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Pakeitimas 1280

Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti pirmosios 
pastraipos nuostatų netaikymo sąlygas, 
jei:

Išbraukta.

a) neįvykdytos VIII priedo 2 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu; or
b) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai).

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 1281
Konrad Szymański

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

Valstybės narės gali nustatyti pirmosios 
pastraipos nuostatų netaikymo sąlygas, 
jei:

Valstybės narės į savo leidimų išdavimo 
kriterijus arba leidimo kriterijus gali
įtraukti sąlygas, pagal kurias atskiriems 
įrenginiams būtų netaikomos pirmosios
pastraipos nuostatos tuo atveju, jeigu 
sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai), arba jeigu neįvykdytos 
VIII priedo 1 punkte nustatytos ribinės 
sąlygos, susijusios su papildomos šilumos 
apkrovos prieinamumu.

a) neįvykdytos VIII priedo 2 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu; or
b) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai).

Or. en

Pakeitimas 1282
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies 3 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) neįvykdytos VIII priedo 2 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu; or

Išbraukta.

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 1283
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies trečios pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) neįvykdytos VIII priedo 2 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu; or

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1284
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies trečios pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) neįvykdytos VIII priedo 2 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu; arba

Išbraukta.

Or. fi
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Pakeitimas 1285
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies trečios pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai).

Išbraukta.

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 1286
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies trečios pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 

Išbraukta.
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šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai).

Or. en

Pakeitimas 1287
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies trečios pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai).

b) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą.

Or. en

Pakeitimas 1288
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies trečios pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai tiekiamas 
toks pat elektros energijos ir šilumos kiekis 
(šildymas ar vėsinimas tiekiami atskirai).

b) sąnaudų ir naudos analizė, kurią 
atliekant apskaičiuojamos visos išorės 
sąnaudos ir nauda, rodo, kad sąnaudos 
viršija naudą, palyginti su viso gyvavimo 
ciklo sąnaudomis (įskaitant investicijas į 
infrastruktūrą), kai tiekiamas toks pat 
elektros energijos ir šilumos kiekis 
(šildymas ar vėsinimas tiekiami atskirai).

Or. de



PE475.983v01-00 8/107 AM\883845LT.doc

LT

Pagrindimas

Žr. 10 straipsnio 4 dalies 14 pastraipos c punktą.

Pakeitimas 1289
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies 3 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) dėl ekonomikos ir  (arba) geografinio 
potencialo prijungimas nėra pagrįstas. 

Or. de

Pagrindimas

Įrenginių prijungimas prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklų turi būti ekonomiškai ir 
techniškai įgyvendinamas. Prieš imantis tolesnių priemonių tai turi būti nustatyta sąnaudų ir 
naudos analizėje.

Pakeitimas 1290
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali 
atsisakyti jas pripažinti arba per 6 
mėnesius nuo pranešimo pateikti 
siūlymus jas pakeisti. Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė netaiko išimties 
sąlygų, kol Komisija aiškiai pripažįsta iš 
naujo pateiktas arba pakeistas sąlygas.

Išbraukta.

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 1291
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali 
atsisakyti jas pripažinti arba per 6 
mėnesius nuo pranešimo pateikti 
siūlymus jas pakeisti. Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė netaiko išimties 
sąlygų, kol Komisija aiškiai pripažįsta iš 
naujo pateiktas arba pakeistas sąlygas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1292
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
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apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali atsisakyti 
jas pripažinti arba per 6 mėnesius nuo 
pranešimo pateikti siūlymus jas pakeisti. 
Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė 
netaiko išimties sąlygų, kol Komisija 
aiškiai pripažįsta iš naujo pateiktas arba 
pakeistas sąlygas.

apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai.

Or. fr

Pagrindimas

Vadovaujantis subsidiarumo principu valstybės narės turėtų turėti galimybę taikyti išimtis ir 
Komisija neturėtų turėti galimybės joms prieštarauti.

Pakeitimas 1293
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali atsisakyti 
jas pripažinti arba per 6 mėnesius nuo 
pranešimo pateikti siūlymus jas pakeisti.
Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė 
netaiko išimties sąlygų, kol Komisija 
aiškiai pripažįsta iš naujo pateiktas arba 
pakeistas sąlygas.

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali per 6 
mėnesius nuo pranešimo pateikti siūlymus 
jas pakeisti, į kuriuos turi atsižvelgti 
valstybės narės.

Or. ro

Pakeitimas 1294
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies ketvirta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali atsisakyti 
jas pripažinti arba per 6 mėnesius nuo 
pranešimo pateikti siūlymus jas pakeisti. 
Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė 
netaiko išimties sąlygų, kol Komisija 
aiškiai pripažįsta iš naujo pateiktas arba
pakeistas sąlygas.

Valstybės narės iki 2016 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali atsisakyti 
jas pripažinti arba per 6 mėnesius nuo 
pranešimo pateikti siūlymus jas pakeisti. 
Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė 
netaiko išimties sąlygų, kol Komisija 
patvirtina pakeistas sąlygas.

Or. pl

Pakeitimas 1295
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali atsisakyti 
jas pripažinti arba per 6 mėnesius nuo 
pranešimo pateikti siūlymus jas pakeisti.
Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė 
netaiko išimties sąlygų, kol Komisija 
aiškiai pripažįsta iš naujo pateiktas arba 
pakeistas sąlygas.

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali per 6 
mėnesius nuo pranešimo pateikti siūlymus 
jas pakeisti. Tokiais atvejais atitinkama 
valstybė narė netaiko išimties sąlygų, kol 
Komisija aiškiai pripažįsta iš naujo 
pateiktas arba pakeistas sąlygas.

Or. ro

Pakeitimas 1296
Daniel Caspary, Markus Pieper

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
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apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali atsisakyti
jas pripažinti arba per 6 mėnesius nuo 
pranešimo pateikti siūlymus jas pakeisti. 
Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė 
netaiko išimties sąlygų, kol Komisija 
aiškiai pripažįsta iš naujo pateiktas arba 
pakeistas sąlygas.

apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali per 6 
mėnesius nuo pranešimo pateikti siūlymus 
jas pakeisti. Tokiais atvejais atitinkama 
valstybė narė netaiko išimties sąlygų, kol 
Komisija aiškiai pripažįsta iš naujo 
pateiktas arba pakeistas sąlygas.

Or. de

Pakeitimas 1297
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d.
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali atsisakyti 
jas pripažinti arba per 6 mėnesius nuo 
pranešimo pateikti siūlymus jas pakeisti. 
Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė 
netaiko išimties sąlygų, kol Komisija 
aiškiai pripažįsta iš naujo pateiktas arba 
pakeistas sąlygas.

Valstybės narės apie tokias išimties 
taikymo sąlygas praneša Komisijai.
Komisija gali atsisakyti jas pripažinti arba 
per 6 mėnesius nuo pranešimo pateikti 
siūlymus jas pakeisti. Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė netaiko išimties 
sąlygų, kol Komisija aiškiai pripažįsta iš 
naujo pateiktas arba pakeistas sąlygas.

Or. de

Pagrindimas

Rinkos ir technologijos nuolatos vystosi. Todėl suteikiant išimtis reikia daugiau lankstumo.

Pakeitimas 1298
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija iki 2013 m. sausio 1 d. Išbraukta.
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deleguotuoju aktu pagal 18 straipsnį 
nustato šio straipsnio 4 dalies c punkte, 7 
dalies b punkte ir 8 dalies b punkte 
nurodytos sąnaudų ir naudos analizės 
metodiką.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant įvertinti investicijų į elektrines rentabilumą, yra atliekamas ekonominių ir techninių 
investicijų apskaičiavimas. Nėra poreikio kurti naują ES mastu taikomą sąnaudų ir naudos 
analizę būtent kogeneracijos įrenginiams.

Pakeitimas 1299
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija iki 2013 m. sausio 1 d. 
deleguotuoju aktu pagal 18 straipsnį 
nustato šio straipsnio 4 dalies c punkte, 7 
dalies b punkte ir 8 dalies b punkte 
nurodytos sąnaudų ir naudos analizės 
metodiką.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Siūloma atlikti tikslingus techninio ir ekonominio įgyvendinamumo, susijusio su kiekvienu 
konkrečiu įrenginiu ir bendra padėtimi vietoje, tyrimus. Komisijos metodas, kai siūloma viena 
taisyklė visiems, atmestinas jau vien dėl subsidiarumo ir proporcingumo priežasčių.

Pakeitimas 1300
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 9 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija iki 2013 m. sausio 1 d. 
deleguotuoju aktu pagal 18 straipsnį 
nustato šio straipsnio 4 dalies c punkte, 7 
dalies b punkte ir 8 dalies b punkte 
nurodytos sąnaudų ir naudos analizės 
metodiką.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1301
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija iki 2013 m. sausio 1 d. 
deleguotuoju aktu pagal 18 straipsnį 
nustato šio straipsnio 4 dalies c punkte, 7 
dalies b punkte ir 8 dalies b punkte 
nurodytos sąnaudų ir naudos analizės 
metodiką.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1302
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija iki 2013 m. sausio 1 d. 
deleguotuoju aktu pagal 18 straipsnį 
nustato šio straipsnio 4 dalies c punkte, 7 
dalies b punkte ir 8 dalies b punkte 
nurodytos sąnaudų ir naudos analizės 
metodiką.

9. Komisija iki 2013 m. sausio 1 d. 
deleguotuoju aktu pagal 18 straipsnį 
nustato šio straipsnio 4 dalies c punkte, 7 
dalies b punkte ir 8 dalies b punkte 
nurodytos sąnaudų ir naudos analizės 
metodiką. Ši metodika rengiama 
konsultuojantis su suinteresuotosiomis 
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šalimis.
Atliekant sąnaudų ir naudos analizę 
atsižvelgiama į:
– įgyvendinamumą mikroekonominiu 
požiūriu,
– bendrą vietos energetikos tinklų 
energijos ir išteklių vartojimo efektyvumo 
poveikį,
– vietos energijos paklausos ypatumus ir
– susijusių įrenginių eksploatavimo 
trukmės ir įprastų investicijų ciklus.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad kogeneracijos projektas būtų ne tik perspektyvus socialiniu ir 
ekonominiu požiūriu, bet taip pat duotų teigiamų rezultatų susijusiems investuotojams. 
Sąnaudų ir naudos analizės metodika turėtų aprėpti šiuos aspektus ir ją taikant turėtų būti 
įtraukiamos investuojančios įmonės.

Pakeitimas 1303
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija iki 2013 m. sausio 1 d. 
deleguotuoju aktu pagal 18 straipsnį 
nustato šio straipsnio 4 dalies c punkte, 7 
dalies b punkte ir 8 dalies b punkte 
nurodytos sąnaudų ir naudos analizės 
metodiką.

9. Komisija iki 2013 m. sausio 1 d. 
deleguotuoju aktu pagal 18 straipsnį 
nustato šio straipsnio 4 dalies c punkte, 7 
dalies b punkte ir 8 dalies b punkte 
nurodytos sąnaudų ir naudos analizės 
metodiką. Ši metodika rengiama 
konsultuojantis su suinteresuotosiomis 
šalimis. Taikant šią metodiką 
atsižvelgiama į socialinį ir ekonominį bei 
finansinį verslo aspektą.

Or. en
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Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad kogeneracijos projektas būtų ne tik perspektyvus socialiniu ir 
ekonominiu požiūriu, bet taip pat duotų teigiamų rezultatų susijusiems investuotojams. 
Kogeneracija neturėtų būti tikslas savaime.  Sąnaudų ir naudos analizės metodika turėtų 
aprėpti šiuos aspektus ir ją taikant turėtų būti įtraukiamos investuojančios įmonės.

Pakeitimas 1304
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija iki 2013 m. sausio 1 d. 
deleguotuoju aktu pagal 18 straipsnį 
nustato šio straipsnio 4 dalies c punkte, 7 
dalies b punkte ir 8 dalies b punkte 
nurodytos sąnaudų ir naudos analizės 
metodiką.

9. Komisija iki 2013 m. sausio 1 d. 
deleguotuoju aktu pagal 18 straipsnį 
nustato šio straipsnio 4 dalies c punkte, 7 
dalies b punkte ir 8 dalies b punkte 
nurodytos sąnaudų ir naudos analizės 
metodiką. Ši metodika rengiama 
konsultuojantis su suinteresuotosiomis 
šalimis. Taikant šią metodiką turi būti 
atsižvelgiama į socialinį ir ekonominį bei 
finansinį verslo aspektą.

Or. en

Pakeitimas 1305
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija iki 2013 m. sausio 1 d. 
deleguotuoju aktu pagal 18 straipsnį 
nustato šio straipsnio 4 dalies c punkte, 7 
dalies b punkte ir 8 dalies b punkte 
nurodytos sąnaudų ir naudos analizės
metodiką.

9. Komisija iki 2013 m. sausio 1 d. 
deleguotuoju aktu pagal 18 straipsnį 
nustato šio straipsnio 4 dalies c punkte, 7 
dalies b punkte ir 8 dalies b punkte 
nurodytos sąnaudų ir naudos analizės
bendrą sistemą.

Or. ro
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Pakeitimas 1306
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija iki 2013 m. sausio 1 d. 
deleguotuoju aktu pagal 18 straipsnį 
nustato šio straipsnio 4 dalies c punkte, 7
dalies b punkte ir 8 dalies b punkte
nurodytos sąnaudų ir naudos analizės 
metodiką.

9. Komisija iki 2013 m. sausio 1 d. 
deleguotuoju aktu pagal 18 straipsnį, 
laikydamasi VIIIa priede nurodytų 
pagrindinių gairių, nustato šiame 
straipsnyje nurodytos sąnaudų ir naudos 
analizės metodiką.

Or. en

Pakeitimas 1307
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija iki 2013 m. sausio 1 d. 
deleguotuoju aktu pagal 18 straipsnį 
nustato šio straipsnio 4 dalies c punkte, 
7 dalies b punkte ir 8 dalies b punkte
nurodytos sąnaudų ir naudos analizės
metodiką.

9. 4 dalies c punkte, 7 dalies b punkte ir 
8 dalies b punkte nurodyta sąnaudų ir 
naudos analizės metodika pateikiama 
VIIIa priede.

Or. en

Pakeitimas 1308
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 9 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija iki 2013 m. sausio 1 d. 
deleguotuoju aktu pagal 18 straipsnį 
nustato šio straipsnio 4 dalies c punkte, 
7 dalies b punkte ir 8 dalies b punkte
nurodytos sąnaudų ir naudos analizės
metodiką.

9. 4 dalies c punkte, 7 dalies b punkte ir 
8 dalies b punkte nurodyta sąnaudų ir 
naudos analizės metodika pateikiama 
VIIIa priede.

Or. en

Pakeitimas 1309
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija iki 2013 m. sausio 1 d. 
deleguotuoju aktu pagal 18 straipsnį 
nustato šio straipsnio 4 dalies c punkte, 7 
dalies b punkte ir 8 dalies b punkte 
nurodytos sąnaudų ir naudos analizės 
metodiką.

9. Komisija iki 2013 m. sausio 1 d. 
deleguotuoju aktu pagal 18 straipsnį 
nustato šio straipsnio 1 dalies a punkte, 4 
dalies c punkte, 7 dalies b punkte ir 8 
dalies b punkte nurodytos sąnaudų ir 
naudos analizės metodiką.

Or. en

Pakeitimas 1310
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija iki 2013 m. sausio 1 d. 
deleguotuoju aktu pagal 18 straipsnį 
nustato šio straipsnio 4 dalies c punkte, 7 
dalies b punkte ir 8 dalies b punkte 
nurodytos sąnaudų ir naudos analizės 
metodiką.

9. Komisija iki 2013 m. sausio 1 d. 
deleguotuoju aktu pagal 18 straipsnį 
nustato šio straipsnio 1 dalies a punkte, 4 
dalies c punkte, 7 dalies b punkte ir 8 
dalies b punkte nurodytos sąnaudų ir 
naudos analizės metodiką.
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Or. en

Pakeitimas 1311
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Remdamosi II priedo f punkte 
nurodytomis suderintosiomis 
orientacinėmis efektyvumo reikšmėmis, 
valstybės narės užtikrina, kad didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintos elektros energijos kilmė 
galėtų būti užtikrinama remiantis 
kiekvienos valstybės narės nustatytais 
objektyviais, skaidriais ir 
nediskriminaciniais kriterijais. Jos 
užtikrina, kad ši kilmės garantija atitiktų 
IX priedo reikalavimus ir kad joje būtų 
pateikta bent tame priede nurodyta 
informacija.

Išbraukta.

Valstybės narės abipusiškai pripažįsta 
savo kilmės garantijas išimtinai kaip šioje 
dalyje nurodytos informacijos įrodymą. 
Bet koks atsisakymas pripažinti kilmės 
garantiją kaip tokį įrodymą, visų pirma 
dėl priežasčių, susijusių su sukčiavimo 
prevencija, turi būti pagrįstas objektyviais, 
skaidriais ir nediskriminaciniais 
kriteirjais. Valstybės narės Komisijai 
praneša apie tokį atsisakymą ir jo 
motyvus. Jei atsisakoma pripažinti kilmės 
garantiją, Komisija gali priimti 
sprendimą, kuriuo atsisakiusioji šalis būtų 
priversta ją pripažinti, visų pirma dėl 
objektyvių, skaidrių ir nediskriminacinių 
kriterijų, kuriais toks pripažinimas yra 
grindžiamas.
Komisija turi teisę pagal 18 straipsnį 
deleguotaisiais aktais persvarstyti 
Komisijos sprendime [sprendimo numeris] 
nustatytas suderintąsias orientacines 
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efektyvumo reikšmes remdamasi 
Direktyva 2004/8/EB; pirmą kartą – iki 
2015 m. sausio 1 d., o paskui – kas dešimt 
metų.

Or. en

Pakeitimas 1312
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Remdamosi II priedo f punkte 
nurodytomis suderintosiomis 
orientacinėmis efektyvumo reikšmėmis, 
valstybės narės užtikrina, kad didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintos elektros energijos kilmė 
galėtų būti užtikrinama remiantis 
kiekvienos valstybės narės nustatytais 
objektyviais, skaidriais ir 
nediskriminaciniais kriterijais. Jos 
užtikrina, kad ši kilmės garantija atitiktų 
IX priedo reikalavimus ir kad joje būtų 
pateikta bent tame priede nurodyta 
informacija.

Išbraukta.

Valstybės narės abipusiškai pripažįsta 
savo kilmės garantijas išimtinai kaip šioje 
dalyje nurodytos informacijos įrodymą. 
Bet koks atsisakymas pripažinti kilmės 
garantiją kaip tokį įrodymą, visų pirma 
dėl priežasčių, susijusių su sukčiavimo 
prevencija, turi būti pagrįstas objektyviais, 
skaidriais ir nediskriminaciniais 
kriterijais. Valstybės narės Komisijai 
praneša apie tokį atsisakymą ir jo 
motyvus. Jei atsisakoma pripažinti kilmės 
garantiją, Komisija gali priimti 
sprendimą, kuriuo atsisakiusioji šalis būtų 
priversta ją pripažinti, visų pirma dėl 
objektyvių, skaidrių ir nediskriminacinių 
kriterijų, kuriais toks pripažinimas yra 
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grindžiamas.
Komisija turi teisę pagal 18 straipsnį 
deleguotaisiais aktais persvarstyti 
Komisijos sprendime [sprendimo numeris] 
nustatytas suderintąsias orientacines 
efektyvumo reikšmes remdamasi 
Direktyva 2004/8/EB; pirmą kartą – iki 
2015 m. sausio 1 d., o paskui – kas dešimt 
metų.

Or. en

Pakeitimas 1313
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 10 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės abipusiškai pripažįsta savo 
kilmės garantijas išimtinai kaip šioje dalyje 
nurodytos informacijos įrodymą. Bet koks 
atsisakymas pripažinti kilmės garantiją 
kaip tokį įrodymą, visų pirma dėl 
priežasčių, susijusių su sukčiavimo 
prevencija, turi būti pagrįstas objektyviais, 
skaidriais ir nediskriminaciniais kriteirjais.
Valstybės narės Komisijai praneša apie 
tokį atsisakymą ir jo motyvus. Jei 
atsisakoma pripažinti kilmės garantiją, 
Komisija gali priimti sprendimą, kuriuo 
atsisakiusioji šalis būtų priversta ją 
pripažinti, visų pirma dėl objektyvių, 
skaidrių ir nediskriminacinių kriterijų, 
kuriais toks pripažinimas yra 
grindžiamas.

Valstybės narės abipusiškai pripažįsta savo 
kilmės garantijas išimtinai kaip šioje dalyje 
nurodytos informacijos įrodymą. Bet koks 
atsisakymas pripažinti kilmės garantiją 
kaip tokį įrodymą, visų pirma dėl 
priežasčių, susijusių su sukčiavimo 
prevencija, turi būti pagrįstas objektyviais, 
skaidriais ir nediskriminaciniais kriterijais.
Valstybės narės Komisijai praneša apie 
tokį atsisakymą ir jo motyvus.

Or. en

Pakeitimas 1314
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 10 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija turi teisę pagal 18 straipsnį 
deleguotaisiais aktais persvarstyti 
Komisijos sprendime [sprendimo numeris] 
nustatytas suderintąsias orientacines 
efektyvumo reikšmes remdamasi 
Direktyva 2004/8/EB; pirmą kartą – iki 
2015 m. sausio 1 d., o paskui – kas dešimt 
metų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1315
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 10 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija turi teisę pagal 18 straipsnį 
deleguotaisiais aktais persvarstyti 
Komisijos sprendime [sprendimo numeris] 
nustatytas suderintąsias orientacines 
efektyvumo reikšmes remdamasi Direktyva 
2004/8/EB; pirmą kartą – iki 2015 m. 
sausio 1 d., o paskui – kas dešimt metų.

Atsižvelgdama į technologinę pažangą ir 
inovacijas, Komisija turi teisę pagal 18 
straipsnį deleguotaisiais aktais persvarstyti 
Komisijos sprendime [sprendimo numeris] 
nustatytas suderintąsias orientacines 
efektyvumo reikšmes remdamasi Direktyva 
2004/8/EB; pirmą kartą – iki 2015 m. 
sausio 1 d., o paskui – kas dešimt metų.

Or. fi

Pakeitimas 1316
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 10 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija turi teisę pagal 18 straipsnį Komisija turi teisę pagal 18 straipsnį 
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deleguotaisiais aktais persvarstyti 
Komisijos sprendime [sprendimo numeris] 
nustatytas suderintąsias orientacines 
efektyvumo reikšmes remdamasi Direktyva 
2004/8/EB; pirmą kartą – iki 2015 m. 
sausio 1 d., o paskui – kas dešimt metų.

deleguotaisiais aktais atsižvelgdama į 
techninę raidą persvarstyti Komisijos 
sprendime [sprendimo numeris] nustatytas 
suderintąsias orientacines efektyvumo 
reikšmes remdamasi Direktyva 2004/8/EB; 
pirmą kartą – iki 2015 m. sausio 1 d., o 
paskui – kas dešimt metų.

Or. de

Pagrindimas

Darant pakeitimus lemiamas veiksnys turėtų būti techninė pažanga.

Pakeitimas 1317
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Valstybės narės užtikrina, kad teikiant 
bet kokią paramą kogeneracijai būtų 
nustatyta sąlyga, kad elektros energija 
būtų pagaminta didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu, o naudotoji šiluma 
efektyviai naudojama siekiant sutaupyti 
pirminės energijos. Valstybės narės 
neatskiria vietoje suvartotos elektros 
energijos ir į tinklą eksportuotos elektros 
energijos. Kogeneracijai ir centralizuotos 
šilumos gamybai, taip pat tinklams skirtai 
valstybės paramai, kai taikytina, taikomos 
valstybės pagalbos taisyklės.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1318
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 11 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Valstybės narės užtikrina, kad teikiant 
bet kokią paramą kogeneracijai būtų 
nustatyta sąlyga, kad elektros energija 
būtų pagaminta didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu, o naudotoji šiluma 
efektyviai naudojama siekiant sutaupyti 
pirminės energijos. Valstybės narės 
neatskiria vietoje suvartotos elektros 
energijos ir į tinklą eksportuotos elektros 
energijos. Kogeneracijai ir centralizuotos 
šilumos gamybai, taip pat tinklams skirtai 
valstybės paramai, kai taikytina, taikomos 
valstybės pagalbos taisyklės.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1319
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 11 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 a. Valstybės narės teikia patarimus 
didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginių rentabilumo apskaičiavimo 
metodikos klausimu. Jos praneša 
Komisijai apie šiuos patarimus ne vėliau 
kaip iki 2014 m. sausio 1 d.

Or. en

Pakeitimas 1320
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 11 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a. Valstybės narės užtikrina viešąjį 
finansavimą langų ir kitų izoliacijai 
reikalingų elementų atnaujinimo 
planams.

Or. es

Pakeitimas 1321
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energijos transformavimas Išbraukta.
Valstybės narės pagal X priedą parengia 
visų įrenginių, kuriuose bendra nominali 
kuro deginimo šiluminė galia 50 MW ar 
daugiau, taip pat jų teritorijoje esančių 
naftos ir dujų perdirbimo įrenginių 
duomenų aprašą. Jis atnaujinamas kas 
trejus metus. Šiuose aprašuose esantys su 
konkrečiais įrenginiais susiję duomenys 
pateikiami Komisijai, jei ji to paprašo. 
Valstybės narės kartu pateikia 
nekonfidencialią santrauką, kurioje 
pateikiama apibendrinta aprašų 
informacija, patiekiama 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytose ataskaitose.

Or. en

Pakeitimas 1322
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energijos transformavimas Išbraukta.
Valstybės narės pagal X priedą parengia 
visų įrenginių, kuriuose bendra nominali 
kuro deginimo šiluminė galia 50 MW ar 
daugiau, taip pat jų teritorijoje esančių 
naftos ir dujų perdirbimo įrenginių 
duomenų aprašą. Jis atnaujinamas kas 
trejus metus. Šiuose aprašuose esantys su 
konkrečiais įrenginiais susiję duomenys 
pateikiami Komisijai, jei ji to paprašo. 
Valstybės narės kartu pateikia 
nekonfidencialią santrauką, kurioje 
pateikiama apibendrinta aprašų 
informacija, patiekiama 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytose ataskaitose.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi yra apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, papildomas turto registras 
nereikalingas.

Pakeitimas 1323
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energijos transformavimas Išbraukta.
Valstybės narės pagal X priedą parengia 
visų įrenginių, kuriuose bendra nominali 
kuro deginimo šiluminė galia 50 MW ar 
daugiau, taip pat jų teritorijoje esančių 
naftos ir dujų perdirbimo įrenginių 
duomenų aprašą. Jis atnaujinamas kas 
trejus metus. Šiuose aprašuose esantys su 
konkrečiais įrenginiais susiję duomenys 
pateikiami Komisijai, jei ji to paprašo. 
Valstybės narės kartu pateikia 



AM\883845LT.doc 27/107 PE475.983v01-00

LT

nekonfidencialią santrauką, kurioje 
pateikiama apibendrinta aprašų 
informacija, patiekiama 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytose ataskaitose.

Or. en

Pagrindimas

Pasirodo, atsižvelgus į naudą, šios informacijos pateikimas yra mažai pagrįstas arba visai 
nepagrįstas, turint mintyje pagal šią direktyvą būtinus didelius reikalavimus teikti ataskaitas.

Pakeitimas 1324
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pagal X priedą parengia 
visų įrenginių, kuriuose bendra nominali 
kuro deginimo šiluminė galia 50 MW ar 
daugiau, taip pat jų teritorijoje esančių 
naftos ir dujų perdirbimo įrenginių 
duomenų aprašą. Jis atnaujinamas kas 
trejus metus. Šiuose aprašuose esantys su 
konkrečiais įrenginiais susiję duomenys 
pateikiami Komisijai, jei ji to paprašo. 
Valstybės narės kartu pateikia 
nekonfidencialią santrauką, kurioje 
pateikiama apibendrinta aprašų 
informacija, patiekiama 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytose ataskaitose.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1325
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pagal X priedą parengia 
visų įrenginių, kuriuose bendra nominali 
kuro deginimo šiluminė galia 50 MW ar 
daugiau, taip pat jų teritorijoje esančių 
naftos ir dujų perdirbimo įrenginių 
duomenų aprašą. Jis atnaujinamas kas 
trejus metus. Šiuose aprašuose esantys su 
konkrečiais įrenginiais susiję duomenys 
pateikiami Komisijai, jei ji to paprašo.
Valstybės narės kartu pateikia 
nekonfidencialią santrauką, kurioje 
pateikiama apibendrinta aprašų 
informacija, patiekiama 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytose ataskaitose.

Valstybės narės pagal X priedą parengia 
visų įrenginių, kuriuose bendra nominali 
kuro deginimo šiluminė galia 50 MW ar 
daugiau, taip pat jų teritorijoje esančių 
naftos ir dujų perdirbimo įrenginių 
duomenų aprašą. Jis atnaujinamas kas 
trejus metus. Šiuose aprašuose esantys su 
konkrečiais įrenginiais susiję duomenys 
pateikiami Komisijai, jei ji to paprašo.
Valstybės narės kartu pateikia 
nekonfidencialią santrauką, kurioje 
pateikiama apibendrinta aprašų 
informacija, patiekiama 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytose ataskaitose, ir užtikrina, 
kad administracinė našta būtų kuo 
mažesnė.

Or. ro

Pakeitimas 1326
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pagal X priedą parengia 
visų įrenginių, kuriuose bendra nominali 
kuro deginimo šiluminė galia 50 MW ar 
daugiau, taip pat jų teritorijoje esančių 
naftos ir dujų perdirbimo įrenginių 
duomenų aprašą. Jis atnaujinamas kas 
trejus metus. Šiuose aprašuose esantys su 
konkrečiais įrenginiais susiję duomenys 
pateikiami Komisijai, jei ji to paprašo. 
Valstybės narės kartu pateikia 
nekonfidencialią santrauką, kurioje 
pateikiama apibendrinta aprašų 
informacija, patiekiama 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytose ataskaitose.

Valstybės narės pagal X priedą parengia 
visų įrenginių, kuriuose bendra nominali 
kuro deginimo šiluminė galia 20 MW ar 
daugiau, taip pat jų teritorijoje esančių 
naftos ir dujų perdirbimo įrenginių 
duomenų aprašą. Jis atnaujinamas kas 
trejus metus. Šiuose aprašuose esantys su 
konkrečiais įrenginiais susiję duomenys 
pateikiami Komisijai, jei ji to paprašo. 
Valstybės narės kartu pateikia 
nekonfidencialią santrauką, kurioje 
pateikiama apibendrinta aprašų 
informacija, patiekiama 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytose ataskaitose.

Or. it
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Pagrindimas

Nurodytas skaičius, 20 MW, yra dabartinė minimali elektrinių įtraukimo į Europos prekybos 
apyvartiniai taršos leidimais registrą riba (susiję su Kioto protokolo įgyvendinimu).  Jis 
svarbus dėl to, kad būtų įmanoma turėti dvi duomenų bazes (duomenų apie išmetamuosius 
teršalus ir energetikos duomenų) ir jas palyginti. 

Pakeitimas 1327
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pagal X priedą parengia 
visų įrenginių, kuriuose bendra nominali 
kuro deginimo šiluminė galia 50 MW ar 
daugiau, taip pat jų teritorijoje esančių 
naftos ir dujų perdirbimo įrenginių
duomenų aprašą. Jis atnaujinamas kas 
trejus metus. Šiuose aprašuose esantys su 
konkrečiais įrenginiais susiję duomenys 
pateikiami Komisijai, jei ji to paprašo.
Valstybės narės kartu pateikia 
nekonfidencialią santrauką, kurioje 
pateikiama apibendrinta aprašų 
informacija, patiekiama 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytose ataskaitose.

Valstybės narės pagal X priedą parengia 
visų jų teritorijoje esančių įrenginių, 
kuriuose bendra nominali kuro deginimo 
šiluminė galia 50 MW ar daugiau, 
duomenų aprašą. Jis atnaujinamas kas 
trejus metus. Šiuose aprašuose esantys su 
konkrečiais įrenginiais susiję duomenys 
pateikiami Komisijai, jei ji to paprašo.
Valstybės narės kartu pateikia 
nekonfidencialią santrauką, kurioje 
pateikiama apibendrinta aprašų 
informacija, patiekiama 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytose ataskaitose.

Or. en

Pagrindimas

For refining, the energy costs represent more than 50% of the total operating costs. 
Managing energy (minimizing energy consumption and cost) is therefore a high priority. 
Refining is a sector exposed to carbon leakage, with a high trading intensity, and high CO2 
costs versus added value. In ETS directive and EU’s own NACE categorisation of industry, 
which is mandatory in the Union when economic activities are classified in statistics, refining 
is classified together with other energy intensive industries. Τhe draft proposal mistakenly 
compares the refining sector to the electricity generation sector. Τhe decision to specifically 
target oil refining, the only manufacturing sector targeted, in this Directive is unexpected and 
arbitrary. It has been introduced without any consultation, and was not addressed in the 
Impact Assessment. Refining would be covered by general provisions of the Directive 
addressed at energy intensive industries, so there is no need for specific reference to refining.
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Pakeitimas 1328
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pagal X priedą parengia 
visų įrenginių, kuriuose bendra nominali 
kuro deginimo šiluminė galia 50 MW ar 
daugiau, taip pat jų teritorijoje esančių 
naftos ir dujų perdirbimo įrenginių
duomenų aprašą. Jis atnaujinamas kas 
trejus metus. Šiuose aprašuose esantys su 
konkrečiais įrenginiais susiję duomenys 
pateikiami Komisijai, jei ji to paprašo. 
Valstybės narės kartu pateikia 
nekonfidencialią santrauką, kurioje 
pateikiama apibendrinta aprašų 
informacija, patiekiama 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytose ataskaitose.

Valstybės narės pagal X priedą parengia 
visų įrenginių, kuriuose bendra nominali 
kuro deginimo šiluminė galia 50 MW ar 
daugiau, duomenų aprašą. Jis atnaujinamas 
kas trejus metus. Šiuose aprašuose esantys 
su konkrečiais įrenginiais susiję duomenys 
pateikiami Komisijai, jei ji to paprašo. 
Valstybės narės kartu pateikia 
nekonfidencialią santrauką, kurioje 
pateikiama apibendrinta aprašų 
informacija, patiekiama 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytose ataskaitose.

Or. de

Pagrindimas

Aiški nuoroda į konkrečius įrenginius yra diskriminuojanti. Visi energijos perdirbimo 
įrenginiai turėtų būti vertinami vienodai.

Pakeitimas 1329
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pagal X priedą parengia 
visų įrenginių, kuriuose bendra nominali 
kuro deginimo šiluminė galia 50 MW ar 
daugiau, taip pat jų teritorijoje esančių 
naftos ir dujų perdirbimo įrenginių 
duomenų aprašą. Jis atnaujinamas kas

Valstybės narės pagal X priedą parengia 
visų įrenginių, kuriuose bendra nominali 
kuro deginimo šiluminė galia 50 MW ar 
daugiau, taip pat jų teritorijoje esančių 
naftos ir dujų perdirbimo įrenginių 
duomenų aprašą. Jis atnaujinamas kas
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trejus metus. Šiuose aprašuose esantys su 
konkrečiais įrenginiais susiję duomenys 
pateikiami Komisijai, jei ji to paprašo.
Valstybės narės kartu pateikia 
nekonfidencialią santrauką, kurioje 
pateikiama apibendrinta aprašų 
informacija, patiekiama 19 straipsnio 2
dalyje nurodytose ataskaitose.

penkerius metus. Šiuose aprašuose esantys 
su konkrečiais įrenginiais susiję duomenys 
pateikiami Komisijai, jei ji to paprašo.
Valstybės narės kartu pateikia 
nekonfidencialią santrauką, kurioje 
pateikiama apibendrinta aprašų 
informacija, patiekiama 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytose ataskaitose.

Or. ro

Pakeitimas 1330
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės 
energetikos reguliavimo institucijos savo 
sprendimuose tinkamai atsižvelgtų į dujų ir 
elektros energijos infrastruktūros veikimą.
Jos visų pirma užtikrina, kad tinklų tarifai 
ir taisyklės skatintų tinklo operatorius 
tinklo naudotojams siūlyti sistemos 
paslaugas, leidžiančias diegiant 
pažangiuosius tinklus įgyvendinti energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemones.

Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės 
energetikos reguliavimo institucijos savo 
sprendimuose dėl dujų ir elektros energijos 
infrastruktūros veikimo tinkamai 
atsižvelgtų į energijos vartojimo 
efektyvumą. Jos visų pirma užtikrina, kad 
tinklų tarifai ir taisyklės skatintų tinklo 
operatorius tinklo naudotojams siūlyti 
sistemos paslaugas, leidžiančias diegiant 
pažangiuosius tinklus įgyvendinti energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemones.
Be to, valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės energetikos reguliavimo 
institucijos laikytųsi integruoto požiūrio, 
kuris apimtų galimas taupymo priemones 
energijos tiekimo ir galutinio naudojimo 
sektoriuose.

Or. en

Pakeitimas 1331
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa



PE475.983v01-00 32/107 AM\883845LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės 
energetikos reguliavimo institucijos savo 
sprendimuose tinkamai atsižvelgtų į dujų ir 
elektros energijos infrastruktūros veikimą. 
Jos visų pirma užtikrina, kad tinklų tarifai 
ir taisyklės skatintų tinklo operatorius 
tinklo naudotojams siūlyti sistemos 
paslaugas, leidžiančias diegiant 
pažangiuosius tinklus įgyvendinti energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemones.

Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės 
energetikos reguliavimo institucijos savo 
sprendimuose dėl dujų ir elektros energijos 
infrastruktūros veikimo tinkamai 
atsižvelgtų į energijos vartojimo 
efektyvumą. Jos visų pirma užtikrina, kad 
tinklų tarifai ir taisyklės skatintų tinklo 
operatorius tinklo naudotojams siūlyti 
sistemos paslaugas, leidžiančias diegiant 
pažangiuosius tinklus įgyvendinti energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemones. 
Be to, valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės energetikos reguliavimo 
institucijos laikytųsi integruoto požiūrio, 
kuris apimtų galimas taupymo priemones 
energijos tiekimo ir galutinio naudojimo 
sektoriuose.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo siūlomu pakeitimu siekiama, kad nacionalinėms energetikos reguliavimo institucijoms 
būtų leidžiama apdovanoti ir (arba) remti vietos ir (arba) regioninius energetikos sektoriaus 
veiklos vykdytojus, kurių veikla duoda naudos energetikos sistemai.

Pakeitimas 1332
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės 
energetikos reguliavimo institucijos savo 
sprendimuose tinkamai atsižvelgtų į dujų ir 
elektros energijos infrastruktūros veikimą. 
Jos visų pirma užtikrina, kad tinklų tarifai 
ir taisyklės skatintų tinklo operatorius 
tinklo naudotojams siūlyti sistemos 
paslaugas, leidžiančias diegiant 
pažangiuosius tinklus įgyvendinti energijos 

Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės 
energetikos reguliavimo institucijos savo 
sprendimuose dėl dujų ir elektros energijos 
infrastruktūros veikimo tinkamai 
atsižvelgtų į energijos vartojimo 
efektyvumą. Jos visų pirma užtikrina, kad 
tinklų tarifai ir taisyklės skatintų tinklo 
operatorius tinklo naudotojams siūlyti 
sistemos paslaugas, leidžiančias diegiant 
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vartojimo efektyvumo didinimo priemones. pažangiuosius tinklus įgyvendinti energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemones.
Be to, valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės energetikos reguliavimo 
institucijos laikytųsi integruoto požiūrio, 
kuris apimtų galimas taupymo priemones 
energijos tiekimo ir galutinio naudojimo 
sektoriuose.

Or. en

Pakeitimas 1333
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės 
energetikos reguliavimo institucijos savo 
sprendimuose tinkamai atsižvelgtų į dujų ir 
elektros energijos infrastruktūros veikimą.
Jos visų pirma užtikrina, kad tinklų tarifai 
ir taisyklės skatintų tinklo operatorius 
tinklo naudotojams siūlyti sistemos 
paslaugas, leidžiančias diegiant 
pažangiuosius tinklus įgyvendinti energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemones.

Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės 
energetikos reguliavimo institucijos savo 
sprendimuose dėl dujų ir elektros energijos 
infrastruktūros veikimo tinkamai 
atsižvelgtų į energijos vartojimo 
efektyvumą. Jos visų pirma užtikrina, kad 
tinklų tarifai ir taisyklės skatintų diegiant 
pažangiuosius tinklus įgyvendinti energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemones.

Or. en

Pakeitimas 1334
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Valstybės narės užtikrina, kad namų 
ūkiams ir bendruomenėms būtų leidžiama 
teikti perteklinę elektros energiją, 
pagamintą naudojant mažos apimties 
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technologijas arba mikrotechnologijas, 
elektros energijos tinklui ir kad už tai 
jiems bus finansiškai atlyginama. Tuo 
atveju, kai piliečiai, individualiai arba 
kaip grupė, turi ir eksploatuoja mažos 
apimties atsinaujinančiosios energijos 
sistemas, pagaminta elektros energija 
traktuojama kaip energijos vartojimo 
efektyvumas, o ne kaip gamyba.

Or. en

Pakeitimas 1335
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad tinklo 
reguliavimas ir energetikos reguliavimo 
institucijų nustatyti arba patvirtinti tarifai 
atitiktų XI priedo kriterijus, atsižvelgiant į 
gaires ir kodeksus, parengtus pagal 
Reglamentą Nr. 714/2009 ir Reglamentą 
Nr. 715/2009.

Elektros atveju valstybės narės užtikrina, 
kad tinklo reguliavimas ir energetikos 
reguliavimo institucijų nustatyti arba 
patvirtinti tinklo tarifai atitiktų XI priedo 
kriterijus, atsižvelgiant į gaires ir kodeksus, 
parengtus pagal Reglamentą Nr. 714/2009. 
Dujų atveju valstybės narės užtikrina, kad 
tinklo reguliavimas ir energetikos 
reguliavimo institucijų nustatyti arba 
patvirtinti tinklo tarifai būtų parengti 
pagal Reglamentą Nr. 715/2009.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje turėtų būti nurodomas skirtumas tarp elektros perdavimo ir skirstymo ir gamtinių 
dujų perdavimo ir skirstymo reikalavimų.

Pakeitimas 1336
Giles Chichester

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

Valstybės narės užtikrina, kad tinklo 
reguliavimas ir energetikos reguliavimo 
institucijų nustatyti arba patvirtinti tarifai 
atitiktų XI priedo kriterijus, atsižvelgiant į 
gaires ir kodeksus, parengtus pagal 
Reglamentą Nr. 714/2009 ir Reglamentą 
Nr. 715/2009.

Valstybės narės užtikrina, kad elektros
tinklo reguliavimas ir energetikos 
reguliavimo institucijų nustatyti arba 
patvirtinti elektros tinklo tarifai atitiktų XI 
priedo kriterijus, atsižvelgiant į gaires ir 
kodeksus, parengtus pagal Reglamentą 
Nr. 714/2009 ir Reglamentą Nr. 715/2009.

Or. en

Pakeitimas 1337
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad tinklo 
reguliavimas ir energetikos reguliavimo 
institucijų nustatyti arba patvirtinti tarifai 
atitiktų XI priedo kriterijus, atsižvelgiant į 
gaires ir kodeksus, parengtus pagal 
Reglamentą Nr. 714/2009 ir Reglamentą 
Nr. 715/2009.

Valstybės narės užtikrina, kad tinklo 
reguliavimas ir energetikos reguliavimo 
institucijų nustatyti arba patvirtinti tinklo
tarifai elektrai atitiktų XI priedo kriterijus, 
atsižvelgiant į gaires ir kodeksus, parengtus 
pagal Reglamentą Nr. 714/2009.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi XI priedas taikomas tik elektrai, iš antros pastraipos reikia išbraukti visas nuorodas 
į dujas.

Pakeitimas 1338
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės energetikos reguliavimo 
institucijos skatintų, jog vietos arba 
regioninėse energijos rinkose 
nediskriminuojamu būdu būtų 
naudojamasi ne tik pasiūlos, bet ir 
paklausos ištekliais, pvz., reagavimo į 
paklausą priemonėmis. Jeigu reikia, 
valstybės narės reikalauja, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos ir 
perdavimo sistemos operatoriai apibrėžtų 
technines specifikacijas dėl dalyvavimo 
energijos ir tretinio rezervo rinkose 
remiantis šių rinkų techniniais 
reikalavimais ir reagavimo į paklausą 
pajėgumais. Įgyvendinant nacionalines 
pajėgumų pakankamumo arba kitas su 
energetiniu saugumu susijusias 
priemones reikėtų visapusiškai atsižvelgti 
į reagavimo į paklausą potencialą.

Or. en

Pagrindimas

Reagavimas į paklausą – pagrindinė sąvoką, apibrėžiama šioje direktyvoje, nes ji gana 
naujas reiškinys, tačiau turi didelį ekonominį ir aplinkosauginį potencialą. Reikia palengvinti 
reagavimo į paklausą priemonių patekimą į didmenines rinkas ir nacionalinių bei regioninių 
reagavimo rinkų sukūrimą.

Pakeitimas 1339
Catherine Trautmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės energetikos reguliavimo 
institucijos skatintų energijos paklausos 
valdymą (reagavimas į paklausą) vietos ar 
regioninėse didmeninėse rinkose.
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Or. fr

Pakeitimas 1340
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės energetikos reguliavimo 
institucijos skatintų, jog vietos arba 
regioninėse didmeninėse rinkose būtų 
naudojamasi ne tik pasiūlos, bet ir 
paklausos ištekliais, pvz., reagavimo į 
paklausą priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 1341
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Valstybės narės užtikrina, kad namų 
ūkiams arba bendruomenėms būtų 
leidžiama teikti perteklinę elektros 
energiją, pagamintą naudojant mažos 
apimties technologijas arba 
mikrotechnologijas, elektros energijos 
tinklui ir kad už tai jiems būtų finansiškai 
atlyginama. Tuo atveju, kai piliečiai, 
individualiai arba kaip grupė, turi ir 
eksploatuoja mažos apimties 
atsinaujinančiosios energijos sistemas, 
pagaminta elektros energija traktuojama 
kaip energijos vartojimo efektyvumas, o 
ne kaip gamyba.
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Or. en

Pakeitimas 1342
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės iki 2013 m. birželio 
30 d. patvirtina planus:

Išbraukta.

a) kuriais būtų įvertintos jų dujų, elektros 
energijos ir centralizuoto šildymo bei 
vėsinimo infrastruktūros efektyvaus 
energijos vartojimo galimybės, visų pirma 
susijusios su perdavimu, skirstymu, 
apkrovos valdymu ir sąveikumu, taip pat 
prijungimu prie energijos gamybos 
įrenginių;
b) kuriuose būtų nustatytos konkrečios 
priemonės ir investicijos, skirtos tinklo 
infrastruktūros energijos vartojimo 
efektyvumo tobulinimui mažiausiomis 
sąnaudomis, ir sudarytas išsamus šių 
priemonių ir investicijų įgyvendinimo 
grafikas.

Or. en

Pagrindimas

Elektros, dujų ir šilumos tinklo operatoriai formuoja verslo ekonomikos taisykles, taigi savo 
turtą stato ir jį eksploatuoja efektyviausiu būdu.

Pakeitimas 1343
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kuriais būtų įvertintos jų dujų, elektros a) kuriais būtų įvertintos jų dujų, elektros 
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energijos ir centralizuoto šildymo bei 
vėsinimo infrastruktūros efektyvaus 
energijos vartojimo galimybės, visų pirma 
susijusios su perdavimu, skirstymu, 
apkrovos valdymu ir sąveikumu, taip pat 
prijungimu prie energijos gamybos 
įrenginių;

energijos ir centralizuoto šildymo bei 
vėsinimo infrastruktūros efektyvaus 
energijos vartojimo galimybės, visų pirma 
susijusios su perdavimu, skirstymu, 
apkrovos valdymu ir sąveikumu, taip pat 
prijungimu prie energijos gamybos 
įrenginių, įskaitant smulkius ir mažos 
apimties energijos gamybos įrenginius;

Or. en

Pakeitimas 1344
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kuriuose būtų nustatytos konkrečios 
priemonės ir investicijos, skirtos tinklo 
infrastruktūros energijos vartojimo 
efektyvumo tobulinimui mažiausiomis 
sąnaudomis, ir sudarytas išsamus šių 
priemonių ir investicijų įgyvendinimo 
grafikas.

b) kuriuose būtų nustatytos konkrečios 
priemonės ir investicijos, skirtos tinklo 
infrastruktūros energijos vartojimo 
efektyvumo tobulinimui mažiausiomis 
sąnaudomis, arba priemonės, kuriomis 
siekiama palengvinti atsinaujinančiosios 
energijos gamybos integraciją į tinklo 
infrastruktūrą, ir sudarytas išsamus šių 
priemonių ir investicijų įgyvendinimo 
grafikas.

Or. en

Pakeitimas 1345
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kuriuose būtų nustatytos konkrečios 
priemonės ir investicijos, skirtos tinklo 
infrastruktūros energijos vartojimo 
efektyvumo tobulinimui mažiausiomis 

b) kuriuose būtų nustatytos konkrečios 
priemonės ir investicijos, skirtos tinklo 
infrastruktūros energijos vartojimo 
efektyvumo tobulinimui mažiausiomis 
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sąnaudomis, ir sudarytas išsamus šių 
priemonių ir investicijų įgyvendinimo 
grafikas.

sąnaudomis, arba priemonės, kuriomis 
siekiama palengvinti atsinaujinančiosios 
energijos gamybos integraciją į tinklo 
infrastruktūrą, ir sudarytas išsamus šių 
priemonių ir investicijų įgyvendinimo 
grafikas.

Or. en

Pakeitimas 1346
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kuriuose būtų nustatytos konkrečios 
priemonės ir investicijos, skirtos tinklo 
infrastruktūros energijos vartojimo 
efektyvumo tobulinimui mažiausiomis 
sąnaudomis, ir sudarytas išsamus šių 
priemonių ir investicijų įgyvendinimo 
grafikas.

b) kuriuose būtų nustatytos konkrečios 
priemonės ir investicijos, skirtos tinklo 
infrastruktūros energijos vartojimo 
efektyvumo tobulinimui mažiausiomis 
sąnaudomis, tinkamai atsižvelgiant į 
perdavimo atstumus, ir sudarytas išsamus 
šių priemonių ir investicijų įgyvendinimo 
grafikas.

Or. pl

Pagrindimas

Investicijų sąnaudos ir perdavimo nuostoliai priklauso nuo perdavimo atstumo.

Pakeitimas 1347
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kuriuose būtų nustatytos konkrečios 
priemonės ir investicijos, skirtos tinklo 
infrastruktūros energijos vartojimo 
efektyvumo tobulinimui mažiausiomis 

b) kuriuose būtų reikalaujama, kad tinklo 
operatoriai nustatytų konkrečias 
priemones ir investicijas, skirtas tinklo 
infrastruktūros energijos vartojimo 
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sąnaudomis, ir sudarytas išsamus šių 
priemonių ir investicijų įgyvendinimo
grafikas.

efektyvumo tobulinimui mažiausiomis 
sąnaudomis, ir sudarytų išsamų šių 
priemonių ir investicijų įgyvendinimo
grafiką.

Or. en

Pakeitimas 1348
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kuriais būtų įvertintos jų dujų, 
elektros energijos ir centralizuoto šildymo 
bei vėsinimo infrastruktūros efektyvaus 
energijos vartojimo galimybės, visų pirma 
susijusios su perdavimu, skirstymu, 
apkrovos valdymu ir sąveikumu, taip pat 
prijungimu prie energijos gamybos 
įrenginių, įskaitant smulkius ir mažos 
apimties energijos gamybos įrenginius;

Or. en

Pakeitimas 1349
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kuriuose būtų įvertinta galimybė 
elektros rinkai sukurti išankstinę 
pajėgumų rinką. Į šį vertinimą turėtų būti 
įtraukta kiekvienos valstybės narės tokios 
rinkos suderinimo su Europos rinka 
ekonominės naudos analizė.

Or. en
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Pakeitimas 1350
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kuriuose nustatomi finansavimo 
šaltiniai, įskaitant struktūrinius fondus, 
nacionalinius, regioninius ir vietos fondus 
ir suplanuotas paskolas;

Or. ro

Pakeitimas 1351
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) kuriuose reaguojama į aktualius 
socialinius, techninius ir finansinius 
klausimus.

Or. ro

Pakeitimas 1352
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali leisti nustatyti 
tokias tinklais perduodamos ir skirstomos 
energijos sistemų ir tarifų struktūrų dalis, 
kurias taikant būtų siekiama socialinio 
tikslo, jei užtikrinama, kad dėl to atsiradę 

Išbraukta.



AM\883845LT.doc 43/107 PE475.983v01-00

LT

bet kokie perdavimo ir skirstymo sistemos 
sutrikimai būtų kuo mažesni ir nebūtų 
neproporcingi siekiamam socialiniam 
tikslui.

Or. en

Pakeitimas 1353
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali leisti nustatyti 
tokias tinklais perduodamos ir skirstomos 
energijos sistemų ir tarifų struktūrų dalis, 
kurias taikant būtų siekiama socialinio 
tikslo, jei užtikrinama, kad dėl to atsiradę 
bet kokie perdavimo ir skirstymo sistemos 
sutrikimai būtų kuo mažesni ir nebūtų 
neproporcingi siekiamam socialiniam 
tikslui.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1354
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
panaikintos tos perdavimo ir skirstymo 
tarifų paskatos, kurios nepagrįstai didina 
skirstomos ar perduodamos energijos kiekį.
Todėl valstybės narės, laikydamosi 
Direktyvos 2009/72/EB 3 straipsnio 2 
dalies ir Direktyvos 2009/73/EB 3 
straipsnio 2 dalies, gali elektros energijos ir 
dujų sektoriuose veikiančioms įmonėms 

4. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
panaikintos tos perdavimo ir skirstymo 
tarifų paskatos, kurios nepagrįstai didina 
skirstomos ar perduodamos energijos kiekį
arba kurios gali sudaryti kliūčių naudoti 
reagavimo į paklausą priemones, įskaitant 
paslaugų agregatorius (angl. service 
aggregators), teikiant balansavimo ir 
papildomas paslaugas. Ypač nustatomi 
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nustatyti su viešąja paslauga susijusius 
įpareigojimus dėl energijos vartojimo 
efektyvumo.

tokie perdavimo ir skirstymo tarifai, 
kuriuos taikant tinklo operatoriai būtų 
apdovanojami už didesnį infrastruktūros 
projekto ir eksploatavimo efektyvumą, 
panaikinamos paskatos didesniems 
pralaidumo kiekiams ir toliau teikiama 
tinkama informacija apie kainas ir 
numatomos energijos taupymo iniciatyvos 
galutiniams vartotojams. Todėl valstybės 
narės, laikydamosi Direktyvos 2009/72/EB 
3 straipsnio 2 dalies ir Direktyvos 
2009/73/EB 3 straipsnio 2 dalies, gali 
elektros energijos ir dujų sektoriuose 
veikiančioms įmonėms nustatyti su viešąja 
paslauga susijusius įpareigojimus dėl 
energijos vartojimo efektyvumo.

Or. en

Pagrindimas

Numatant energijos vartojimo efektyvumo programas, skirtas vartotojams, pagal tradicinį 
komunalinių paslaugų verslo modelį sukuriamas esminis prieštaravimas atsižvelgiant į 
komunalinių paslaugų finansinius tikslus – didinti pajamas didinant parduodamos energijos 
kiekį. Reikia numatyti priemones, pagal kurias komunalinių paslaugų įmonės būtų 
apdovanojamos už tai, kad investuoja siekdamos didinti klientų namų ūkių, įmonių, institucijų 
ir pramonės objektų energijos vartojimo efektyvumą.

Pakeitimas 1355
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
panaikintos tos perdavimo ir skirstymo
tarifų paskatos, kurios nepagrįstai didina 
skirstomos ar perduodamos energijos kiekį.
Todėl valstybės narės, laikydamosi 
Direktyvos 2009/72/EB 3 straipsnio 2 
dalies ir Direktyvos 2009/73/EB 3 
straipsnio 2 dalies, gali elektros energijos ir 
dujų sektoriuose veikiančioms įmonėms 
nustatyti su viešąja paslauga susijusius 

4. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
panaikintos tos perdavimo ir skirstymo 
tarifų paskatos, kurios nepagrįstai didina 
skirstomos ar perduodamos energijos kiekį.
Ypač nustatomi tokie perdavimo ir 
skirstymo tarifai, kuriuos taikant tinklo 
operatoriai būtų apdovanojami už didesnį 
infrastruktūros projekto ir eksploatavimo 
efektyvumą, panaikinamos paskatos 
didesniems pralaidumo kiekiams ir toliau 
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įpareigojimus dėl energijos vartojimo 
efektyvumo.

teikiama tinkama informacija apie kainas 
ir numatomos energijos taupymo 
iniciatyvos galutiniams vartotojams. Todėl 
valstybės narės, laikydamosi Direktyvos 
2009/72/EB 3 straipsnio 2 dalies ir 
Direktyvos 2009/73/EB 3 straipsnio 2 
dalies, gali elektros energijos ir dujų 
sektoriuose veikiančioms įmonėms 
nustatyti su viešąja paslauga susijusius 
įpareigojimus dėl energijos vartojimo 
efektyvumo.

Or. en

Pagrindimas

Taupydami energiją ir efektyviai ją vartodami vartotojai taupo pinigus ir mažina Europos 
priklausomybę nuo tiekimo iš užsienio. Priemonėmis turėtų būti apdovanojamos komunalinių 
paslaugų įmonės už tai, kad investuoja siekdamos didinti savo klientų (namų ūkių, įmonių, 
institucijų ir pramonės objektų) energijos vartojimo efektyvumą, o ne už tai, kad jos didina 
pajamas didindamos parduodamos energijos kiekį.

Pakeitimas 1356
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
panaikintos tos perdavimo ir skirstymo 
tarifų paskatos, kurios nepagrįstai didina 
skirstomos ar perduodamos energijos kiekį.
Todėl valstybės narės, laikydamosi 
Direktyvos 2009/72/EB 3 straipsnio 2 
dalies ir Direktyvos 2009/73/EB 3 
straipsnio 2 dalies, gali elektros energijos ir 
dujų sektoriuose veikiančioms įmonėms 
nustatyti su viešąja paslauga susijusius 
įpareigojimus dėl energijos vartojimo 
efektyvumo.

4. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
panaikintos tos perdavimo ir skirstymo 
tarifų paskatos, kurios nepagrįstai didina 
skirstomos ar perduodamos energijos kiekį.
Ypač nustatomi tokie perdavimo ir 
skirstymo tarifai, kuriuos taikant tinklo 
operatoriai būtų apdovanojami už didesnį 
infrastruktūros projekto ir eksploatavimo 
efektyvumą, panaikinamos paskatos 
didesniems pralaidumo kiekiams ir toliau 
teikiama tinkama informacija apie kainas 
ir numatomos energijos taupymo 
iniciatyvos galutiniams vartotojams. Todėl 
valstybės narės, laikydamosi Direktyvos 
2009/72/EB 3 straipsnio 2 dalies ir 
Direktyvos 2009/73/EB 3 straipsnio 2 
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dalies, gali elektros energijos ir dujų 
sektoriuose veikiančioms įmonėms 
nustatyti su viešąja paslauga susijusius
įpareigojimus dėl energijos vartojimo 
efektyvumo.

Or. en

Pakeitimas 1357
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
panaikintos tos perdavimo ir skirstymo 
tarifų paskatos, kurios nepagrįstai didina 
skirstomos ar perduodamos energijos kiekį. 
Todėl valstybės narės, laikydamosi 
Direktyvos 2009/72/EB 3 straipsnio 2 
dalies ir Direktyvos 2009/73/EB 3 
straipsnio 2 dalies, gali elektros energijos ir 
dujų sektoriuose veikiančioms įmonėms 
nustatyti su viešąja paslauga susijusius 
įpareigojimus dėl energijos vartojimo 
efektyvumo.

4. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
panaikintos tos perdavimo ir skirstymo 
tarifų paskatos, kurios nepagrįstai didina 
skirstomos ar perduodamos energijos kiekį, 
ir skatina priemones, kuriomis remiamas 
galutinių vartotojų dalyvavimas energijos 
rinkose, ypač taikant energijos vartojimo 
moduliacijos programas. Todėl valstybės 
narės, laikydamosi Direktyvos 2009/72/EB 
3 straipsnio 2 dalies ir Direktyvos 
2009/73/EB 3 straipsnio 2 dalies, gali 
elektros energijos ir dujų sektoriuose 
veikiančioms įmonėms nustatyti su viešąja 
paslauga susijusius įpareigojimus dėl 
energijos vartojimo efektyvumo.

Or. fr

Pakeitimas 1358
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
panaikintos tos perdavimo ir skirstymo 

4. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
panaikintos tos perdavimo ir skirstymo 
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tarifų paskatos, kurios nepagrįstai didina 
skirstomos ar perduodamos energijos kiekį.
Todėl valstybės narės, laikydamosi 
Direktyvos 2009/72/EB 3 straipsnio 2 
dalies ir Direktyvos 2009/73/EB 3 
straipsnio 2 dalies, gali elektros energijos ir 
dujų sektoriuose veikiančioms įmonėms 
nustatyti su viešąja paslauga susijusius 
įpareigojimus dėl energijos vartojimo 
efektyvumo.

tarifų paskatos, kurios nepagrįstai didina 
skirstomos ar perduodamos energijos kiekį, 
ir pertvarko šias paskatas taip, kad 
dėmesys būtų skiriamas vartotojų 
dalyvavimui siekiant sistemos efektyvumo, 
įskaitant reagavimo į paklausą priemones.
Todėl valstybės narės, laikydamosi 
Direktyvos 2009/72/EB 3 straipsnio 2 
dalies ir Direktyvos 2009/73/EB 3 
straipsnio 2 dalies, gali elektros energijos ir 
dujų sektoriuose veikiančioms įmonėms 
nustatyti su viešąja paslauga susijusius 
įpareigojimus dėl energijos vartojimo 
efektyvumo.

Or. en

Pakeitimas 1359
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
panaikintos tos perdavimo ir skirstymo 
tarifų paskatos, kurios nepagrįstai didina 
skirstomos ar perduodamos energijos kiekį.
Todėl valstybės narės, laikydamosi 
Direktyvos 2009/72/EB 3 straipsnio 2 
dalies ir Direktyvos 2009/73/EB 3 
straipsnio 2 dalies, gali elektros energijos ir 
dujų sektoriuose veikiančioms įmonėms 
nustatyti su viešąja paslauga susijusius 
įpareigojimus dėl energijos vartojimo 
efektyvumo.

4. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
panaikintos tos perdavimo ir skirstymo 
tarifų paskatos, kurios nepagrįstai didina 
skirstomos ar perduodamos energijos kiekį, 
ir pertvarko šias paskatas taip, kad 
dėmesys būtų skiriamas vartotojų 
dalyvavimui siekiant sistemos efektyvumo, 
įskaitant reagavimo į paklausą priemones, 
kurios priklauso nuo nacionalinių 
aplinkybių. Todėl valstybės narės, 
laikydamosi Direktyvos 2009/72/EB 3 
straipsnio 2 dalies ir Direktyvos 
2009/73/EB 3 straipsnio 2 dalies, gali 
elektros energijos ir dujų sektoriuose 
veikiančioms įmonėms nustatyti su viešąja 
paslauga susijusius įpareigojimus dėl 
energijos vartojimo efektyvumo.

Or. en
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Pakeitimas 1360
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
panaikintos tos perdavimo ir skirstymo 
tarifų paskatos, kurios nepagrįstai didina 
skirstomos ar perduodamos energijos kiekį.
Todėl valstybės narės, laikydamosi 
Direktyvos 2009/72/EB 3 straipsnio 2 
dalies ir Direktyvos 2009/73/EB 3 
straipsnio 2 dalies, gali elektros energijos ir 
dujų sektoriuose veikiančioms įmonėms 
nustatyti su viešąja paslauga susijusius 
įpareigojimus dėl energijos vartojimo 
efektyvumo.

4. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
panaikintos tos perdavimo ir skirstymo 
tarifų paskatos, kurios nepagrįstai didina 
skirstomos ar perduodamos energijos kiekį, 
ir pertvarko šias paskatas taip, kad 
dėmesys būtų skiriamas vartotojų 
dalyvavimui siekiant sistemos efektyvumo, 
įskaitant reagavimo į paklausą priemones, 
kurios priklauso nuo nacionalinių 
aplinkybių. Todėl valstybės narės, 
laikydamosi Direktyvos 2009/72/EB 3 
straipsnio 2 dalies ir Direktyvos 
2009/73/EB 3 straipsnio 2 dalies, gali 
elektros energijos ir dujų sektoriuose 
veikiančioms įmonėms nustatyti su viešąja 
paslauga susijusius įpareigojimus dėl 
energijos vartojimo efektyvumo.

Or. en

Pakeitimas 1361
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
panaikintos tos perdavimo ir skirstymo 
tarifų paskatos, kurios nepagrįstai didina 
skirstomos ar perduodamos energijos
kiekį. Todėl valstybės narės, laikydamosi 
Direktyvos 2009/72/EB 3 straipsnio 2 
dalies ir Direktyvos 2009/73/EB 3 
straipsnio 2 dalies, gali elektros energijos ir 
dujų sektoriuose veikiančioms įmonėms 
nustatyti su viešąja paslauga susijusius 

4. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
panaikintos tos perdavimo ir skirstymo 
tarifų paskatos, kurios sudaro kliūčių
energijos vartojimo efektyvumui 
gaminant, perduodant ir skirstant 
energiją. Todėl valstybės narės, 
laikydamosi Direktyvos 2009/72/EB 3 
straipsnio 2 dalies ir Direktyvos 
2009/73/EB 3 straipsnio 2 dalies, gali 
elektros energijos ir dujų sektoriuose 
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įpareigojimus dėl energijos vartojimo 
efektyvumo.

veikiančioms įmonėms nustatyti su viešąja 
paslauga susijusius įpareigojimus dėl 
energijos vartojimo efektyvumo.

Or. en

Pakeitimas 1362
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
panaikintos tos perdavimo ir skirstymo 
tarifų paskatos, kurios nepagrįstai didina 
skirstomos ar perduodamos energijos kiekį. 
Todėl valstybės narės, laikydamosi 
Direktyvos 2009/72/EB 3 straipsnio 2 
dalies ir Direktyvos 2009/73/EB 3 
straipsnio 2 dalies, gali elektros energijos ir 
dujų sektoriuose veikiančioms įmonėms 
nustatyti su viešąja paslauga susijusius 
įpareigojimus dėl energijos vartojimo 
efektyvumo.

4. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
panaikintos tos perdavimo ir skirstymo 
tarifų paskatos, kurios nepagrįstai didina 
skirstomos ar perduodamos energijos kiekį. 
Todėl valstybės narės, laikydamosi 
Direktyvos 2009/72/EB 3 straipsnio 2 
dalies ir Direktyvos 2009/73/EB 3 
straipsnio 2 dalies, gali elektros energijos ir 
dujų sektoriuose veikiančioms įmonėms 
nustatyti su viešąja paslauga susijusius 
įpareigojimus dėl energijos vartojimo 
efektyvumo. Tai neturėtų užkirsti kelio 
tinklų operatoriams įvesti sąnaudomis 
paremtas tarifų struktūras.

Or. de

Pagrindimas

Įvedus pažangiuosius skaitiklius tarifai vis labiau bus atsiejami nuo suvartojimo (kiekio), 
todėl labiau priklausys nuo galimybės naudotis elektros energija ir šiluma. Reikia atsižvelgti į 
šią tendenciją, kuri atsirado dėl politinių sprendimų.

Pakeitimas 1363
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

4a. Valstybės narės patvirtina priemones 
ir gaires, skirtas reagavimo į paklausą 
priemonėms skatinti ir naudoti 
pramoninėse, komercinėse ir 
gyvenamosiose vietose ir pastatuose, ypač 
turint mintyje paklausos išteklių 
integravimą į regionines elektros 
energijos rinkas ir jų sujungimą su 
energijos tinklu atsižvelgiant į būsimus 
nacionalinius veiksmų planus, kuriais 
siekiama įgyvendinti pažangiuosius 
tinklus.

Or. en

Pagrindimas

Susiejus energijos vartojimo efektyvumą su reagavimo į paklausą technologijomis ir 
programomis būtų tobulinamas energijos vartojimas pastatuose atsižvelgiant į bendrus tinklo 
reikalavimus ir efektyvumą (t. y. piko metu).

Pakeitimas 1364
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikydamiesi tinklo patikimumo ir saugos 
priežiūros reikalavimų ir kompetentingų 
nacionalinių institucijų nustatytų skaidrių 
nediskriminacinių kriterijų, perdavimo 
sistemų operatoriai ir skirstymo sistemų 
operatoriai savo teritorijoje:

Nepažeisdamos 2009 m. balandžio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją 
16 straipsnio 2 dalies, pagal kurią prieigos 
prie tinklo ir išsiuntimo pirmenybė 
teikiama iš atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių pagamintai elektros energijai,
valstybės narės užtikrina, kad, laikydamiesi 
tinklo patikimumo ir saugos priežiūros 
reikalavimų ir kompetentingų nacionalinių 
institucijų nustatytų skaidrių 
nediskriminacinių kriterijų, perdavimo 
sistemų operatoriai ir skirstymo sistemų 
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operatoriai savo teritorijoje:

Or. en

Pakeitimas 1365
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikydamiesi tinklo patikimumo ir saugos 
priežiūros reikalavimų ir kompetentingų 
nacionalinių institucijų nustatytų skaidrių 
nediskriminacinių kriterijų, perdavimo 
sistemų operatoriai ir skirstymo sistemų 
operatoriai savo teritorijoje:

Nepažeisdamos 2009 m. balandžio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją 
16 straipsnio 2 dalies, pagal kurią prieigos 
prie tinklo ir išsiuntimo pirmenybė 
teikiama iš atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių pagamintai elektros energijai,
valstybės narės užtikrina, kad, laikydamiesi 
tinklo patikimumo ir saugos priežiūros 
reikalavimų ir kompetentingų nacionalinių 
institucijų nustatytų skaidrių 
nediskriminacinių kriterijų, perdavimo 
sistemų operatoriai ir skirstymo sistemų 
operatoriai savo teritorijoje:

Or. en

Pakeitimas 1366
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikydamiesi tinklo patikimumo ir saugos 
priežiūros reikalavimų ir kompetentingų 
nacionalinių institucijų nustatytų skaidrių 
nediskriminacinių kriterijų, perdavimo 
sistemų operatoriai ir skirstymo sistemų 

Laikydamosi Direktyvos 2009/28/EB 
16 straipsnio 2 dalies, pagal kurią prieigos 
prie tinklo ir išsiuntimo pirmenybė 
teikiama iš atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių pagamintai elektros energijai,
valstybės narės užtikrina, kad, laikydamiesi 
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operatoriai savo teritorijoje: tinklo patikimumo ir saugos priežiūros 
reikalavimų ir kompetentingų nacionalinių 
institucijų nustatytų skaidrių 
nediskriminacinių kriterijų, perdavimo 
sistemų operatoriai ir skirstymo sistemų 
operatoriai savo teritorijoje:

Or. en

Pagrindimas

Šios direktyvos nuostatos neturėtų sudaryti kliūčių įgyvendinti Direktyvoje 2009/28/EB 
atsinaujinantiesiems ištekliams nustatytas iniciatyvas.

Pakeitimas 1367
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikydamiesi tinklo patikimumo ir saugos 
priežiūros reikalavimų ir kompetentingų 
nacionalinių institucijų nustatytų skaidrių 
nediskriminacinių kriterijų, perdavimo 
sistemų operatoriai ir skirstymo sistemų 
operatoriai savo teritorijoje:

Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikydamiesi tinklo patikimumo ir saugos 
priežiūros, taip pat rentabilumo
reikalavimų ir kompetentingų nacionalinių 
institucijų nustatytų skaidrių 
nediskriminacinių kriterijų, perdavimo 
sistemų operatoriai ir skirstymo sistemų 
operatoriai savo teritorijoje:

Or. en

Pakeitimas 1368
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikydamiesi tinklo patikimumo ir saugos 
priežiūros reikalavimų ir kompetentingų

Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikydamiesi tinklo patikimumo ir saugos 
priežiūros reikalavimų ir nacionalinių
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nacionalinių institucijų nustatytų skaidrių 
nediskriminacinių kriterijų, perdavimo 
sistemų operatoriai ir skirstymo sistemų 
operatoriai savo teritorijoje:

energetikos reguliavimo institucijų 
nustatytų skaidrių nediskriminacinių 
kriterijų, perdavimo sistemų operatoriai ir 
skirstymo sistemų operatoriai savo 
teritorijoje:

Or. en

Pakeitimas 1369
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrintų didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu pagamintos elektros 
energijos perdavimą ir skirstymą;

a) užtikrintų, kad pirmenybė būtų teikiama
didelio naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintos elektros energijos, o ne iš 
mažiau efektyvaus iškastinio kuro 
pagamintos elektros energijos perdavimui 
ir skirstymui, kiek leidžia nacionalinės 
elektros sistemos veikimas;

Or. en

Pakeitimas 1370
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) suteiktų didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu pagamintos elektros 
energijos pirmenybinę arba užtikrintą 
prieigą prie tinklo;

b) suteiktų didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu pagamintos elektros 
energijos pirmenybinę arba užtikrintą 
prieigą prie tinklo, jei elektros energija 
pagaminta kogeneracijos įrenginyje, 
kuriame naudojamas kuras iš 
atsinaujinančio energijos šaltinio, ir 
(arba) šildymo poreikis yra bent jau 
lygiavertis šiame įrenginyje 
pagaminamam šilumos kiekiui;
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Or. fr

Pakeitimas 1371
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) suteiktų didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu pagamintos elektros 
energijos pirmenybinę arba užtikrintą 
prieigą prie tinklo;

b) suteiktų didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu pagamintos elektros 
energijos, o ne iš mažiau efektyvaus 
iškastinio kuro pagamintos elektros 
energijos pirmenybinę arba užtikrintą 
prieigą prie tinklo, kiek leidžia 
nacionalinės elektros sistemos veikimas;

Or. en

Pakeitimas 1372
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) suteiktų didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu pagamintos elektros
energijos pirmenybinę arba užtikrintą 
prieigą prie tinklo;

b) suteiktų didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu pagamintos elektros 
energijos pirmenybinę arba užtikrintą 
prieigą prie tinklo, taip pat elektros 
energijos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių atžvilgiu;

Or. de

Pagrindimas

Elektros energiją ir šilumą gaminant kogeneracijos būdu, jei pirmenybė būtų teikiama 
elektros energijai iš atsinaujinančių energijos šaltinių, sumažėtų šilumos gamyba. Todėl 
praktiniais sumetimais kogeneracijos būdu pagamintai elektros energijai turi būti teikiama 
pirmenybė ir elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių atžvilgiu.
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Pakeitimas 1373
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) suteiktų didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu pagamintos elektros 
energijos pirmenybinę arba užtikrintą 
prieigą prie tinklo;

b) suteiktų didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu pagamintos elektros 
energijos užtikrintą prieigą prie tinklo;

Or. en

Pagrindimas

Atvirose elektros rinkose, kurios plėsis visoje Europoje, pirmenybinė prieiga prie 
kogeneracijos būdu pagamintos elektros energijos arba pirmenybinis išsiuntimas neveikia.  
Dėl pirmenybinio naudojimosi būtų iškreipta elektros energijos rinka, o tai nepriimtina. Todėl 
užtikrinta prieiga yra aiškus ir geras sprendimas, kuris atitinka direktyvos dėl 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių nuostatas.

Pakeitimas 1374
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) suteiktų didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu pagamintos elektros 
energijos pirmenybinę arba užtikrintą 
prieigą prie tinklo;

b) suteiktų didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu pagamintos elektros 
energijos užtikrintą prieigą prie tinklo;

Or. en

Pakeitimas 1375
Teresa Riera Madurell
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Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) suteiktų didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu pagamintos elektros 
energijos pirmenybinę arba užtikrintą 
prieigą prie tinklo;

b) suteiktų didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu pagamintos elektros 
energijos užtikrintą prieigą prie tinklo;

Or. en

Pakeitimas 1376
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) suteiktų didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu pagamintos elektros 
energijos pirmenybinę arba užtikrintą 
prieigą prie tinklo;

b) suteiktų didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu pagamintos elektros 
energijos užtikrintą prieigą prie tinklo;

Or. en

Pagrindimas

Atviroje elektros rinkoje elektros išsiuntimas grindžiamas gamybos kaina. Nėra galimybės 
dalyviams suteikti pirmenybinę prieigą arba išsiuntimą. Europoje elektros rinkos ateityje vis 
labiau atsivers konkurencijai ir šie pokyčiai nelėtės. Dėl pirmenybinio išsiuntimo būtų 
iškreipiama konkurencija elektros rinkoje. Todėl užtikrinta prieiga yra aiškus ir geras 
sprendimas, kuris atitinka direktyvos dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių nuostatas.

Pakeitimas 1377
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) siųsdami elektros energiją iš gamybos Išbraukta.
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įrenginių, pirmenybę teiktų didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintai elektros energijai.

Or. en

Pakeitimas 1378
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) siųsdami elektros energiją iš gamybos 
įrenginių, pirmenybę teiktų didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintai elektros energijai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1379
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) siųsdami elektros energiją iš gamybos 
įrenginių, pirmenybę teiktų didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintai elektros energijai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1380
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) siųsdami elektros energiją iš gamybos 
įrenginių, pirmenybę teiktų didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintai elektros energijai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1381
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) siųsdami elektros energiją iš gamybos 
įrenginių, pirmenybę teiktų didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintai elektros energijai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1382
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) siųsdami elektros energiją iš gamybos 
įrenginių, pirmenybę teiktų didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintai elektros energijai.

c) siųsdami elektros energiją iš gamybos 
įrenginių, pirmenybę teiktų didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintai elektros energijai, jei elektros 
energija pagaminta kogeneracijos 
įrenginyje, kuriame naudojamas kuras iš 
atsinaujinančio energijos šaltinio, ir 
(arba) šildymo poreikis yra bent jau 
lygiavertis šiame įrenginyje 
pagaminamam šilumos kiekiui.
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Or. fr

Pakeitimas 1383
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) siųsdami elektros energiją iš gamybos 
įrenginių, pirmenybę teiktų didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintai elektros energijai.

c) siųsdami elektros energiją iš gamybos 
įrenginių, paramą teiktų didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintai elektros energijai laikantis 
vidaus elektros rinkos taisyklių, kuo 
mažiau iškraipant rinką ir darant kuo 
mažesnį neigiamą poveikį 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
skatinimui.

Or. en

Pagrindimas

Reikia teikti paramą kogeneracijos būdu pagamintai elektros energijai. Tačiau energetinio 
saugumo, darbo vietų kūrimo, augimo ir klimato kaitos švelninimo argumentai siekiant remti 
atsinaujinančiųjų išteklių kogeneraciją yra pagrįstesni negu siekiant remti iškastinio kuro 
kogeneraciją. Direktyva turėtų būti nustatyta parama visai kogeneracijos būdu pagamintai 
elektros energijai nenumatant pirmenybinio išsiuntimo gerai veikiančios elektros rinkos ir 
atsinaujinančiųjų išteklių paskatų sąskaita. Pirmenybinis išsiuntimas atsinaujinančiųjų 
išteklių kogeneracijos atveju jau numatytas Direktyvoje 2009/28/EB.

Pakeitimas 1384
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) siųsdami elektros energiją iš gamybos 
įrenginių, pirmenybę teiktų didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintai elektros energijai.

c) siųsdami elektros energiją iš gamybos 
įrenginių, pirmenybę teiktų didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintai elektros energijai, o ne iš 
mažiau efektyvaus iškastinio kuro 
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pagamintai elektros energijai, kiek leidžia 
nacionalinės elektros sistemos veikimas.

Or. en

Pakeitimas 1385
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) siųsdami elektros energiją iš gamybos 
įrenginių, pirmenybę teiktų didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintai elektros energijai.

c) siųsdami elektros energiją iš gamybos 
įrenginių, pirmenybę teiktų didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintai elektros energijai, kiek leidžia 
saugus ir patikimas nacionalinės elektros 
sistemos veikimas.

Or. en

Pakeitimas 1386
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Holger Krahmer, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali labai palengvinti 
nedidelės apimties ir smulkiosios 
kogeneracijos įrenginių didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintos elektros energijos tiekimą į 
tinklo sistemą.

Valstybės narės gali labai palengvinti 
nedidelės apimties ir smulkiosios 
kogeneracijos įrenginių didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintos elektros energijos tiekimą į 
tinklo sistemą. Atitinkamos institucijos 
apsvarsto galimybę piliečių įrengtiems 
smulkiosios kogeneracijos įrenginiams 
išduotus leidimus pakeisti paprastais 
pranešimais kompetentingoms 
institucijoms. Valstybės narės, kurios 
teikia pirmenybinę prieigą didelio 
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naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintai elektros energijai, taip pat iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
pagamintai elektros energijai, pradeda 
taikyti nacionalines taisykles, kuriomis 
būtų užtikrinamas energijos sistemos 
stabilumas.

Or. en

Pakeitimas 1387
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali labai palengvinti
nedidelės apimties ir smulkiosios 
kogeneracijos įrenginių didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintos elektros energijos tiekimą į 
tinklo sistemą.

Valstybės narės labai palengvina nedidelės 
apimties ir smulkiosios kogeneracijos 
įrenginių didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu pagamintos elektros 
energijos tiekimą į tinklo sistemą.
Siekdamos supaprastinti ir sutrumpinti 
leidimų išdavimo procedūrą atskiriems 
piliečiams ir montuotojams, valstybės 
narės ypač skatina tinklo operatorius 
patvirtinti įrengimo ir pranešimo 
procedūrą montuojant smulkiosios 
kogeneracijos įrenginius.

Or. en

Pagrindimas

Pašalinus nereikalingą administracinę naštą ir paspartinus leidimų išdavimo procedūrą 
montuojant smulkiosios kogeneracijos įrenginius būtų skatinamas šios svarbios technologijos 
plėtojimas ir taikymas.

Pakeitimas 1388
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali labai palengvinti 
nedidelės apimties ir smulkiosios 
kogeneracijos įrenginių didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintos elektros energijos tiekimą į 
tinklo sistemą.

Valstybės narės gali labai palengvinti 
nedidelės apimties ir smulkiosios 
kogeneracijos įrenginių didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintos elektros energijos tiekimą į 
tinklo sistemą. Atitinkamos institucijos 
nustato tinkamą ir paprastą pranešimo 
kompetentingai institucijai procedūrą tais 
atvejais, kai smulkiosios kogeneracijos 
įrenginius įrengia atskiri piliečiai.

Or. en

Pakeitimas 1389
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali labai palengvinti 
nedidelės apimties ir smulkiosios 
kogeneracijos įrenginių didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintos elektros energijos tiekimą į 
tinklo sistemą.

Valstybės narės gali labai palengvinti 
nedidelės apimties ir smulkiosios 
kogeneracijos įrenginių didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintos elektros energijos tiekimą į 
tinklo sistemą. Atitinkamos institucijos 
nustato tinkamą ir paprastą pranešimo 
kompetentingai institucijai procedūrą tais 
atvejais, kai smulkiosios kogeneracijos 
įrenginius įrengia atskiri piliečiai.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu siekiama pašalinti nereikalingą administracinę procedūrą, taikomą 
smulkiosios kogeneracijos įrenginiams, kurie įrengiami individualiose patalpose, ir skatinti 
šios technologijos plėtrą.
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Pakeitimas 1390
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali labai palengvinti 
nedidelės apimties ir smulkiosios 
kogeneracijos įrenginių didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintos elektros energijos tiekimą į 
tinklo sistemą.

Valstybės narės gali labai palengvinti 
nedidelės apimties ir smulkiosios 
kogeneracijos įrenginių didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintos elektros energijos tiekimą į 
tinklo sistemą. Atitinkamos institucijos 
nustato tinkamą ir paprastą pranešimo 
kompetentingai institucijai procedūrą tais 
atvejais, kai smulkiosios kogeneracijos 
įrenginius įrengia atskiri piliečiai.

Or. en

Pakeitimas 1391
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali labai palengvinti 
nedidelės apimties ir smulkiosios 
kogeneracijos įrenginių didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintos elektros energijos tiekimą į 
tinklo sistemą.

Valstybės narės gali labai palengvinti 
nedidelės apimties ir smulkiosios 
kogeneracijos įrenginių didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintos elektros energijos tiekimą į 
tinklo sistemą. Kompetentingos 
institucijos nustato paprastą pranešimo 
procedūrą tais atvejais, kai smulkiosios 
kogeneracijos įrenginiai įrengiami 
individualiose patalpose.

Or. en

Pakeitimas 1392
Hannes Swoboda
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Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 a. Miestų teritorijose valstybės narės 
gali teikti pirmenybę didelio naudingumo 
dideliems vienetams.

Or. de

Pakeitimas 1393
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi tinkamų veiksmų 
užtikrinti, kad didelio naudingumo 
kogeneracijos įrenginių operatoriai galėtų 
siūlyti balansavimo paslaugas ir kitas 
eksploatacines paslaugas perdavimo 
sistemų operatoriams ar skirstymo sistemų 
operatoriams, jei tai atitinka didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginio 
veikimo principą. Perdavimo sistemų 
operatoriai ir skirstymo sistemų operatoriai 
užtikrina, kad tokios paslaugos būtų dalis 
paslaugų konkurso proceso, kuris būtų
skaidrus ir galėtų būti tikrinamas.

Jei tai atitinka didelio naudingumo 
kogeneracijos įrenginio veikimo principą,
valstybės narės imasi tinkamų veiksmų 
užtikrinti, kad didelio naudingumo 
kogeneracijos įrenginių operatoriai ir 
reagavimo į paklausą agregatoriai galėtų 
siūlyti balansavimo paslaugas ir kitas 
eksploatacines paslaugas perdavimo 
sistemų operatoriams ar skirstymo sistemų 
operatoriams. Perdavimo sistemų 
operatoriai ir skirstymo sistemų operatoriai 
užtikrina, kad tokios paslaugos būtų dalis 
paslaugų konkurso proceso, kuris būtų 
skaidrus ir galėtų būti tikrinamas.

Or. en

Pakeitimas 1394
Catherine Trautmann

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

Valstybės narės imasi tinkamų veiksmų 
užtikrinti, kad didelio naudingumo 
kogeneracijos įrenginių operatoriai galėtų 
siūlyti balansavimo paslaugas ir kitas 
eksploatacines paslaugas perdavimo 
sistemų operatoriams ar skirstymo sistemų 
operatoriams, jei tai atitinka didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginio 
veikimo principą. Perdavimo sistemų 
operatoriai ir skirstymo sistemų operatoriai 
užtikrina, kad tokios paslaugos būtų dalis 
paslaugų konkurso proceso, kuris būtų 
skaidrus ir galėtų būti tikrinamas.

Valstybės narės imasi tinkamų veiksmų 
užtikrinti, kad didelio naudingumo 
kogeneracijos įrenginių operatoriai ir 
energijos vartojimo moduliacijos 
programų paskirstytojai galėtų siūlyti 
balansavimo paslaugas ir kitas 
eksploatacines paslaugas perdavimo 
sistemų operatoriams ar skirstymo sistemų 
operatoriams, jei tai atitinka didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginio 
veikimo principą. Perdavimo sistemų 
operatoriai ir skirstymo sistemų operatoriai 
užtikrina, kad tokios paslaugos būtų dalis 
paslaugų konkurso proceso, kuris būtų 
skaidrus ir galėtų būti tikrinamas.

Or. fr

Pakeitimas 1395
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi tinkamų veiksmų 
užtikrinti, kad didelio naudingumo 
kogeneracijos įrenginių operatoriai galėtų 
siūlyti balansavimo paslaugas ir kitas 
eksploatacines paslaugas perdavimo 
sistemų operatoriams ar skirstymo sistemų 
operatoriams, jei tai atitinka didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginio 
veikimo principą. Perdavimo sistemų 
operatoriai ir skirstymo sistemų operatoriai 
užtikrina, kad tokios paslaugos būtų dalis 
paslaugų konkurso proceso, kuris būtų 
skaidrus ir galėtų būti tikrinamas.

Valstybės narės imasi tinkamų veiksmų 
užtikrinti, kad didelio naudingumo 
kogeneracijos įrenginių operatoriai ir 
reagavimo į paklausą agregatoriai galėtų 
siūlyti balansavimo paslaugas ir kitas 
eksploatacines paslaugas perdavimo 
sistemų operatoriams ar skirstymo sistemų 
operatoriams, jei tai atitinka didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginio 
veikimo principą. Perdavimo sistemų 
operatoriai ir skirstymo sistemų operatoriai 
užtikrina, kad tokios paslaugos būtų dalis 
paslaugų konkurso proceso, kuris būtų 
skaidrus ir galėtų būti tikrinamas.

Or. en
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Pakeitimas 1396
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi tinkamų veiksmų 
užtikrinti, kad didelio naudingumo 
kogeneracijos įrenginių operatoriai galėtų 
siūlyti balansavimo paslaugas ir kitas 
eksploatacines paslaugas perdavimo 
sistemų operatoriams ar skirstymo sistemų 
operatoriams, jei tai atitinka didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginio 
veikimo principą. Perdavimo sistemų 
operatoriai ir skirstymo sistemų operatoriai 
užtikrina, kad tokios paslaugos būtų dalis 
paslaugų konkurso proceso, kuris būtų 
skaidrus ir galėtų būti tikrinamas.

Valstybės narės gali imtis tinkamų 
veiksmų siekdamos užtikrinti, kad didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginių 
operatoriai galėtų siūlyti balansavimo 
paslaugas ir kitas eksploatacines paslaugas 
perdavimo sistemų operatoriams ar 
skirstymo sistemų operatoriams, jei tai 
atitinka didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginio veikimo principą ir yra 
įgyvendinama ekonominiu ir techniniu 
požiūriu. Perdavimo sistemų operatoriai ir 
skirstymo sistemų operatoriai užtikrina, 
kad tokios paslaugos būtų dalis paslaugų 
konkurso proceso, kuris būtų skaidrus ir 
galėtų būti tikrinamas.

Or. en

Pagrindimas

Įvairios papildomos operacijos turi būti svarstomos taip pat atsižvelgiant į ekonominius 
apribojimus.

Pakeitimas 1397
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi tinkamų veiksmų 
užtikrinti, kad didelio naudingumo 
kogeneracijos įrenginių operatoriai galėtų 
siūlyti balansavimo paslaugas ir kitas 
eksploatacines paslaugas perdavimo 

Valstybės narės imasi tinkamų veiksmų 
užtikrinti, kad didelio naudingumo 
kogeneracijos įrenginių operatoriai galėtų 
siūlyti balansavimo paslaugas ir kitas 
eksploatacines paslaugas perdavimo 
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sistemų operatoriams ar skirstymo sistemų 
operatoriams, jei tai atitinka didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginio 
veikimo principą. Perdavimo sistemų 
operatoriai ir skirstymo sistemų operatoriai 
užtikrina, kad tokios paslaugos būtų dalis 
paslaugų konkurso proceso, kuris būtų 
skaidrus ir galėtų būti tikrinamas.

sistemų operatoriams ar skirstymo sistemų 
operatoriams, jei tai atitinka didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginio 
veikimo principą ir įgyvendinama 
ekonominiu požiūriu. Perdavimo sistemų 
operatoriai ir skirstymo sistemų operatoriai 
užtikrina, kad tokios paslaugos būtų dalis 
paslaugų konkurso proceso, kuris būtų 
skaidrus ir galėtų būti tikrinamas.

Or. en

Pakeitimas 1398
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi tinkamų veiksmų 
užtikrinti, kad didelio naudingumo 
kogeneracijos įrenginių operatoriai galėtų 
siūlyti balansavimo paslaugas ir kitas 
eksploatacines paslaugas perdavimo 
sistemų operatoriams ar skirstymo sistemų 
operatoriams, jei tai atitinka didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginio 
veikimo principą. Perdavimo sistemų 
operatoriai ir skirstymo sistemų operatoriai 
užtikrina, kad tokios paslaugos būtų dalis 
paslaugų konkurso proceso, kuris būtų 
skaidrus ir galėtų būti tikrinamas.

Valstybės narės imasi tinkamų veiksmų 
užtikrinti, kad didelio naudingumo 
kogeneracijos įrenginių operatoriai galėtų 
siūlyti balansavimo paslaugas ir kitas 
eksploatacines paslaugas perdavimo 
sistemų operatoriams ar skirstymo sistemų 
operatoriams, jei tai atitinka didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginio 
veikimo principą ir įgyvendinama 
ekonominiu požiūriu. Perdavimo sistemų 
operatoriai ir skirstymo sistemų operatoriai 
užtikrina, kad tokios paslaugos būtų dalis 
paslaugų konkurso proceso, kuris būtų 
skaidrus ir galėtų būti tikrinamas.

Or. en

Pakeitimas 1399
Ioan Enciu

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

Valstybės narės imasi tinkamų veiksmų 
užtikrinti, kad didelio naudingumo 
kogeneracijos įrenginių operatoriai galėtų 
siūlyti balansavimo paslaugas ir kitas 
eksploatacines paslaugas perdavimo 
sistemų operatoriams ar skirstymo sistemų 
operatoriams, jei tai atitinka didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginio 
veikimo principą. Perdavimo sistemų
operatoriai ir skirstymo sistemų operatoriai 
užtikrina, kad tokios paslaugos būtų dalis 
paslaugų konkurso proceso, kuris būtų 
skaidrus ir galėtų būti tikrinamas.

Valstybės narės imasi tinkamų veiksmų 
užtikrinti, kad didelio naudingumo 
kogeneracijos įrenginių operatoriai galėtų 
siūlyti balansavimo paslaugas ir kitas 
eksploatacines paslaugas perdavimo 
sistemų operatoriams ar skirstymo sistemų 
operatoriams, jei tai atitinka didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginio 
veikimo principą. Perdavimo sistemų 
operatoriai ir skirstymo sistemų operatoriai 
užtikrina, kad tokios paslaugos būtų dalis 
paslaugų konkurso proceso, kuris būtų 
skaidrus, nediskriminuojamojo pobūdžio
ir galėtų būti tikrinamas.

Or. ro

Pakeitimas 1400
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei taikytina, valstybės narės gali 
reikalauti, kad perdavimo sistemų 
operatoriai ir skirstymo sistemų 
operatoriai skatintų, kad didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginiai 
būtų statomi šalia poreikio vietovių, ir tuo 
tikslu mažintų prijungimo ir sistemos 
naudojimo mokesčius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1401
András Gyürk

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

Jei taikytina, valstybės narės gali 
reikalauti, kad perdavimo sistemų 
operatoriai ir skirstymo sistemų 
operatoriai skatintų, kad didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginiai 
būtų statomi šalia poreikio vietovių, ir tuo 
tikslu mažintų prijungimo ir sistemos 
naudojimo mokesčius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1402
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei taikytina, valstybės narės gali reikalauti, 
kad perdavimo sistemų operatoriai ir 
skirstymo sistemų operatoriai skatintų, kad 
didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginiai būtų statomi šalia poreikio 
vietovių, ir tuo tikslu mažintų prijungimo ir 
sistemos naudojimo mokesčius.

Jei taikytina, valstybės narės gali reikalauti, 
kad perdavimo sistemų operatoriai ir 
skirstymo sistemų operatoriai skatintų, kad 
didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginiai būtų statomi šalia šilumos
poreikio vietovių, ir tuo tikslu mažintų 
prijungimo ir sistemos naudojimo 
mokesčius.

Or. en

Pakeitimas 1403
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Didelio naudingumo kogeneracijos 
būdu pagamintos elektros energijos 
gamintojams, norintiems prisijungti prie 

Išbraukta.
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tinklo, valstybės narės gali leisti paskelbti 
kvietimą dalyvauti prijungimo darbų 
konkurse.

Or. en

Pakeitimas 1404
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Didelio naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintos elektros energijos 
gamintojams, norintiems prisijungti prie 
tinklo, valstybės narės gali leisti paskelbti 
kvietimą dalyvauti prijungimo darbų 
konkurse.

7. Didelio naudingumo kogeneracijos būdu 
pagamintos elektros energijos 
gamintojams, norintiems prisijungti prie 
tinklo, valstybės narės gali leisti paskelbti 
kvietimą dalyvauti prijungimo darbų 
konkurse. Tai darant turi būti 
atsižvelgiama į tinklų operatoriaus 
nustatytus techninius ir saugumo 
standartus.

Or. de

Pakeitimas 1405
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Rengdamos būsimus nacionalinius 
veiksmų planus dėl pažangiųjų tinklų 
diegimo valstybės narės turėtų išsamiai 
paaiškinti, kaip energijos vartojimo 
moduliacijos programos galėtų būti 
integruojamos į energijos rinkas, ypač 
vietos ir regioniniu lygmenimis, ir pateikti 
detales apie technologijų, kurios 
supaprastina pastatų ir pramoninių 
statinių sujungimą su energijos tinklu, 
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diegimą. 

Or. fr

Pakeitimas 1406
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Įgyvendindamos būsimą nacionalinį 
veiksmų planą, kuriame nustatyti 
pažangiųjų tinklų diegimo tikslai, 
valstybės narės renka informaciją apie tai, 
kaip paklausos ištekliai galėtų būti 
integruojami į regionines elektros 
energijos rinkas, ir pateikia detales apie 
technologijų, kurios palengvina paklausos 
išteklių prijungimą prie energijos tinklo 
galutiniams paslaugų gavėjams, taikymą.

Or. en

Pakeitimas 1407
Markus Pieper, Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos aukšto lygio techninės 
kompetencijos, objektyvumo ir 
patikimumo, valstybės narės užtikrina, kad 
iki 2014 m. sausio 1 d. energetikos 
paslaugų, energijos vartojimo audito ir 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonių teikėjai galėtų naudotis 
atitinkamomis sertifikavimo sistemomis, 
kurios taip pat būtų taikomos pastatų dalių 
montuotojams, kaip apibrėžta Direktyvos 

1. Siekdamos aukšto lygio techninės 
kompetencijos, objektyvumo ir 
patikimumo, valstybės narės užtikrina, kad 
iki 2014 m. sausio 1 d. energetikos 
paslaugų, energijos vartojimo audito ir 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonių teikėjai galėtų naudotis 
kvalifikavimo sistemomis, kurios taip pat 
būtų taikomos pastatų dalių montuotojams, 
kaip apibrėžta Direktyvos 2010/31/ES 2 
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2010/31/ES 2 straipsnio 9 dalyje. straipsnio 9 dalyje. Valstybės narės 
patikrina, kokiu mastu įvairios mokymo ir 
kvalifikacijos kėlimo sistemos apima 
būtinus įgūdžius.

Or. de

Pakeitimas 1408
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos aukšto lygio techninės 
kompetencijos, objektyvumo ir 
patikimumo, valstybės narės užtikrina, kad 
iki 2014 m. sausio 1 d. energetikos 
paslaugų, energijos vartojimo audito ir 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonių teikėjai galėtų naudotis 
atitinkamomis sertifikavimo sistemomis, 
kurios taip pat būtų taikomos pastatų dalių 
montuotojams, kaip apibrėžta Direktyvos 
2010/31/ES 2 straipsnio 9 dalyje.

1. Siekdamos aukšto lygio techninės 
kompetencijos, objektyvumo ir 
patikimumo, valstybės narės užtikrina, kad 
iki 2014 m. sausio 1 d. energetikos 
paslaugų, energijos vartojimo audito ir 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonių teikėjai galėtų naudotis 
atitinkamomis sertifikavimo sistemomis, 
kurios taip pat būtų taikomos pastatų dalių 
montuotojams, kaip apibrėžta Direktyvos 
2010/31/ES 2 straipsnio 9 dalyje. Šios 
sertifikavimo ar kvalifikacijų sistemos 
detaliai apibrėžtos XIIIa priede.

Or. fr

Pakeitimas 1409
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos aukšto lygio techninės 
kompetencijos, objektyvumo ir 
patikimumo, valstybės narės užtikrina, kad 
iki 2014 m. sausio 1 d. energetikos 
paslaugų, energijos vartojimo audito ir 

1. Siekdamos aukšto lygio techninės 
kompetencijos, objektyvumo ir 
patikimumo, valstybės narės užtikrina, jei 
mano, jog būtina, kad iki 2014 m. sausio 
1 d. energetikos paslaugų, energijos 
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energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonių teikėjai galėtų naudotis 
atitinkamomis sertifikavimo sistemomis, 
kurios taip pat būtų taikomos pastatų dalių 
montuotojams, kaip apibrėžta Direktyvos 
2010/31/ES 2 straipsnio 9 dalyje.

vartojimo audito ir energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemonių teikėjai 
galėtų naudotis atitinkamomis 
sertifikavimo sistemomis, kurios taip pat 
būtų taikomos pastatų dalių montuotojams, 
kaip apibrėžta Direktyvos 2010/31/ES 2 
straipsnio 9 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 1410
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos aukšto lygio techninės 
kompetencijos, objektyvumo ir 
patikimumo, valstybės narės užtikrina, kad 
iki 2014 m. sausio 1 d. energetikos 
paslaugų, energijos vartojimo audito ir 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonių teikėjai galėtų naudotis 
atitinkamomis sertifikavimo sistemomis, 
kurios taip pat būtų taikomos pastatų dalių 
montuotojams, kaip apibrėžta Direktyvos 
2010/31/ES 2 straipsnio 9 dalyje.

1. Siekdamos aukšto lygio techninės 
kompetencijos, objektyvumo, efektyvumo
ir patikimumo, valstybės narės užtikrina, 
kad iki 2014 m. sausio 1 d. energetikos 
paslaugų, energijos vartojimo audito ir 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonių teikėjai galėtų naudotis 
atitinkamomis sertifikavimo sistemomis, 
kurios taip pat būtų taikomos pastatų dalių 
montuotojams, kaip apibrėžta Direktyvos 
2010/31/ES 2 straipsnio 9 dalyje.

Or. ro

Pakeitimas 1411
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei sukuriama nauja sistema, valstybės 
narės, bendradarbiaudamos su susijusiais 
veikėjais, turėtų užtikrinti, kad ji atitiktų 
nacionaliniu lygmeniu jau taikomas 
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sistemas ir praktiką. 

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į sertifikavimo sistemų mažoms įmonėms sudėtingumą, jokiomis aplinkybėmis 
neturėtų būti sukurtos naujos sistemos, kurios darytų žalą esamoms profesinių kvalifikacijų 
sistemoms, kuriomis užtikrinama specialistų kompetencija.

Pakeitimas 1412
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos sertifikavimo 
sistemos arba lygiavertės kvalifikacijų 
sistemos būtų viešai prieinamos, ir 
bendradarbiauja tarpusavyje ir su Komisija 
šių sistemų palyginimo ir pripažinimo 
srityje.

2. Laikydamosi Direktyvos 2005/36/EB 
dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo
nuostatų reglamentuojamų profesijų 
atveju valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos sertifikavimo 
sistemos arba lygiavertės kvalifikacijų 
sistemos būtų viešai prieinamos, ir 
bendradarbiauja tarpusavyje ir su Komisija 
šių sistemų palyginimo ir pripažinimo 
srityje.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į sertifikavimo sistemų mažoms įmonėms sudėtingumą, jokiomis aplinkybėmis 
neturėtų būti sukurtos naujos sistemos, kurios darytų žalą esamoms profesinių kvalifikacijų 
sistemoms, kuriomis užtikrinama specialistų kompetencija.

Pakeitimas 1413
Markus Pieper, Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos sertifikavimo 
sistemos arba lygiavertės kvalifikacijų
sistemos būtų viešai prieinamos, ir 
bendradarbiauja tarpusavyje ir su Komisija 
šių sistemų palyginimo ir pripažinimo 
srityje.

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos kvalifikavimo
sistemos būtų viešai prieinamos, ir 
bendradarbiauja tarpusavyje ir su Komisija 
šių sistemų palyginimo ir pripažinimo 
srityje. Tai nepažeidžia Direktyvos 
2005/36/EB reikalavimų.

Or. de

Pakeitimas 1414
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos sertifikavimo 
sistemos arba lygiavertės kvalifikacijų 
sistemos būtų viešai prieinamos, ir
bendradarbiauja tarpusavyje ir su 
Komisija šių sistemų palyginimo ir 
pripažinimo srityje.

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos sertifikavimo 
sistemos arba lygiavertės kvalifikacijų 
sistemos būtų viešai prieinamos, ir
pripažįsta viena kitos sistemas.

Or. en

Pakeitimas 1415
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kitu atveju valstybės narės, kuriose 
jau šiandien egzistuoja  energetinių 
paslaugų teikėjų ir paslaugų teikėjų 
energijos vartojimo audito ir energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonių 
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srityse sąrašai, gali pasinaudoti šiais 
sąrašais kartu užtikrindamos, kad 
įtraukimas į paslaugų teikėjų sąrašus 
būtų įmanomas tik turint atitinkamą 
kvalifikaciją ir esant tam tikroms 
sąlygoms, siekiant užtikrinti aukštą 
techninės kompetencijos, objektyvumo ir 
patikimumo lygį.

Or. de

Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių jau egzistuoja energetinių paslaugų teikėjų ir paslaugų teikėjų 
energijos vartojimo audito ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių srityje 
sąrašai.  Naujų sertifikavimo sistemų įvedimas šiose valstybėse narėse, o ne naudojimasis 
egzistuojančiomis sistemomis, būtų papildoma biurokratinė našta.

Pakeitimas 1416
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jau egzistuojančios sertifikavimo 
sistemos arba lygiavertės kvalifikacijų 
sistemos, taikomos energetinių paslaugų 
teikėjams ir paslaugų teikėjams energijos 
vartojimo audito ir kitų energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonių 
srityje, kurios atitinka aukšto techninės 
kompetencijos, objektyvumo ir 
patikimumo lygio užtikrinimo 
reikalavimus, turi būti tokiomis 
pripažintos.

Or. de

Pagrindimas

Daug įmonių stebėdamos savo energijos suvartojimą jau naudojasi sertifikavimo sistemomis 
arba lygiavertėmis kvalifikacijų sistemomis.  Sprendimą, kokią sistemą naudoti, turėtų priimti 
kiekviena įmonė, atsižvelgdama į savo konkrečias aplinkybes ir poreikius. Turėtų būti 
siekiama išvengti dvigubo darbo ir racionalizuoti ataskaitų teikimo prievoles.
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Pakeitimas 1417
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informavimas, informuotumo didinimas 
ir mokymas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie esamas energijos 
vartojimo efektyvumo priemones ir 
finansinė bei teisinė bazė būtų skaidri ir 
plačiai bei aktyviai platinama visiems 
susijusiems rinkos subjektams, įskaitant 
Direktyvoje 2010/31/ES apibrėžtų pastatų 
dalių vartotojus, statytojus, architektus, 
inžinierius, aplinkosaugos auditorius ir 
montuotojus. Jos užtikrina, kad bankai ir 
kitos finansinės institucijos būtų 
informuojamos apie galimybes dalyvauti 
finansuojant energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemones.
2. Valstybės narės sudaro tinkamas 
sąlygas ir skatina rinkos operatorius teikti 
energijos vartotojams tinkamą ir tikslingą 
informaciją bei patarimus apie energijos 
vartojimo efektyvumą.
3. Valstybės narės, dalyvaujant 
suinteresuotiesiems asmenims, įskaitant 
vietos ir regionines institucijas, parengia 
tinkamas informavimo, informuotumo 
didinimo ir mokymo programas, kad 
piliečiai būtų informuojami apie energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonių 
naudą ir praktines galimybes.
4. Komisija užtikrina, kad būtų keičiamasi 
informacija apie geriausią valstybių narių 
energijos taupymo praktiką ir kad ši 
informacija būtų plačiai platinama.

Or. en
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Pakeitimas 1418
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Gaston 
Franco, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Ioannis A.
Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informavimas ir mokymas
1. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie esamas energijos 
vartojimo efektyvumo priemones ir 
finansinė bei teisinė bazė būtų skaidri ir 
plačiai bei aktyviai platinama visiems 
susijusiems rinkos subjektams, įskaitant 
Direktyvoje 2010/31/ES apibrėžtų pastatų 
dalių vartotojus, statytojus, architektus, 
inžinierius, aplinkosaugos auditorius ir 
montuotojus. Jos užtikrina, kad bankai ir 
kitos finansinės institucijos būtų 
informuojamos apie galimybes dalyvauti 
finansuojant energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemones, taip pat 
kuriant viešojo ir privačiojo sektorių 
bendradarbiavimą.
2. Valstybės narės sudaro tinkamas 
sąlygas ir skatina rinkos operatorius teikti 
energijos vartotojams tinkamą ir tikslingą 
informaciją bei patarimus apie energijos 
vartojimo efektyvumą.
3. Valstybės narės, dalyvaujant 
suinteresuotiesiems asmenims, įskaitant 
vietos ir regionines institucijas, parengia 
tinkamas informavimo, informuotumo 
didinimo ir mokymo programas, kad 
piliečiai būtų informuojami apie energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonių 
naudą ir praktines galimybes. 
4. Komisija užtikrina, kad būtų keičiamasi 
informacija apie geriausią valstybių narių 
energijos taupymo praktiką ir kad ši 
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informacija būtų plačiai platinama.

Or. en

Pakeitimas 1419
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 a straipsnis
Valstybės narės užtikrina, kad informacija 
apie esamas energijos vartojimo 
efektyvumo priemones ir finansinė bei 
teisinė bazė būtų skaidri ir plačiai bei 
aktyviai platinama visiems susijusiems 
rinkos subjektams, įskaitant Direktyvoje 
2010/31/ES apibrėžtų pastatų dalių 
vartotojus, statytojus, architektus, 
inžinierius, aplinkosaugos auditorius ir 
montuotojus. Jos užtikrina, kad bankai ir 
kitos finansinės institucijos būtų 
informuojamos apie galimybes dalyvauti 
finansuojant energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemones.
1b. Valstybės narės sudaro tinkamas 
sąlygas ir skatina rinkos operatorius teikti 
energijos vartotojams tinkamą ir tikslingą 
informaciją bei patarimus apie energijos 
vartojimo efektyvumą.
1c. Valstybės narės, dalyvaujant 
suinteresuotiesiems asmenims, įskaitant 
vietos ir regionines institucijas, parengia 
tinkamas informavimo, informuotumo 
didinimo ir mokymo programas, kad 
piliečiai būtų informuojami apie energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonių 
naudą ir praktines galimybes.
1d. Komisija užtikrina, kad būtų 
keičiamasi informacija apie geriausią 
valstybių narių energijos taupymo 
praktiką ir kad ši informacija būtų plačiai 
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platinama.

Or. en

Pakeitimas 1420
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrina, kad esamų energetikos 
paslaugų teikėjų ir jų siūlomų energetikos 
paslaugų sąrašas būtų viešai prieinamas, tą 
sąrašą tikrina ir reguliariai atnaujina;

a) užtikrina, kad esamų akredituotų
energetikos paslaugų įmonių ir jų siūlomų 
energetikos paslaugų sąrašas būtų viešai 
prieinamas, tą sąrašą tikrina ir reguliariai 
atnaujina;

Or. en

Pakeitimas 1421
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrina, kad esamų energetikos 
paslaugų teikėjų ir jų siūlomų energetikos 
paslaugų sąrašas būtų viešai prieinamas, tą 
sąrašą tikrina ir reguliariai atnaujina;

a) užtikrina, kad esamų energetikos 
paslaugų teikėjų ir jų siūlomų energetikos 
paslaugų sąrašas būtų viešai prieinamas, tą 
sąrašą viešina, tikrina ir reguliariai 
atnaujina;

Or. ro

Pakeitimas 1422
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) užtikrina, kad tuo atveju, kai tokie 
teikėjai nurodomi viešame sąraše, teikėjai 
turi tinkamą įgūdžių, žinių ir mokymo 
lygį;

Or. en

Pakeitimas 1423
Fiona Hall

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) panaikina reguliavimo ir kitas kliūtis, 
kurios trukdo pasinaudoti susitarimais dėl 
energijos vartojimo efektyvumo ir kitais 
trečiųjų šalių finansavimo modeliais, 
skirtais energijos taupymo priemonėms;

Or. en

Pakeitimas 1424
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pateikia pavyzdines viešojo sektoriaus
energijos vartojimo efektyvumo sutartis;
jose įtraukti bent XIII priede išvardyti 
dalykai;

b) skatina valdžios institucijas, vykdant 
pastatų atnaujinimo darbus, naudotis 
susitarimais dėl energijos vartojimo 
efektyvumo ir pateikti pavyzdines 
energijos vartojimo efektyvumo sutartis, 
kurios būtų grindžiamos gyvavimo ciklo 
sąnaudų ir naudos analize, taip pat 
skatinti sudaryti ilgalaikes sutartis, kurios 
užtikrina daugiau sutaupytos energijos;
jose įtraukti bent XIII priede išvardyti 
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dalykai;

Or. en

Pagrindimas

Valdžios institucijos turėtų būti skatinamos sudaryti ilgalaikes sutartis, pagal kurias būtų 
užtikrinta daugiau sutaupytos energijos, išvengta pastatų atnaujinimo tik pelningiausiomis 
sąlygomis ir greitai susigrąžinant panaudotas lėšas, nes dėl to galėtų atsirasti priklausomybė 
nuo tam tikrų teikėjų.

Pakeitimas 1425
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pateikia pavyzdines viešojo sektoriaus
energijos vartojimo efektyvumo sutartis;
jose įtraukti bent XIII priede išvardyti 
dalykai;

b) pateikia pavyzdines viešojo ir privačiojo 
sektorių energijos vartojimo efektyvumo 
sutartis, kurios būtų grindžiamos 
gyvavimo ciklo sąnaudomis ir paslaugų 
kaina, taip pat skatina sudaryti ilgalaikes 
sutartis, kurios užtikrina daugiau 
sutaupytos energijos; jose įtraukti bent 
XIII priede išvardyti dalykai;

Or. ro

Pakeitimas 1426
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pateikia pavyzdines viešojo sektoriaus 
energijos vartojimo efektyvumo sutartis;
jose įtraukti bent XIII priede išvardyti 
dalykai;

b) pateikia pavyzdines viešojo sektoriaus 
energijos vartojimo efektyvumo sutartis, 
kurios būtų grindžiamos gyvavimo ciklo 
sąnaudomis ir nauda, taip pat skatina 
sudaryti ilgalaikes sutartis, kurios 
užtikrina daugiau sutaupytos energijos;



AM\883845LT.doc 83/107 PE475.983v01-00

LT

jose įtraukti bent XIII priede išvardyti 
dalykai;

Or. en

Pakeitimas 1427
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pateikia pavyzdines viešojo sektoriaus 
energijos vartojimo efektyvumo sutartis;
jose įtraukti bent XIII priede išvardyti 
dalykai;

b) pateikia pavyzdines viešojo sektoriaus 
energijos vartojimo efektyvumo sutartis, 
kurios būtų grindžiamos gyvavimo ciklo 
sąnaudomis ir nauda, taip pat skatina 
sudaryti ilgalaikes sutartis, kurios 
užtikrina daugiau sutaupytos energijos;
jose įtraukti bent XIII priede išvardyti 
dalykai;

Or. en

Pakeitimas 1428
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pateikia pavyzdines viešojo sektoriaus 
energijos vartojimo efektyvumo sutartis;
jose įtraukti bent XIII priede išvardyti 
dalykai;

b) pateikia pavyzdines viešojo sektoriaus 
energijos vartojimo efektyvumo sutartis, 
kurios būtų grindžiamos gyvavimo ciklo 
sąnaudomis ir nauda, taip pat skatina 
sudaryti ilgalaikes sutartis, kurios 
užtikrina daugiau sutaupytos energijos;
jose įtraukti bent XIII priede išvardyti 
dalykai;

Or. en
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Pagrindimas

Energetinių paslaugų bendrovės turėtų būti skatinamos sudaryti ilgalaikes sutartis, pagal 
kurias būtų daugiau taupoma, išvengta pastatų atnaujinimo tik pelningiausiomis sąlygomis ir 
greitai susigrąžinant panaudotas lėšas, nes tokiu būdu nepasinaudojama didelėmis taupymo 
galimybėmis.

Pakeitimas 1429
Markus Pieper, Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pateikia pavyzdines viešojo sektoriaus 
energijos vartojimo efektyvumo sutartis; 
jose įtraukti bent XIII priede išvardyti 
dalykai;

b) pateikia pavyzdines viešojo sektoriaus 
energijos vartojimo efektyvumo sutartis 
(Ranga); jose įtraukti bent XIII priede 
išvardyti dalykai;

Or. de

Pakeitimas 1430
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) skatina viešųjų institucijų ir 
nepriklausomų operatorių, tinklų ir 
technologijų platformų 
bendradarbiavimą, kad padėtų suderinti 
energijos paslaugų pasiūlą ir paklausą 
įgyvendinant efektyvumo programas ir 
(arba) patvirtinant energijos valdymo 
sistemas; 

Or. it
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Pakeitimas 1431
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) užtikrina, kad valdžios institucijos 
atsižvelgtų į naudojimąsi energetinėmis 
paslaugomis, įskaitant susitarimus dėl 
energijos vartojimo efektyvumo;

Or. en

Pakeitimas 1432
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skatina neprivalomų kokybės etikečių 
kūrimą;

d) skatina kokybės etikečių kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 1433
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) platina informaciją apie finansines 
priemones, skatinamąsias priemones, 
dotacijas ir paskolas energinių paslaugų 
projektams remti.

e) skatina finansinių priemonių, 
skatinamųjų priemonių, dotacijų ir 
paskolų energinių paslaugų projektams 
remti prieinamumą ir platina aiškią bei 
lengvai prieinamą informaciją apie šias 
paramos sistemas.

Or. en
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Pakeitimas 1434
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) remia nepriklausomus rinkos 
tarpininkus, tinklus ir platformas, kurie 
įgyvendina programas, kuriomis 
skatinamas rinkos kūrimas energijos 
vartojimo efektyvumo paslaugų paklausos 
srityje, taip pat energijos vartojimo 
efektyvumo paslaugų pasiūlos srityje 
požiūriais, taip pat kuriomis siejamos 
energijos vartojimo efektyvumo paslaugų 
paklausa ir pasiūla.

Or. en

Pakeitimas 1435
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) skatina MVĮ ir energetinių paslaugų 
bendrovėms, kurios vykdo ilgalaikes 
investicijas į energijos vartojimo 
efektyvumą MVĮ vardu, teikiamą 
finansinę paramą suteikdamos specialias 
valstybės lėšas, kredito garantijas, mažo 
pelno paskolas, konkrečiai sukurtas 
energijos vartojimo efektyvumui remti.

Or. en

Pagrindimas

SMEs often face issues of lack of capitals and credits. If private and public authorities 
provide for support facilities and other credit enhancing mechanisms, the positive effect 
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would be to have more SMEs get confidence in the viability and profitability of the efficiency 
measure they are willing to implement while not being forced to endure the overall investment 
burden all by themselves. The same thing goes for ESCOs as well, with the positive outcome 
of having both actors in the business relationship fully confident in the successful and 
sustainable fulfilment of the planned investment

Pakeitimas 1436
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) skatina MVĮ ir energetinių paslaugų 
bendrovėms, kurios vykdo ilgalaikes 
investicijas į energijos vartojimo 
efektyvumą MVĮ vardu, teikiamą 
finansinę paramą suteikdamos specialias 
valstybės lėšas, kredito garantijas, mažo 
pelno paskolas, konkrečiai sukurtas 
energijos vartojimo efektyvumui remti.

Or. en

Pakeitimas 1437
Markus Pieper, Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e a) nustato privalomas taisykles, kad 
naujai atsirandančiose energetinių 
paslaugų rinkose nekiltų konkurencijos 
iškraipymų, žalingų mažoms įmonėms;

Or. de

Pakeitimas 1438
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) skatina tiesiogiai ar netiesiogiai MVĮ 
teikiamą finansinę paramą siekiant 
skatinti ilgalaikes investicijas į energijos 
vartojimo efektyvumą.

Or. en

Pakeitimas 1439
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) bendradarbiaudamos su 
egzistuojančiomis tarpinėmis verslo 
organizacijomis, teikia reikalingą 
techninę paramą.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant sudaryti sąlygas energijos vartojimo efektyvumo politikos įgyvendinimui mažose ir 
labai mažose įmonėse, labai svarbi individuali parama, teikiama organizacijoms, kurios 
atstovauja mažoms įmonėms, vykdant struktūruotus veiksmus. 

Pakeitimas 1440
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) ragina valdžios institucijas, vykdant 
projektus, kuriais siekiama pagerinti 
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energijos vartojimo efektyvumą, naudoti 
susitarimus dėl energijos vartojimo 
efektyvumo.

Or. fr

Pakeitimas 1441
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) kuria naujoviškus finansavimo 
modelius, siekdamos sudaryti galimybes 
patyrusioms MVĮ ir cechams siūlyti 
susitarimus dėl energijos vartojimo 
efektyvumo;

Or. en

Pakeitimas 1442
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) skatina energijos mažmenininkų ir 
teikėjų vaidmenį energetikos paslaugų 
rinkoje.

Or. en

Pakeitimas 1443
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) sukuria darbo grupę, kurią sudaro 27 
valstybių narių ir Europos Komisijos 
atstovai, siekiant sudaryti geresnes 
sąlygas keistis geriausios praktikos 
pavyzdžiais skatinant energetikos 
paslaugų rinką;

Or. en

Pakeitimas 1444
Britta Thomsen, Anni Podimata

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad mokymai ir 
darbo vietų kūrimas neš naudą tiek 
vyrams, tiek moterims ir dėmesys bus 
skiriamas pokyčiams lyčių požiūriu 
suskaidytoje energetikos sektoriaus darbo 
rinkoje.

Or. en

Pakeitimas 1445
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės parengia nacionalinę 
strategiją, pagal kurią būtų skatinamas 
efektyvus energijos vartojimas namuose ir 
jam būtų sudaromos sąlygos. Ši strategija 
apimtų vieno informacijos centro, kuris 
teiktų patarimus ir nukreiptų pas 
akredituotus paslaugų teikėjus, įsteigimą, 



AM\883845LT.doc 91/107 PE475.983v01-00

LT

kaip nurodoma 13 ir 14 straipsniuose. 
Siekdamos skatinti bendrus elgesio 
pokyčius valstybės narės taip pat gali 
naudotis įvairiomis priemonėmis, 
įskaitant šias priemones: fiskalines 
paskatas, prieigą prie finansavimo, 
dotacijas arba subsidijas, informacijos 
teikimą, pavyzdinius projektus, veiklą 
darbo vietoje, minimalius produktų ir 
paslaugų standartus.
Šiose strategijose numatoma programa, 
kurią įgyvendinant vartotojai skatinami 
dalyvauti pažangiųjų skaitiklių diegimo 
procese informuojant juos apie 
mažiausiomis sąnaudomis lengvai 
įvykdomus pokyčius vartojant energiją ir 
energijos vartojimo efektyvumo 
priemones.
Valstybės narės, teikdamos 19 straipsnio 
2 dalyje nurodytą ataskaitą, kas 3 metus 
taip pat praneša apie minėtųjų strategijų 
įgyvendinimo pažangą.

Or. en

Pakeitimas 1446
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės įvertina atitinkamas 
reguliavimo ir su reguliavimu nesusijusių 
energijos vartojimo efektyvumo kliūčių 
šalinimo priemones ir imasi priemonių, 
visų pirma susijusių su:

Valstybės narės įvertina atitinkamas 
reguliavimo, administravimo ir su 
reguliavimu nesusijusių energijos 
vartojimo efektyvumo kliūčių šalinimo 
priemones ir imasi priemonių, visų pirma 
susijusių su:

Or. ro
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Pakeitimas 1447
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pastato savininko ir nuomininko arba 
savininkų skirtingais interesais, siekiant 
užtikrinti, kad šios šalys nebūtų atgrasomos 
nuo energijos vartojimo efektyvumo 
gerinimo investicijų, kurių jos būtų ėmęsi, 
jei jų nebūtų atgrasę tai, kad jiems teks ne 
visa nauda arba kad nėra sąnaudų ir naudos 
pasidalijimo taisyklių;

a) pastato savininko ir nuomininko arba 
savininkų skirtingais interesais, siekiant 
užtikrinti, kad šios šalys nebūtų atgrasomos 
nuo energijos vartojimo efektyvumo 
gerinimo investicijų dėl to, kad jiems teks 
ne visa nauda arba kad nėra sąnaudų ir 
naudos pasidalijimo taisyklių;

Or. en

Pakeitimas 1448
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teisinėmis ir reguliavimo nuostatomis 
bei administracine praktika, susijusia su 
viešaisiais pirkimais, metinio biudžeto 
sudarymu ir apskaita, siekdamos užtikrinti, 
kad atskiros viešosios organizacijos nebūtų 
atgrasomos nuo energijos efektyvumo
didinimo investicijų.

b) teisinėmis, mokestinėmis ir reguliavimo 
nuostatomis bei administracine praktika, 
susijusia su viešaisiais pirkimais, metinio 
biudžeto sudarymu ir apskaita, siekdamos 
užtikrinti, kad atskiros viešosios 
organizacijos nebūtų atgrasomos nuo 
energijos efektyvumo gerinimo investicijų 
ir tikėtinų gyvavimo ciklo sąnaudų 
mažinimo visu pastato ar įrangos 
galiojimo laikotarpiu.

Or. fr

Pakeitimas 1449
Fiona Hall, Corinne Lepage



AM\883845LT.doc 93/107 PE475.983v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teisinėmis ir reguliavimo nuostatomis 
bei administracine praktika, susijusia su 
viešaisiais pirkimais, metinio biudžeto 
sudarymu ir apskaita, siekdamos užtikrinti, 
kad atskiros viešosios organizacijos nebūtų 
atgrasomos nuo energijos efektyvumo 
didinimo investicijų.

b) teisinėmis, reguliavimo ir fiskalinėmis
nuostatomis bei administracine praktika, 
susijusia su viešaisiais pirkimais, metinio 
biudžeto sudarymu ir apskaita, siekdamos 
užtikrinti, kad atskiros viešosios 
organizacijos nebūtų atgrasomos nuo 
energijos efektyvumo didinimo investicijų
ir nuo naudojimosi susitarimais dėl 
energijos vartojimo efektyvumo bei kitais 
trečiųjų šalių finansavimo mechanizmais, 
grindžiamais ilgalaikėmis sutartimis;

Or. en

Pakeitimas 1450
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teisinėmis ir reguliavimo nuostatomis 
bei administracine praktika, susijusia su 
viešaisiais pirkimais, metinio biudžeto 
sudarymu ir apskaita, siekdamos užtikrinti, 
kad atskiros viešosios organizacijos nebūtų 
atgrasomos nuo energijos efektyvumo 
didinimo investicijų.

b) teisinėmis, reguliavimo ir fiskalinėmis
nuostatomis, numatytomis specialiai 
siekiant energijos vartojimo efektyvumo 
tikslų, bei administracine praktika, 
susijusia su viešaisiais pirkimais, metinio 
biudžeto sudarymu ir apskaitos 
taisyklėmis, susijusiomis su privačiomis 
investicijomis, siekdamos užtikrinti, kad 
atskiros viešosios organizacijos nebūtų 
atgrasomos nuo energijos efektyvumo 
didinimo investicijų.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į finansinės ir fiskalinės paramos mechanizmus, kurių reikia siekiant panaikinti 
energijos vartojimo efektyvumo kliūtis, būtina pabrėžti, jog svarbu turėti atvirą ir atnaujintą 
patikimų energetikos paslaugų teikėjų sąrašą, kad galutiniai vartotojai būtų skatinami 
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susisiekti su techniniais ir veiklos partneriais, kuriais būtų galima visiškai pasitikėti siekiant 
energijos taupymo tikslų. Tiksli ir laiku pateikta informacija apie energetikos paslaugų 
bendroves, teikėjus ir jų taikomas priemones yra pagrindinis prioritetas galutinio vartotojo 
požiūriu.

Pakeitimas 1451
Catherine Trautmann, Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teisinėmis ir reguliavimo nuostatomis 
bei administracine praktika, susijusia su 
viešaisiais pirkimais, metinio biudžeto 
sudarymu ir apskaita, siekdamos užtikrinti, 
kad atskiros viešosios organizacijos nebūtų 
atgrasomos nuo energijos efektyvumo 
didinimo investicijų.

b) teisinėmis, reguliavimo ir mokestinėmis
nuostatomis bei administracine praktika, 
susijusia su viešaisiais pirkimais, metinio 
biudžeto sudarymu ir apskaita, siekdamos 
užtikrinti, kad atskiros viešosios 
organizacijos nebūtų atgrasomos nuo 
energijos efektyvumo didinimo investicijų.

Or. fr

Pakeitimas 1452
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teisinėmis ir reguliavimo nuostatomis 
bei administracine praktika, susijusia su 
viešaisiais pirkimais, metinio biudžeto 
sudarymu ir apskaita, siekdamos užtikrinti, 
kad atskiros viešosios organizacijos nebūtų 
atgrasomos nuo energijos efektyvumo 
didinimo investicijų.

b) teisinėmis, reguliavimo ir fiskalinėmis
nuostatomis bei administracine praktika, 
susijusia su viešaisiais pirkimais, metinio 
biudžeto sudarymu ir apskaita, siekdamos 
užtikrinti, kad atskiros viešosios 
organizacijos nebūtų atgrasomos nuo 
energijos efektyvumo didinimo investicijų.

Or. en
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Pakeitimas 1453
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) teisinėmis ir reguliavimo nuostatomis, 
fiskalinėmis kliūtimis bei administracine 
praktika, susijusia su prekyba, diegimu, 
leidimų išdavimu ir prisijungimu prie 
mažos apimties energijos gamybos 
įrenginių tinklo, siekdamos užtikrinti, kad 
namų ūkiai arba namų ūkių grupės 
nebūtų atgrasomos nuo 
mikrotechnologijų naudojimo gaminant 
energiją.

Or. en

Pakeitimas 1454
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) teisinėmis ir reguliavimo nuostatomis, 
fiskalinėmis kliūtimis bei administracine 
praktika, susijusia su prekyba, diegimu, 
leidimų išdavimu ir prisijungimu prie 
mažos apimties energijos gamybos 
įrenginių tinklo, siekdamos užtikrinti, kad 
namų ūkiai arba namų ūkių grupės 
nebūtų atgrasomos nuo 
mikrotechnologijų naudojimo gaminant 
energiją.

Or. en

Pakeitimas 1455
Françoise Grossetête
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) teisinėmis ir reguliavimo 
priemonėmis, kurios be reikalo ir 
neproporcingai apsunkina finansinių 
priemonių, skirtų skatinti energijos 
vartojimo mažinimą panaudojant 
energetikos paslaugų sutartis, arba kitų 
priemonių, skirtų gerinti energijos 
vartojimo efektyvumą, pvz., susitarimų dėl 
energijos vartojimo efektyvumo, 
naudojimą.

Or. fr

Pakeitimas 1456
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) išsamiai įvertinusi pažangą energijos 
vartojimo efektyvumo srityje ES Komisija 
2014 m. pateikia pasiūlymą dėl teisės 
akto, kuriuo valstybės narės 
įpareigojamos parengti nacionalines 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
privataus sektoriaus pastatų srityje 
priemones. 

Or. de

Pagrindimas

88 proc. ES pastatų priklauso privatiems savininkams. Kadangi jie turi didelį energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo potencialą, ES Komisija, priimdama įpareigojantį teisės aktą, 
turi užtikrinti, kad nacionaliniai energijos vartojimo efektyvumo didinimo planai ir priemonės 
egzistuotų ir privataus sektoriaus pastatų srityje.
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Pakeitimas 1457
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) reikalavimu energijos skirstytojams 
persvarstyti jų taikomus tarifus siekiant 
užtikrinti, kad papildomų nedidelių 
elektros arba dujų vartojimo įrenginių 
sąnaudos būtų didesnės negu pradinio 
įrenginių bloko norint paskatinti 
vartotojus būti efektyvesniais ir nevartoti 
daugiau negu reikia;

Or. en

Pakeitimas 1458
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) suinteresuotųjų šalių, įskaitant vietos 
ir regionines valdžios institucijas, 
įtraukimu kuriant nacionalinius ryšių 
planus, kuriais siekiama informuoti 
piliečius apie energijos vartojimo 
efektyvumo gerinimo priemonių taikymo 
naudą ir praktines galimybes, taip pat 
įtraukiant juos į pažangiųjų skaitiklių 
diegimo procesą.

Or. en

Pakeitimas 1459
Fiona Hall, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) teisinėmis ir reguliavimo nuostatomis, 
kurios be reikalo arba neproporcingai 
apsunkina arba apriboja energetikos 
įmones, kad šios negalėtų siūlyti energijos 
vartojimo efektyvumo paslaugų arba 
pasinaudoti naujoviškais trečiųjų šalių 
finansavimo modeliais siekiant 
įgyvendinti energijos taupymo priemones;

Or. en

Pakeitimas 1460
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) teisinėmis ir reguliavimo nuostatomis, 
kurios apsunkina arba apriboja galimybę 
sudaryti nepriklausomų MVĮ grupes 
siekiant numatyti sudėtingesnes sutarčių 
struktūras, pvz., susitarimus dėl energijos 
vartojimo efektyvumo.

Or. en

Pakeitimas 1461
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) teisinėmis ir reguliavimo nuostatomis, 
kurios apsunkina arba apriboja galimybę 
sudaryti nepriklausomų MVĮ grupes arba 
konsorciumus siekiant numatyti 
sudėtingesnes sutarčių struktūras, pvz., 
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susitarimus dėl energijos vartojimo 
efektyvumo.

Or. en

Pakeitimas 1462
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) energetikos įmonėms taikomais 
apribojimais, kurie sudaro kliūčių joms 
siūlyti energijos vartojimo efektyvumo 
paslaugas, siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 1463
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) atleidimo nuo Stabilumo ir augimo 
pakto nuostatų taikymo, kai valdžios 
institucijos investuoja į energijos 
vartojimo efektyvumo priemones, schemų 
nustatymu.

Or. en

Pakeitimas 1464
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)



PE475.983v01-00 100/107 AM\883845LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) priemonių, kuriomis siekiama 
ilgalaikio taupymo arba struktūrinių 
programų, skatinimu.

Or. en

Pakeitimas 1465
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) PVM taikymo energijos vartojimui 
namų ūkio sektoriuje persvarstymu 
siekiant įvertinti, ar įvairūs PVM tarifai 
pagal didėjančią skalę paskatintų didesnį 
efektyvumą ir mažesnį vartojimą 
nesukuriant energijos nepritekliaus;

Or. en

Pakeitimas 1466
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kliūčių šalinimo priemonėse gali būti 
numatytos paskatos, teisinių ar reguliavimo 
nuostatų panaikinimas ar keitimas arba 
rekomendacijų ir aiškinamųjų pranešimų 
priėmimas. Šias priemones galima derinti 
su švietimu, mokymu ir specialios 
energijos vartojimo efektyvumo 
informacijos bei techninės pagalbos 
teikimu.

Kliūčių šalinimo priemonėse gali būti 
numatytos paskatos, valstybinių fondų, 
skirtų energijos vartojimo efektyvumui 
skatinti, prie kurių lengvatinę prieigą 
turėtų visi kompetentingi paslaugų 
teikėjai, sukūrimas, teisinių ar reguliavimo 
nuostatų panaikinimas ar keitimas arba 
rekomendacijų ir aiškinamųjų pranešimų 
priėmimas. Šias priemones galima derinti 
su švietimu, mokymu ir specialios 
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energijos vartojimo efektyvumo 
informacijos bei techninės pagalbos 
teikimu.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į finansinės ir fiskalinės paramos mechanizmus, kurių reikia siekiant panaikinti 
energijos vartojimo efektyvumo kliūtis, būtina pabrėžti, jog svarbu turėti atvirą ir atnaujintą 
patikimų energetikos paslaugų teikėjų sąrašą, kad galutiniai vartotojai būtų skatinami 
susisiekti su techniniais ir veiklos partneriais, kuriais būtų galima visiškai pasitikėti siekiant 
energijos taupymo tikslų. Tiksli ir laiku pateikta informacija apie energetikos paslaugų 
bendroves, teikėjus ir jų taikomas priemones yra pagrindinis prioritetas galutinio vartotojo 
požiūriu.

Pakeitimas 1467
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kliūčių šalinimo priemonėse gali būti 
numatytos paskatos, teisinių ar reguliavimo 
nuostatų panaikinimas ar keitimas arba 
rekomendacijų ir aiškinamųjų pranešimų 
priėmimas. Šias priemones galima derinti 
su švietimu, mokymu ir specialios 
energijos vartojimo efektyvumo 
informacijos bei techninės pagalbos 
teikimu.

Kliūčių šalinimo priemonėse gali būti 
numatytos paskatos, teisinių ar reguliavimo 
nuostatų panaikinimas ar keitimas arba 
rekomendacijų ir aiškinamųjų pranešimų 
priėmimas. Šias priemones galima derinti 
su švietimu, mokymu ir specialios 
energijos vartojimo efektyvumo 
informacijos bei techninės pagalbos 
teikimu. Priimant šias priemones visada 
turi būti užtikrinta pagrindinė teisė į  
nuosavybės apsaugą.

Or. de

Pagrindimas

Pvz., turtas negali būti nusavintas energijos sistemų renovacijos tikslais.

Pakeitimas 1468
Ioan Enciu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kliūčių šalinimo priemonėse gali būti 
numatytos paskatos, teisinių ar reguliavimo 
nuostatų panaikinimas ar keitimas arba 
rekomendacijų ir aiškinamųjų pranešimų 
priėmimas. Šias priemones galima derinti 
su švietimu, mokymu ir specialios 
energijos vartojimo efektyvumo 
informacijos bei techninės pagalbos 
teikimu.

Kliūčių šalinimo priemonėse gali būti 
numatytos paskatos, teisinių ar reguliavimo 
nuostatų panaikinimas ar keitimas arba 
rekomendacijų ir aiškinamųjų pranešimų 
priėmimas, arba administracinių 
procedūrų supaprastinimas. Šias 
priemones galima derinti su švietimu, 
mokymu ir specialios energijos vartojimo 
efektyvumo informacijos bei techninės 
pagalbos teikimu.

Or. ro

Pakeitimas 1469
Gaston Franco

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios priemonės apima:
a) programų, kurias vykdant specialistai 
informuojami apie galiojančias taisykles 
ir apie turimus finansinius ir paramos 
mechanizmus, įgyvendinimą;
b) mokymo programų pastatų sektoriaus 
specialistams naujų ekologinės statybos 
technikų, ekologinių medžiagų ir naujų 
pastatų energinio naudingumo vertinimo 
metodų srityje rengimą, kad būtų 
sustiprintas jų vaidmuo teikiant 
nurodymus ir patarimus privatiems 
asmenims ir įmonėms.

Or. fr



AM\883845LT.doc 103/107 PE475.983v01-00

LT

Pakeitimas 1470
Vicky Ford

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės stengiasi pašalinti 
energijos vartojimo efektyvumo priemonių 
įgyvendinimo skirtumus palyginus 
privatųjį nuomos sektorių ir savininkų 
sektorių.

Or. en

Pagrindimas

Tyrimai parodė, kad turto savininkai, palyginti su privačiais turto nuomininkais, buvo daug 
aktyvesni įgyvendindami energijos vartojimo efektyvumo priemones, nes nuomos sektoriuje 
vis dar stokojama paskatų investuoti (skirtų savininkams ir nuomininkams).

Pakeitimas 1471
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės kartu su visais 
operatoriais ir regioninėmis bei vietos 
valdžios institucijomis parengia tinkamas 
profesinio mokymo programas skatina 
naujoviškų technologijų platinimą, kad 
būtų padidintos energijos vartojimo 
efektyvumo galimybės. Piliečiai taip pat 
turėtų būti tinkamai informuoti apie 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonių naudą.

Or. es

Pagrindimas

Profesinis operatorių mokymas yra svarbus reikalavimas siekiant energijos vartojimo 
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efektyvumo tikslų, ypač pastatų atnaujinimo sektoriuje.

Pakeitimas 1472
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės draudžia uždaryti 
ventiliacines angas liftų šachtose arba 
mašinų patalpose atliekant pralaidumo 
bandymą ir ragina pakeisti jas 
pažangiausiomis ventiliacijos sistemomis.

Or. en

Pagrindimas

Today most of the > 5Mio elevator shafts and machine rooms in the EU are permenantly 
ventilated and responsible for the loss of more than 125 TWh heating energy. According the 
EN 13829 (Thermal performance of building - Determination of air permeability of buildings 
- Fan pressurization method) technical openings might be provisionaly closed to test the 
permeability of buildings. Eventhough the norm does not explicitely mention the ventilation 
openings  of the elevator shaft or machine room which are regularily 0,5 – 1,5 m2, it is today 
common practice to close these openings during the permeability test in order to recieve a 
better energy certification.

Pakeitimas 1473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Werner 
Langen, Antonio Cancian, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 a straipsnis (naujas)

Fondai ir finansavimo mechanizmai
1. Nepažeisdamos Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnio, 
valstybės narės gali įsteigti fondą ar kelis 
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fondus, skirtus energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo programų ir 
priemonių nustatymui finansuoti ir 
priemonių, kuriomis didinamas energijos 
vartojimo efektyvumas, rinkos plėtojimui 
skatinti. Šios priemonės gali apimti 
energijos audito skatinimą ir finansines 
energijos taupymo priemones. Vienu iš šio 
fondo šaltinių gali būti pajamos, gautos iš 
aukcionų, rengiamų pagal taršos leidimų 
prekybos sistemą.
2. Kai fondai finansuoja energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonių 
nustatymą, prieiga prie lėšų priklauso nuo 
to, ar iš tiesų sutaupoma energijos arba 
padidinamas energijos vartojimo 
efektyvumas. Šie pasiekimai įrodomi 
tinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, 
pastatų energinio naudingumo 
sertifikatais arba produktų energetiniu 
ženklinimu.

Or. en

Pakeitimas 1474
Fiona Hall, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 a straipsnis (naujas)
Energijos vartojimo efektyvumo 

finansavimas
1. Nepažeidžiant Sutarties 107 ir 
108 straipsnių valstybės narės gali 
nustatyti konkretų (-čius) energijos 
vartojimo efektyvumo finansavimo
mechanizmą (-us). Finansuojama gali 
būti ES ir viešojo finansavimo lėšomis 
arba iš kitų šaltinių, taip pat iš baudų dėl 
šios direktyvos nuostatų nesilaikymo.
2. Tuo atveju, kai valstybės narės negali 
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sukurti minėtojo finansavimo 
mechanizmo, jos turėtų sudaryti sąlygas 
tam, kad panašius fondus sukurtų 
skirtingų pramonės šakų atstovai, jeigu 
šiais finansavimo mechanizmais būtų 
užtikrinami tie patys tikslai.

Or. en

Pagrindimas

Didinant energijos vartojimo efektyvumą ne tik gaunama ilgalaikė nauda, bet taip pat 
reikalingos didelės išankstinės išlaidos. Reikia skatinti valstybes nares sukurti nacionalinius 
fondus, iš kurių būtų remiamos energijos vartojimo efektyvumo priemonės, ir geriau 
pasinaudoti ES lėšomis, ypač skirtomis energijos vartojimo efektyvumui didinti, taip pat 
finansavimu iš privačiojo sektoriaus.

Pakeitimas 1475
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 a straipsnis (naujas)
Fondai ir finansavimo sistemos

Komisija reguliariai įvertina pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1233/2010 įkurto 
Europos energijos vartojimo efektyvumo 
fondo (EVEF) veikimą ir poveikį 
siekdama nustatyti jo veiksmingumą ir ar 
šiai finansinei priemonei, kurios tikslas 
yra remti energijos vartojimo efektyvumo 
iniciatyvas, turėtų būti skiriama daugiau 
išteklių.

Or. it

Pakeitimas 1476
Markus Pieper, Hermann Winkler

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

15 a straipsnis (naujas)

Fondai ir finansavimo mechanizmai
Valstybės narės, kurios teikia finansavimą 
energijos vartojimo efektyvumo 
priemonėms, turėtų užtikrinti, kad visi 
paslaugų, susijusių su šiomis 
priemonėmis, teikėjai turėtų vienodą 
prieigą prie numatyto finansavimo.

Or. de

Pakeitimas 1477
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, regionai ir savivaldybės 
turėtų pasiūlyti ir remti energijos tiekimo 
formules apskričių ar miestų lygmeniu, 
kad investuotos lėšos teiktų naudą
daugumai gyventojų ir kad būtų 
pasidalijama viešųjų investicijų nauda.

Or. es


