreikiams patenkinti.

Or. en

Pakeitimas 1075
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. 1 dalyje nurodyto vertinimo tikslais 
valstybės narės turi atlikti sąnaudų ir 
naudos analizę, kuri apimtų visą jų 
teritoriją, būtų atlikta atsižvelgiant į 
klimato sąlygas, ekonominį pagrįstumą ar 
techninį tinkamumą, siekiant nustatyti ir 
palengvinti ekonomiškai veiksmingiausių 
sprendimų įgyvendinimą šildymo ir 
vėsinimo poreikiams patenkinti.

Or. en

Pakeitimas 1076
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. 1 dalyje nurodyto vertinimo tikslais 
valstybės narės turi atlikti sąnaudų ir 
naudos analizę, kuri apimtų visą jų 
teritoriją, būtų atlikta atsižvelgiant į 
klimato sąlygas, ekonominį pagrįstumą ar 
techninį tinkamumą, siekiant nustatyti ir 
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palengvinti ekonomiškai veiksmingiausių 
sprendimų įgyvendinimą šildymo ir 
vėsinimo poreikiams patenkinti.

Or. en

Pakeitimas 1077
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 7 
dalimis, valstybės narės imasi būtinų 
efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių, 
kad būtų pasirengta plėtoti didelio 
naudingumo kogeneraciją, taip pat naudoti 
šildymo ir vėsinimo energiją iš naudotosios 
šilumos ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių. Plėtodamos centralizuotą šildymą 
ir vėsinimą valstybės narės kiek įmanoma
renkasi didelio naudingumo kogeneraciją, 
o ne vien šilumos gamybą.

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 
7 dalimis, valstybės narės imasi būtinų 
efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros arba
esamos infrastruktūros modernizavimo
priemonių, kad būtų pasirengta plėtoti 
didelio naudingumo kogeneraciją, taip pat 
naudoti šildymo ir vėsinimo energiją iš 
naudotosios šilumos ir atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių. Ypač 3, 6 ir 8 dalyse 
nurodyti sprendimai dėl patvirtinimo turi 
būti priimami atsižvelgiant į nacionalinius 
šildymo ir vėsinimo planus. Plėtodamos 
centralizuotą šildymą ir vėsinimą valstybės 
narės kiek įmanoma teikia prioritetą
didelio naudingumo kogeneracijai, o ne 
vien šilumos gamybai kurą deginančiuose 
įrenginiuose.

Or. de

Pagrindimas

Sprendimai dėl patvirtinimo turėtų būti siejami su esama šildymo paklausa, kuri buvo 
nustatyta nacionaliniuose šildymo ir vėsinimo planuose. Kogeneracijos negalima pritaikyti 
šilumos gamybai iš saulės arba geoterminių įrenginių.

Pakeitimas 1078
Britta Thomsen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 7 
dalimis, valstybės narės imasi būtinų 
efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių, 
kad būtų pasirengta plėtoti didelio 
naudingumo kogeneraciją, taip pat naudoti 
šildymo ir vėsinimo energiją iš naudotosios 
šilumos ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių. Plėtodamos centralizuotą šildymą 
ir vėsinimą valstybės narės kiek įmanoma
renkasi didelio naudingumo kogeneraciją, 
o ne vien šilumos gamybą.

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 
7 dalimis, valstybės narės imasi būtinų 
efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių,
įskaitant esamos infrastruktūros 
atnaujinimą, kad būtų pasirengta plėtoti 
didelio naudingumo kogeneraciją, taip pat 
naudoti šildymo ir vėsinimo energiją iš 
naudotosios šilumos ir atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių. Ypač 3, 6 ir 8 dalyse 
nurodyti sprendimai dėl leidimų ir 
įgaliojimų priimami atsižvelgiant į 
nacionalinius šildymo ir vėsinimo planus. 
Plėtojant centralizuotą šildymą ir vėsinimą
reikia kiek įmanoma rinktis didelio 
naudingumo kogeneraciją, o ne vien
deginimo įrenginiuose gaunamos šilumos 
gamybą.

Or. en

Pagrindimas

Nacionaliniuose šildymo ir vėsinimo planuose turėtų būti nurodytos priemonės, kurias taikant 
būtų skatinamas centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklų atnaujinimas Centrinėje ir Rytų 
Europoje (ir ne tik joje). Antruoju siūlomu pakeitimu siekiama susieti sprendimo dėl leidimo 
ar įgaliojimo priėmimą ir esamą šildymo poreikį, kuris įtrauktas į nacionalinį šildymo ir 
vėsinimo planą. Įrenginių operatoriai turėtų atsižvelgti į šį planą. Trečiasis pakeitimas būtų 
taikomas tokiems šaltiniams, kaip saulės terminiai arba geoterminiai šaltiniai, kuriems 
kogeneraciją ne visada galima pritaikyti.

Pakeitimas 1079
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 7 
dalimis, valstybės narės imasi būtinų 

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 
7 dalimis, valstybės narės imasi būtinų 



PE475.955v01-00 92/102 AM\883623LT.doc

LT

efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių, 
kad būtų pasirengta plėtoti didelio 
naudingumo kogeneraciją, taip pat naudoti 
šildymo ir vėsinimo energiją iš naudotosios 
šilumos ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių. Plėtodamos centralizuotą šildymą 
ir vėsinimą valstybės narės kiek įmanoma 
renkasi didelio naudingumo kogeneraciją, 
o ne vien šilumos gamybą.

efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių, 
kad būtų pasirengta plėtoti didelio 
naudingumo kogeneraciją, taip pat naudoti 
šildymo ir vėsinimo energiją iš naudotosios 
šilumos ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių. Todėl, siekiant sustiprinti būtinas 
investicijas, imamasi priemonių, kurios 
palengvintų prieigą prie viešojo ir 
privataus kapitalo, taip pat prie Europos 
fondų. Be to, galima svarstyti mokesčių 
lengvatas. Kai tai ekonomiškai pagrįsta,
plėtodamos centralizuotą šildymą ir 
vėsinimą valstybės narės kiek įmanoma 
renkasi didelio naudingumo kogeneraciją, 
o ne vien šilumos gamybą.

Or. ro

Pakeitimas 1080
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 7 
dalimis, valstybės narės imasi būtinų 
efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių, 
kad būtų pasirengta plėtoti didelio 
naudingumo kogeneraciją, taip pat naudoti 
šildymo ir vėsinimo energiją iš naudotosios 
šilumos ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių. Plėtodamos centralizuotą šildymą 
ir vėsinimą valstybės narės kiek įmanoma 
renkasi didelio naudingumo kogeneraciją, 
o ne vien šilumos gamybą.

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 7 
dalimis, valstybės narės imasi būtinų 
efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių, 
kad būtų pasirengta plėtoti didelio 
naudingumo kogeneraciją, taip pat naudoti 
šildymo ir vėsinimo energiją iš naudotosios 
šilumos ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių. Plėtodamos centralizuotą šildymą 
ir vėsinimą valstybės narės kiek įmanoma 
renkasi didelio naudingumo kogeneraciją, 
o ne vien šilumos gamybą. Su 
centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
infrastruktūros plėtra susijusias išlaidas 
apmoka prie šios infrastruktūros 
prisijungę vartotojai. Jiems taikomi 
reguliuojamieji tarifai.

Or. en
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Pagrindimas

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Pakeitimas 1081
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 7 
dalimis, valstybės narės imasi būtinų 
efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių, 
kad būtų pasirengta plėtoti didelio 
naudingumo kogeneraciją, taip pat naudoti 
šildymo ir vėsinimo energiją iš naudotosios 
šilumos ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių. Plėtodamos centralizuotą šildymą 
ir vėsinimą valstybės narės kiek įmanoma 
renkasi didelio naudingumo kogeneraciją, 
o ne vien šilumos gamybą.

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 7 
dalimis, valstybės narės imasi būtinų
efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių, 
kad būtų pasirengta plėtoti didelio 
naudingumo kogeneraciją, taip pat naudoti 
šildymo ir vėsinimo energiją iš naudotosios 
šilumos ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių. Plėtodamos centralizuotą šildymą 
ir vėsinimą valstybės narės kiek įmanoma 
renkasi didelio naudingumo kogeneraciją, 
o ne vien šilumos gamybą. Su 
centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
infrastruktūros plėtra susijusias išlaidas 
apmoka prie šios infrastruktūros 
prisijungę vartotojai. Jiems taikomi 
reguliuojamieji tarifai.

Or. en
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Pakeitimas 1082
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 7 
dalimis, valstybės narės imasi būtinų 
efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių, 
kad būtų pasirengta plėtoti didelio 
naudingumo kogeneraciją, taip pat naudoti 
šildymo ir vėsinimo energiją iš naudotosios 
šilumos ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių. Plėtodamos centralizuotą šildymą 
ir vėsinimą valstybės narės kiek įmanoma 
renkasi didelio naudingumo kogeneraciją, 
o ne vien šilumos gamybą.

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, (3, 6) ir 
7 dalimis, valstybės narės imasi būtinų 
efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių, 
kad būtų pasirengta plėtoti didelio 
naudingumo kogeneraciją, taip pat naudoti 
šildymo ir vėsinimo energiją iš naudotosios 
šilumos ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių. Siekiant užtikrinti būtinas 
investicijas į infrastruktūrą turi būti 
svarstoma lengva prieiga prie atitinkamų 
fondų ir atleidimas nuo mokesčių. 
Plėtodamos centralizuotą šildymą ir 
vėsinimą valstybės narės kiek įmanoma 
renkasi didelio naudingumo kogeneraciją, 
o ne vien šilumos gamybą.

Or. en

Pagrindimas

Centralizuotas šildymas ir vėsinimas bei didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiai labai 
prisidės siekiant energijos veiksmingumo tikslų. Kadangi infrastruktūros sąnaudos yra 
didelės, siekiant išnaudoti visas centralizuoto šildymo ir vėsinimo, taip pat didelio 
naudingumo kogeneracijos taikymo galimybes būtina suteikti lengvą prieigą prie viešųjų 
fondų ir taikyti mokesčių lengvatas.

Pakeitimas 1083
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 
7 dalimis, valstybės narės imasi būtinų 

2. Valstybės narės imasi priemonių, kurios 
būtinos kogeneracijos infrastruktūros 
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efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros
priemonių, kad būtų pasirengta plėtoti 
didelio naudingumo kogeneraciją, taip pat 
naudoti šildymo ir vėsinimo energiją iš 
naudotosios šilumos ir atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių. Plėtodamos 
centralizuotą šildymą ir vėsinimą valstybės 
narės kiek įmanoma renkasi didelio 
naudingumo kogeneraciją, o ne vien 
šilumos gamybą.

plėtrai ir kurios išsamiame vertinime 
nurodytos kaip ekonomiškai veiksmingos.
Plėtodamos centralizuotą šildymą ir 
vėsinimą valstybės narės kiek įmanoma 
renkasi didelio naudingumo kogeneraciją, 
o ne vien šilumos gamybą.

Or. en

Pakeitimas 1084
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 
7 dalimis, valstybės narės imasi būtinų
efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių, 
kad būtų pasirengta plėtoti didelio 
naudingumo kogeneraciją, taip pat naudoti 
šildymo ir vėsinimo energiją iš naudotosios 
šilumos ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių. Plėtodamos centralizuotą šildymą 
ir vėsinimą valstybės narės kiek įmanoma 
renkasi didelio naudingumo kogeneraciją, 
o ne vien šilumos gamybą.

2. Valstybės narės imasi būtinų efektyvios 
centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
infrastruktūros plėtros priemonių, kad būtų 
pasirengta plėtoti didelio naudingumo 
kogeneraciją, taip pat naudoti šildymo ir 
vėsinimo energiją iš naudotosios šilumos ir 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių.
Siekiant galutiniam vartotojui užtikrinti 
veiksmingas rinkos sąlygas, šildymo ir 
vėsinimo tinklai turi būti atviri 
konkurencijai.

Or. en

Pakeitimas 1085
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 7 
dalimis, valstybės narės imasi būtinų 
efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių, 
kad būtų pasirengta plėtoti didelio 
naudingumo kogeneraciją, taip pat naudoti 
šildymo ir vėsinimo energiją iš naudotosios 
šilumos ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių. Plėtodamos centralizuotą šildymą 
ir vėsinimą valstybės narės kiek įmanoma 
renkasi didelio naudingumo kogeneraciją, 
o ne vien šilumos gamybą.

2. Remdamosi šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytu vertinimu ir vadovaudamosi šio 
straipsnio 1, 3, 6 ir 7 dalimis, valstybės 
narės imasi būtinų efektyvios centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo infrastruktūros plėtros 
priemonių, kad būtų pasirengta plėtoti 
didelio naudingumo kogeneraciją, taip pat 
naudoti šildymo ir vėsinimo energiją iš 
naudotosios šilumos ir atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių. Tvirtindamos 
centralizuoto šildymo ir vėsinimo sistemas
valstybės narės, kiek įmanoma ir kai 
ekonomiškai naudinga, renkasi didelio 
naudingumo kogeneraciją, o ne vien 
šilumos gamybą.

Or. en

Pakeitimas 1086
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 7 
dalimis, valstybės narės imasi būtinų 
efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių, 
kad būtų pasirengta plėtoti didelio 
naudingumo kogeneraciją, taip pat naudoti 
šildymo ir vėsinimo energiją iš naudotosios 
šilumos ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių. Plėtodamos centralizuotą šildymą 
ir vėsinimą valstybės narės kiek įmanoma
renkasi didelio naudingumo kogeneraciją, 
o ne vien šilumos gamybą.

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 7 
dalimis, valstybės narės imasi būtinų 
efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių, 
kad būtų pasirengta plėtoti didelio 
naudingumo kogeneraciją, taip pat naudoti 
šildymo ir vėsinimo energiją iš naudotosios 
šilumos ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių. Plėtodamos centralizuotą šildymą 
ir vėsinimą valstybės narės, jei techniškai 
ir ekologiškai priimtina, renkasi didelio 
naudingumo kogeneraciją, o ne vien 
šilumos gamybą. Siekiant paskatinti 
būtinas investicijas palengvinama prieiga 
prie viešųjų ir privačių fondų.

Or. en
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Pakeitimas 1087
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 7 
dalimis, valstybės narės imasi būtinų 
efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių, 
kad būtų pasirengta plėtoti didelio 
naudingumo kogeneraciją, taip pat naudoti 
šildymo ir vėsinimo energiją iš naudotosios 
šilumos ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių. Plėtodamos centralizuotą šildymą 
ir vėsinimą valstybės narės kiek įmanoma 
renkasi didelio naudingumo kogeneraciją, 
o ne vien šilumos gamybą.

2. Remdamosi šio straipsnio 1 ir 1a dalyse 
nurodytu vertinimu ir vadovaudamosi šio 
straipsnio 1, 3, 6 ir 7 dalimis, valstybės 
narės imasi būtinų efektyvios centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo infrastruktūros plėtros 
priemonių, kad būtų pasirengta plėtoti 
didelio naudingumo kogeneraciją, taip pat 
naudoti šildymo ir vėsinimo energiją iš 
naudotosios šilumos ir atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių. Plėtodamos centralizuotą 
šildymą ir vėsinimą valstybės narės kiek 
įmanoma renkasi didelio naudingumo 
kogeneraciją, o ne vien šilumos gamybą, 
kai šiluma gaminama degimo 
įrenginiuose.

Or. en

Pakeitimas 1088
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 7 
dalimis, valstybės narės imasi būtinų 
efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių, 
kad būtų pasirengta plėtoti didelio 
naudingumo kogeneraciją, taip pat naudoti 
šildymo ir vėsinimo energiją iš naudotosios 
šilumos ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių. Plėtodamos centralizuotą šildymą 
ir vėsinimą valstybės narės kiek įmanoma 

2. Remdamosi šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytu vertinimu ir vadovaudamosi šio 
straipsnio 1, 3, 6 ir 7 dalimis, valstybės 
narės imasi būtinų efektyvios centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo infrastruktūros plėtros 
priemonių, kad būtų pasirengta plėtoti 
didelio naudingumo kogeneraciją, taip pat 
naudoti šildymo ir vėsinimo energiją iš 
naudotosios šilumos ir atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių. Plėtodamos centralizuotą 
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renkasi didelio naudingumo kogeneraciją, 
o ne vien šilumos gamybą.

šildymą ir vėsinimą valstybės narės kiek 
įmanoma renkasi didelio naudingumo 
kogeneraciją, o ne vien šilumos gamybą.

Or. fr

Pagrindimas

Labai svarbu, kad valstybės narės, remdamosi sąnaudų ir naudos analize ir nedarydamos 
išankstinių prielaidų, visų pirma atliktų bendrą tinkamų energijos efektyvumo sprendimų 
analizę. Reikia atsižvelgti ir į vietines sąlygas.

Pakeitimas 1089
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 7 
dalimis, valstybės narės imasi būtinų 
efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių, 
kad būtų pasirengta plėtoti didelio 
naudingumo kogeneraciją, taip pat naudoti 
šildymo ir vėsinimo energiją iš naudotosios 
šilumos ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių. Plėtodamos centralizuotą šildymą 
ir vėsinimą valstybės narės kiek įmanoma 
renkasi didelio naudingumo kogeneraciją, 
o ne vien šilumos gamybą.

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 
7 dalimis, valstybės narės imasi būtinų 
efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių,
įskaitant esamos infrastruktūros 
atnaujinimą, kad būtų pasirengta plėtoti 
didelio naudingumo kogeneraciją, taip pat 
naudoti šildymo ir vėsinimo energiją iš 
naudotosios šilumos ir atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių. Plėtodamos centralizuotą 
šildymą ir vėsinimą valstybės narės kiek 
įmanoma renkasi didelio naudingumo 
kogeneraciją, o ne vien šilumos gamybą.

Or. en

Pagrindimas

Nacionaliniuose šildymo ir vėsinimo planuose turėtų būti nurodytos priemonės, kurias taikant 
būtų skatinamas centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklų atnaujinimas Centrinėje ir Rytų 
Europoje (ir ne tik joje).

Pakeitimas 1090
Evžen Tošenovský
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 7 
dalimis, valstybės narės imasi būtinų 
efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių, 
kad būtų pasirengta plėtoti didelio 
naudingumo kogeneraciją, taip pat naudoti 
šildymo ir vėsinimo energiją iš naudotosios 
šilumos ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių. Plėtodamos centralizuotą šildymą 
ir vėsinimą valstybės narės kiek įmanoma 
renkasi didelio naudingumo kogeneraciją, 
o ne vien šilumos gamybą.

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 
7 dalimis, valstybės narės imasi būtinų 
efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių,
įskaitant esamos infrastruktūros 
atnaujinimą, kad būtų pasirengta plėtoti 
didelio naudingumo kogeneraciją, taip pat 
naudoti šildymo ir vėsinimo energiją iš 
naudotosios šilumos ir atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių. Plėtodamos centralizuotą 
šildymą ir vėsinimą valstybės narės kiek 
įmanoma renkasi didelio naudingumo 
kogeneraciją, o ne vien šilumos gamybą.

Or. en

Pakeitimas 1091
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 7 
dalimis, valstybės narės imasi būtinų 
efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių, 
kad būtų pasirengta plėtoti didelio 
naudingumo kogeneraciją, taip pat naudoti 
šildymo ir vėsinimo energiją iš naudotosios 
šilumos ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių. Plėtodamos centralizuotą šildymą 
ir vėsinimą valstybės narės kiek įmanoma 
renkasi didelio naudingumo kogeneraciją, 
o ne vien šilumos gamybą.

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 7 
dalimis, valstybės narės imasi būtinų 
efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių, 
kad būtų pasirengta plėtoti didelio 
naudingumo kogeneraciją, taip pat naudoti 
šildymo ir vėsinimo energiją iš naudotosios 
šilumos ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių. Plėtojant centralizuotą šildymą ir 
vėsinimą turi būti skatinama didelio 
naudingumo kogeneracija, o ne vien 
šilumos gamyba.

Or. en
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Pakeitimas 1092
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 7 
dalimis, valstybės narės imasi būtinų 
efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių, 
kad būtų pasirengta plėtoti didelio 
naudingumo kogeneraciją, taip pat naudoti 
šildymo ir vėsinimo energiją iš naudotosios 
šilumos ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių. Plėtodamos centralizuotą šildymą 
ir vėsinimą valstybės narės kiek įmanoma 
renkasi didelio naudingumo kogeneraciją, 
o ne vien šilumos gamybą.

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 7 
dalimis, valstybės narės imasi būtinų 
efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių, 
kad būtų pasirengta plėtoti didelio 
naudingumo kogeneraciją, taip pat naudoti 
šildymo ir vėsinimo energiją iš naudotosios 
šilumos, atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių ir buitinių atliekų deginimo 
įrenginių. Plėtodamos centralizuotą 
šildymą ir vėsinimą valstybės narės kiek 
įmanoma renkasi didelio naudingumo 
kogeneraciją, o ne vien šilumos gamybą.

Or. pl

Pagrindimas

Buitinės atliekos turėtų būti naudojamos kaip energijos šaltinis, papildantis pirminį kurą.

Pakeitimas 1093
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 7 
dalimis, valstybės narės imasi būtinų 
efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių, 
kad būtų pasirengta plėtoti didelio 
naudingumo kogeneraciją, taip pat naudoti 
šildymo ir vėsinimo energiją iš naudotosios 
šilumos ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių. Plėtodamos centralizuotą šildymą 
ir vėsinimą valstybės narės kiek įmanoma 

2. Vadovaudamosi šio straipsnio 1, 3, 6 ir 
7 dalimis, valstybės narės imasi būtinų 
efektyvios centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo infrastruktūros plėtros priemonių, 
kad būtų remiama didelio naudingumo
kogeneracijos plėtra, taip pat skatinama
naudoti šildymo ir vėsinimo energiją iš 
naudotosios šilumos ir atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių. Plėtodamos centralizuotą 
šildymą ir vėsinimą valstybės narės kiek 
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renkasi didelio naudingumo kogeneraciją, 
o ne vien šilumos gamybą.

įmanoma renkasi didelio naudingumo 
kogeneraciją, o ne vien šilumos gamybą.

Or. pl

Pakeitimas 1094
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekdamos paskatinti paskirstytą 
energijos gamybą, valstybės narės 
parengia priemones ir procedūras, kurias 
taikant būtų skatinama statyti naujus 
kogeneracijos įrenginius (ne smulkiosios 
kogeneracijos įrenginius, kuriuose bendra 
nominali kuro deginimo šiluminė galia 
20 MW ar mažiau) atokiose, neturtingose 
ir (arba) elektros skurdą patiriančiose 
vietovėse, ypač turinčiose vietinių išteklių 
(esančių ne toliau kaip už 150 km). 
Valstybės narės deda daug pastangų 
siekdamos paskatinti tokių kogeneracijos 
įrenginių montavimą vietovėse, kuriose 
galima panaudoti vietos miško atliekų, 
ypač iš lentpjūvių, išteklius. Valstybės 
narės sukuria palankią aplinką, kad 
užtikrintų, jog šie maži energijos gamybos 
projektai būtų ekonomiškai perspektyvūs. 

Or. fr

Pagrindimas

Ces petites installations ont un bilan carbone très positif du fait de la proximité des 
ressources. Il est considéré qu'à moins de 150 KM la ressource est à une proximité 
raisonnable. Ces installations favorisent l'approvisionnement en chaleur et en électricité de 
zones en situation d'insuffisance électrique, mais également favorisent la création d'emplois 
dans des zones défavorisées ou reculées.Justification: Inciter les scieurs à faire de la 
biomasse sur place est un excellent moyen de produire de l'électricité décentralisée et de 
donner accès à l'électricité ou au chauffage dans des zones reculées ou défavorisées. Cela 
permet également de favoriser l'économie et de créer de l'emploi dans des zones défavorisées.
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