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Pakeitimas 1478
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatydamos elektros energijai pirminės 
energijos koeficientą valstybės narės gali 
atsižvelgti į numatomus būsimus kuro 
mišinio pokyčius ir elektros energijos 
gamybos efektyvumą.

Or. en

Pagrindimas

Koeficientas 2,5 jau pasenęs ir netinka veiklai vertinti iki 2020 m., kai elektros energija bus 
gaminama išmetant mažai anglies dioksido ir visai jo neišmetant. Nustačius numatytąjį 
koeficientą 2,5 būtų paskatinta nebenaudoti šildymui elektros energijos, o naudoti tiesioginį 
iškastinio kuro šildymą ir tokiu būdu sumažinti galimybes mažai anglies dioksido 
išmetančioms ir efektyviai energiją naudojančioms technologijoms, pvz., šilumos siurbliams ir 
elektrinėms transporto priemonėms, plėtoti. Dėl šios priežasties galėtų padidėti išmetami 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai.

Pakeitimas 1479
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, vertindamos energijos vartojimo 
efektyvumo priemones valstybės narės 
gali elektros energijai taikyti pirminės 
energijos koeficientą 1 tokiomis 
aplinkybėmis, kai dėl to būtų užkirstas 
kelias išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio didėjimui.

Or. en
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Pagrindimas

Koeficientas 2,5 jau pasenęs ir netinka veiklai vertinti iki 2020 m., kai elektros energija bus 
gaminama išmetant mažai anglies dioksido ir visai jo neišmetant. Nustačius numatytąjį 
koeficientą 2,5 būtų paskatinta nebenaudoti šildymui elektros energijos, o naudoti tiesioginį 
iškastinio kuro šildymą ir tokiu būdu sumažinti galimybes mažai anglies dioksido 
išmetančioms ir efektyviai energiją naudojančioms technologijoms, pvz., šilumos siurbliams ir 
elektrinėms transporto priemonėms, plėtoti. Dėl šios priežasties galėtų padidėti išmetami 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai.

Pakeitimas 1480
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, 
kuriame būtų nustatyta pagal 6 straipsnio 
9 dalyje nurodytas nacionalines energijos 
vartojimo efektyvumo įpareigojimų 
sistemas sutaupytos energijos savitarpio 
pripažinimo sistema.

Išbraukta.

Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, 
kuriame būtų nustatyta 10 straipsnio 9 
dalyje nurodytos sąnaudų ir naudos 
analizės metodika.
Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai peržiūrėti 10 straipsnio 10 
dalies trečioje įtraukoje nurodytas 
suderintąsias orientacines efektyvumo 
reikšmes.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi valstybėse narėse labai skirtingos palūkanų normos, netinka taikyti vieno kurpalio 
principu pagrįstos metodikos.
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Pakeitimas 1481
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, 
kuriame būtų nustatyta pagal 6 straipsnio 
9 dalyje nurodytas nacionalines energijos 
vartojimo efektyvumo įpareigojimų 
sistemas sutaupytos energijos savitarpio 
pripažinimo sistema.

Išbraukta.

Or. fi

Pagrindimas

Abipusio pripažinimo principu pagrįsta energijos taupymo sistema būtų administraciniu 
požiūriu nepatogi ir labai brangi.

Pakeitimas 1482
Fiona Hall, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, 
kuriame būtų nustatyta pagal 6 straipsnio 
9 dalyje nurodytas nacionalines energijos 
vartojimo efektyvumo įpareigojimų 
sistemas sutaupytos energijos savitarpio 
pripažinimo sistema.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1483
Claude Turmes
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Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, 
kuriame būtų nustatyta pagal 6 straipsnio 
9 dalyje nurodytas nacionalines energijos 
vartojimo efektyvumo įpareigojimų 
sistemas sutaupytos energijos savitarpio 
pripažinimo sistema.

Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, 
kuriame būtų nustatytas suderintas 
skaičiavimų modelis siekiant vertinti, 
stebėti ir tikrinti, koks energijos kiekis 
sutaupytas, pirmiausia taikant energijos 
vartojimo efektyvumo gerinimo priemones 
ir programas visuose 6 straipsnyje 
nurodytuose galutinio naudojimo 
sektoriuose.

Or. en

Pakeitimas 1484
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, 
kuriame būtų nustatyta pagal 6 straipsnio 9 
dalyje nurodytas nacionalines energijos 
vartojimo efektyvumo įpareigojimų 
sistemas sutaupytos energijos savitarpio 
pripažinimo sistema.

Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, 
kuriame būtų nustatyta pagal 6 straipsnio 
10 dalyje nurodytas nacionalines energijos 
vartojimo efektyvumo įpareigojimų 
sistemas sutaupytos energijos savitarpio 
pripažinimo sistema.

Or. en

Pakeitimas 1485
András Gyürk

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

Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, 
kuriame būtų nustatyta 10 straipsnio 9 
dalyje nurodytos sąnaudų ir naudos 
analizės metodika.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1486
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, 
kuriame būtų nustatyta 10 straipsnio 9 
dalyje nurodytos sąnaudų ir naudos 
analizės metodika.

Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, 
kuriame būtų nustatyta 10 straipsnio 9 
dalyje nurodyta bendra sąnaudų ir naudos 
analizės atlikimo sistema.

Or. ro

Pakeitimas 1487
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai peržiūrėti 10 straipsnio 10 
dalies trečioje įtraukoje nurodytas 
suderintąsias orientacines efektyvumo 
reikšmes.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1488
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais I–XV prieduose nurodytos 
reikšmės, apskaičiavimo metodai, 
numatytasis pirminės energijos 
koeficientas ir reikalavimai būtų suderinti 
su technine pažanga, ir prie 
konkurencijos sąlygų pritaikyti III priede 
pateiktus efektyvumo reikalavimus.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1489
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais I–XV prieduose nurodytos 
reikšmės, apskaičiavimo metodai, 
numatytasis pirminės energijos 
koeficientas ir reikalavimai būtų suderinti 
su technine pažanga, ir prie konkurencijos 
sąlygų pritaikyti III priede pateiktus 
efektyvumo reikalavimus.

2. Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais I–XV prieduose nurodytos 
reikšmės, apskaičiavimo metodai, 
numatytasis pirminės energijos 
koeficientas ir reikalavimai būtų suderinti 
su technine pažanga.

Or. en

Pakeitimas 1490
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov
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Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo dienos 
Komisija priima reglamentą pagal 
Direktyvos 2003/87/EB 9 straipsnį dėl 
leidimų skaičiaus sumažinimo 1,4 mlrd. 
leidimų, kad būtų išlaikytos paskatos 
investuoti į energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemones bei mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančias 
technologijas ir pasiektas užmojų lygis, 
numatytas Direktyvoje 2003/87/EB.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant šią direktyvą ir atsižvelgiant į bendrą energijos vartojimo efektyvumo tikslą – iki 
2020 m. sutaupyti 20 proc. pirminės energijos – atsiras poreikis kompensuoti sumažėjusią 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos leidimų poreikį, nes turės būti atstatytas kainų 
mechanizmas tokiu lygmeniu, koks buvo numatytas poveikio vertinime, kuriuo remiantis ir 
buvo susitarta priimti Direktyvą 2003/87/EB, ir toliau turės būti skatinamos investicijos į 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones ir mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančias technologijas įrenginiuose, kuriems taikoma apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema.

Pakeitimas 1491
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai perduodami neribotam laikui
nuo [šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

2. 17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai perduodami penkerių metų 
laikotarpiui nuo [šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos].

Or. ro
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Pakeitimas 1492
Fiona Hall, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai perduodami neribotam laikui
nuo [šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

2. 17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai perduodami 2 metų laikotarpiui
nuo [šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

Or. en

Pakeitimas 1493
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės neturėtų taikyti 
neįvykdomų tikslų pramonės subjektams , 
kuriose yra didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika. Vietoj to valstybės 
narės turėtų su tokiais pramonės 
subjektais susitarti dėl pastariesiems 
specialiai pritaikytų ir įgyvendinamų 
energijos vartojimo efektyvumo strategijų.

Or. en

Pakeitimas 1494
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Deleguotasis aktas gali būti 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to 
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laikotarpio pabaigos, jeigu tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba informavo 
Komisiją, kad nepareikš prieštaravimų.

Or. ro

Pakeitimas 1495
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Jei arba Europos Parlamentas, arba 
Taryba deleguotajam aktui prieštarauja, 
jis neįsigalioja. Prieštaravimus pareiškusi 
institucija nurodo prieštaravimų dėl 
deleguotojo akto priežastis.

Or. ro

Pakeitimas 1496
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan 
Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki kiekvienų metų balandžio 30 dienos 
valstybės narės praneša apie pažangą, 
pasiektą įgyvendinant nacionalinius 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinius 
rodiklius XIV priedo 1 dalyje nustatyta 
tvarka.

1. Iki kiekvienų metų balandžio 30 dienos 
valstybės narės praneša apie pažangą, 
pasiektą įgyvendinant nacionalinius 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinius 
rodiklius XIV priedo 1 dalyje nustatyta 
tvarka. Kartą per trejus metus 
nacionalinėse ataskaitose pagal XIV 
priedo 2 dalį pateikiama papildoma 
informacija.

Or. en
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Pakeitimas 1497
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki kiekvienų metų balandžio 30 dienos
valstybės narės praneša apie pažangą, 
pasiektą įgyvendinant nacionalinius 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinius 
rodiklius XIV priedo 1 dalyje nustatyta 
tvarka.

1. Iki kiekvienų metų gruodžio 31 dienos
valstybės narės praneša apie pažangą, 
pasiektą įgyvendinant nacionalinius
energijos vartojimo efektyvumo tikslinius 
rodiklius XIV priedo 1 dalyje nustatyta 
tvarka.

Or. en

Pakeitimas 1498
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki kiekvienų metų balandžio 30 dienos 
valstybės narės praneša apie pažangą, 
pasiektą įgyvendinant nacionalinius 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinius 
rodiklius XIV priedo 1 dalyje nustatyta 
tvarka.

1. Iki kiekvienų metų balandžio 30 dienos 
valstybės narės praneša apie pažangą, 
pasiektą įgyvendinant joms privalomus
nacionalinius energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinius rodiklius XIV priedo 
1 dalyje nustatyta tvarka.

Or. en

Pakeitimas 1499
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki kiekvienų metų balandžio 30 dienos 
valstybės narės praneša apie pažangą, 
pasiektą įgyvendinant nacionalinius 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinius 
rodiklius XIV priedo 1 dalyje nustatyta 
tvarka.

1. Iki kiekvienų metų balandžio 30 dienos 
valstybės narės praneša apie pažangą, 
pasiektą įgyvendinant joms privalomus
nacionalinius energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinius rodiklius XIV priedo 
1 dalyje nustatyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

19 straipsnis suderinamas su 3 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 1500
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki kiekvienų metų balandžio 30 dienos 
valstybės narės praneša apie pažangą, 
pasiektą įgyvendinant nacionalinius 
energijos vartojimo efektyvumo tikslinius 
rodiklius XIV priedo 1 dalyje nustatyta 
tvarka.

1. Iki kiekvienų metų balandžio 30 dienos 
valstybės narės praneša apie pažangą, 
pasiektą įgyvendinant privalomus 
nacionalinius energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinius rodiklius XIV priedo 
1 dalyje nustatyta tvarka.

Or. en

Pakeitimas 1501
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Lambert van 
Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Krišjānis Kariņš, Romana 
Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2014 m. balandžio 30 d., o paskui –
kas trejus metus valstybė narė pateikia 
papildomas ataskaitas, kuriose pateikia
informaciją apie nacionalinės energijos 
vartojimo efektyvumo politikos kryptis, 
veiksmų planus, programas ir priemones, 
kurios įgyvendintos arba planuojamos 
įgyvendinti nacionaliniu, regioniniu arba 
vietos lygmeniu energijos vartojimo 
efektyvumui gerinti, kad būtų pasiekti 3 
straipsnio 1 dalyje nurodyti nacionaliniai
energijos vartojimo efektyvumo tikslai.
Kartu su ataskaitomis pateikiamos 
atnaujintos numatomo bendro pirminės
energijos suvartojimo 2020 m. prognozės, 
taip pat XIV priedo 1 dalyje nurodytuose 
sektoriuose numatomas suvartoti pirminės 
energijos kiekis.

Iki 2013 m. spalio 31 d. valstybės narės 
pateikia Komisijai nacionalinius energijos 
vartojimo efektyvumo planus, kuriuose 
aprašoma, kaip valstybės narės planuoja 
pasiekti 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus 
nacionalinius energijos vartojimo 
efektyvumo tikslus. Šie planai apima
priemones, kurios įgyvendintos arba 
planuojamos įgyvendinti nacionaliniu, 
regioniniu arba vietos lygmeniu energijos 
vartojimo efektyvumui gerinti. 
Nacionalinius energijos vartojimo 
efektyvumo planus įvertina Komisija.
Komisija gali atmesti planą arba pasiūlyti 
jo pakeitimų, jei tame plane nustatytų 
priemonių nepakanka nacionaliniam
energijos vartojimo efektyvumo tikslui 
pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 1502
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2014 m. balandžio 30 d., o paskui – kas 
trejus metus valstybė narė pateikia 
papildomas ataskaitas, kuriose pateikia 
informaciją apie nacionalinės energijos 
vartojimo efektyvumo politikos kryptis, 
veiksmų planus, programas ir priemones, 
kurios įgyvendintos arba planuojamos 
įgyvendinti nacionaliniu, regioniniu arba 
vietos lygmeniu energijos vartojimo 
efektyvumui gerinti, kad būtų pasiekti 3 
straipsnio 1 dalyje nurodyti nacionaliniai 
energijos vartojimo efektyvumo tikslai. 
Kartu su ataskaitomis pateikiamos 
atnaujintos numatomo bendro pirminės 

Iki 2013 m. balandžio 30 d., o paskui – kas 
trejus metus valstybė narė pateikia 
papildomas ataskaitas, kuriose pateikia 
informaciją apie nacionalinės energijos 
vartojimo efektyvumo politikos kryptis, 
veiksmų planus, programas ir priemones, 
kurios įgyvendintos arba planuojamos 
įgyvendinti nacionaliniu, regioniniu arba 
vietos lygmeniu energijos vartojimo 
efektyvumui gerinti, kad būtų pasiekti 3 
straipsnio 1 dalyje nurodyti nacionaliniai 
energijos vartojimo efektyvumo tikslai. 
Kartu su ataskaitomis pateikiamos 
atnaujintos numatomo bendro pirminės 
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energijos suvartojimo 2020 m. prognozės, 
taip pat XIV priedo 1 dalyje nurodytuose 
sektoriuose numatomas suvartoti pirminės 
energijos kiekis.

energijos suvartojimo 2020 m. prognozės, 
taip pat XIV priedo 1 dalyje nurodytuose 
sektoriuose numatomas suvartoti pirminės 
energijos kiekis. Ataskaitose nurodoma, ar 
valstybės narės pasiektas energijos 
vartojimo efektyvumo pagerinimas 
atitinka pagal 3 straipsnio 1 dalį jos 
nustatytą trajektoriją.

Or. en

Pakeitimas 1503
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2014 m. balandžio 30 d., o paskui – kas 
trejus metus valstybė narė pateikia 
papildomas ataskaitas, kuriose pateikia 
informaciją apie nacionalinės energijos 
vartojimo efektyvumo politikos kryptis, 
veiksmų planus, programas ir priemones, 
kurios įgyvendintos arba planuojamos 
įgyvendinti nacionaliniu, regioniniu arba 
vietos lygmeniu energijos vartojimo 
efektyvumui gerinti, kad būtų pasiekti 3 
straipsnio 1 dalyje nurodyti nacionaliniai 
energijos vartojimo efektyvumo tikslai. 
Kartu su ataskaitomis pateikiamos 
atnaujintos numatomo bendro pirminės 
energijos suvartojimo 2020 m. prognozės, 
taip pat XIV priedo 1 dalyje nurodytuose 
sektoriuose numatomas suvartoti pirminės 
energijos kiekis.

Iki 2014 m. balandžio 30 d., o paskui – kas 
trejus metus valstybė narė pateikia 
papildomas ataskaitas, kuriose pateikia 
informaciją apie nacionalinės energijos 
vartojimo efektyvumo politikos kryptis, 
veiksmų planus, programas ir priemones, 
kurios įgyvendintos arba planuojamos 
įgyvendinti nacionaliniu, regioniniu arba 
vietos lygmeniu energijos vartojimo 
efektyvumui gerinti, kad būtų pasiekti 3 
straipsnio 1 dalyje nurodyti nacionaliniai 
energijos vartojimo efektyvumo tikslai. 
Kartu su ataskaitomis pateikiamos 
atnaujintos numatomo bendro pirminės 
energijos suvartojimo 2020 m. prognozės, 
taip pat XIV priedo 1 dalyje nurodytuose 
sektoriuose numatomas suvartoti pirminės 
energijos kiekis. Ataskaitose nurodoma, ar 
valstybės narės pasiektas energijos 
vartojimo efektyvumo pagerinimas 
atitinka pagal 3 straipsnio 2 dalį jos 
nustatytą trajektoriją.

Or. en
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Pakeitimas 1504
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2014 m. balandžio 30 d., o paskui – kas 
trejus metus valstybė narė pateikia 
papildomas ataskaitas, kuriose pateikia 
informaciją apie nacionalinės energijos 
vartojimo efektyvumo politikos kryptis, 
veiksmų planus, programas ir priemones, 
kurios įgyvendintos arba planuojamos 
įgyvendinti nacionaliniu, regioniniu arba 
vietos lygmeniu energijos vartojimo 
efektyvumui gerinti, kad būtų pasiekti 3 
straipsnio 1 dalyje nurodyti nacionaliniai 
energijos vartojimo efektyvumo tikslai. 
Kartu su ataskaitomis pateikiamos 
atnaujintos numatomo bendro pirminės 
energijos suvartojimo 2020 m. prognozės, 
taip pat XIV priedo 1 dalyje nurodytuose 
sektoriuose numatomas suvartoti pirminės 
energijos kiekis.

Iki 2014 m. balandžio 30 d., o paskui – kas 
trejus metus valstybė narė pateikia 
papildomas ataskaitas, kuriose pateikia 
informaciją apie nacionalinės energijos 
vartojimo efektyvumo politikos kryptis, 
veiksmų planus, programas ir priemones, 
kurios įgyvendintos arba planuojamos 
įgyvendinti nacionaliniu, regioniniu arba 
vietos lygmeniu energijos vartojimo 
efektyvumui gerinti, kad būtų pasiekti 3 
straipsnio 1 dalyje nurodyti nacionaliniai 
energijos vartojimo efektyvumo tikslai. 
Kartu su ataskaitomis pateikiamos 
atnaujintos numatomo bendro pirminės 
energijos suvartojimo 2020 m. prognozės, 
taip pat XIV priedo 1 dalyje nurodytuose 
sektoriuose numatomas suvartoti pirminės 
energijos kiekis. Ataskaitose nurodoma, ar 
valstybės narės pasiektas energijos 
vartojimo efektyvumo pagerinimas 
atitinka pagal 3 straipsnio 2 dalį jos 
nustatytą trajektoriją.

Or. en

Pagrindimas

19 straipsnis suderinamas su 3 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 1505
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2014 m. balandžio 30 d., o paskui – kas Iki 2014 m. balandžio 30 d., o paskui – kas 
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trejus metus valstybė narė pateikia 
papildomas ataskaitas, kuriose pateikia 
informaciją apie nacionalinės energijos 
vartojimo efektyvumo politikos kryptis, 
veiksmų planus, programas ir priemones, 
kurios įgyvendintos arba planuojamos 
įgyvendinti nacionaliniu, regioniniu arba 
vietos lygmeniu energijos vartojimo 
efektyvumui gerinti, kad būtų pasiekti 3 
straipsnio 1 dalyje nurodyti nacionaliniai 
energijos vartojimo efektyvumo tikslai. 
Kartu su ataskaitomis pateikiamos 
atnaujintos numatomo bendro pirminės 
energijos suvartojimo 2020 m. prognozės, 
taip pat XIV priedo 1 dalyje nurodytuose 
sektoriuose numatomas suvartoti pirminės 
energijos kiekis.

trejus metus valstybė narė pateikia 
papildomas ataskaitas, kuriose pateikia 
informaciją apie nacionalinės energijos 
vartojimo efektyvumo politikos kryptis, 
veiksmų planus, programas ir priemones, 
kurios įgyvendintos arba planuojamos 
įgyvendinti nacionaliniu, regioniniu arba 
vietos lygmeniu energijos vartojimo 
efektyvumui gerinti, kad būtų pasiekti 3 
straipsnio 1 dalyje nurodyti nacionaliniai 
energijos vartojimo efektyvumo tikslai ir 
įgyvendinti 3 straipsnio 2a straipsnyje 
(naujame) nurodyti nacionaliniai veiksmų 
planai. Kartu su ataskaitomis pateikiamos 
atnaujintos numatomo bendro pirminės 
energijos suvartojimo 2020 m. prognozės, 
taip pat XIV priedo 1 dalyje nurodytuose 
sektoriuose numatomas suvartoti pirminės 
energijos kiekis.

Or. en

Pakeitimas 1506
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2014 m. balandžio 30 d., o paskui – kas 
trejus metus valstybė narė pateikia 
papildomas ataskaitas, kuriose pateikia 
informaciją apie nacionalinės energijos 
vartojimo efektyvumo politikos kryptis, 
veiksmų planus, programas ir priemones, 
kurios įgyvendintos arba planuojamos 
įgyvendinti nacionaliniu, regioniniu arba 
vietos lygmeniu energijos vartojimo 
efektyvumui gerinti, kad būtų pasiekti 3 
straipsnio 1 dalyje nurodyti nacionaliniai 
energijos vartojimo efektyvumo tikslai. 
Kartu su ataskaitomis pateikiamos 
atnaujintos numatomo bendro pirminės 
energijos suvartojimo 2020 m. prognozės, 
taip pat XIV priedo 1 dalyje nurodytuose 

Iki 2013 m. gruodžio 31 d., o paskui – kas 
trejus metus valstybė narė pateikia 
papildomas ataskaitas, kuriose pateikia 
informaciją apie nacionalinės energijos 
vartojimo efektyvumo politikos kryptis, 
veiksmų planus, programas ir priemones, 
kurios įgyvendintos arba planuojamos 
įgyvendinti nacionaliniu, regioniniu arba 
vietos lygmeniu energijos vartojimo 
efektyvumui gerinti, kad būtų pasiekti 3 
straipsnio 1 dalyje nurodyti nacionaliniai 
energijos vartojimo efektyvumo tikslai. 
Kartu su ataskaitomis pateikiamos 
atnaujintos numatomo bendro pirminės 
energijos suvartojimo 2020 m. prognozės, 
taip pat XIV priedo 1 dalyje nurodytuose 
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sektoriuose numatomas suvartoti pirminės 
energijos kiekis.

sektoriuose numatomas suvartoti pirminės 
energijos kiekis.

Or. en

Pakeitimas 1507
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2014 m. balandžio 30 d., o paskui – kas 
trejus metus valstybė narė pateikia 
papildomas ataskaitas, kuriose pateikia 
informaciją apie nacionalinės energijos 
vartojimo efektyvumo politikos kryptis, 
veiksmų planus, programas ir priemones, 
kurios įgyvendintos arba planuojamos 
įgyvendinti nacionaliniu, regioniniu arba 
vietos lygmeniu energijos vartojimo 
efektyvumui gerinti, kad būtų pasiekti 3 
straipsnio 1 dalyje nurodyti nacionaliniai 
energijos vartojimo efektyvumo tikslai. 
Kartu su ataskaitomis pateikiamos 
atnaujintos numatomo bendro pirminės 
energijos suvartojimo 2020 m. prognozės, 
taip pat XIV priedo 1 dalyje nurodytuose 
sektoriuose numatomas suvartoti pirminės 
energijos kiekis.

Iki 2014 m. balandžio 30 d., o paskui – kas 
trejus metus valstybės narės pateikia 
papildomas ataskaitas, kuriose pateikia 
informaciją apie nacionalinės energijos 
vartojimo efektyvumo politikos kryptis, 
veiksmų planus, programas ir priemones, 
kurios įgyvendintos arba planuojamos 
įgyvendinti nacionaliniu, regioniniu arba 
vietos lygmeniu energijos vartojimo 
efektyvumui gerinti, kad būtų pasiekti 3 
straipsnio 1 dalyje nurodyti nacionaliniai 
energijos vartojimo efektyvumo tikslai. 
Kartu su ataskaitomis pateikiamos 
atnaujintos numatomo bendro pirminės 
energijos suvartojimo 2020 m. prognozės, 
taip pat XIV priedo 1 dalyje nurodytuose 
sektoriuose numatomas suvartoti pirminės 
arba galutinės energijos kiekis.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1508
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įvertina planus ir gali pateikti 
rekomendacijų dėl jų pagerinimo ir 
praktinio pagrindinio 20 proc. tikslo, jei 
planai nėra įvykdomi arba, atsižvelgus į 
plane nustatytas priemones, nemanoma, 
jog tikslas bus pasiektas.

Or. en

Pakeitimas 1509
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ne vėliau kaip 2014 m. sausio 
1 d. pateikia rekomenduojamą papildomų 
ataskaitų formą. Ši forma tvirtinama 
laikantis 20 straipsnio 2 dalyje nustatytos 
rekomendacinės tvarkos. Papildomose 
ataskaitose bet kuriuo atveju pateikiama 
XIV priede nurodyta informacija.

Komisija ne vėliau kaip 2014 m. sausio 
1 d. pateikia rekomenduojamą papildomų 
ataskaitų formą. Ši forma tvirtinama 
laikantis 20 straipsnio 2 dalyje nustatytos 
rekomendacinės tvarkos. Papildomose 
ataskaitose bet kuriuo atveju pateikiama 
XIV priede nurodyta informacija.
Valstybės narės, nustatydamos savo 
nacionalinius energijos vartojimo 
efektyvumo planus, atsižvelgia į energijos 
efektyvumo ekonominio veiksmingumo 
priemones ir į anglies dioksido nutekėjimo 
pavojų.

Or. en

Pakeitimas 1510
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ne vėliau kaip 2014 m. sausio 
1 d. pateikia rekomenduojamą papildomų 
ataskaitų formą. Ši forma tvirtinama 
laikantis 20 straipsnio 2 dalyje nustatytos 
rekomendacinės tvarkos. Papildomose 
ataskaitose bet kuriuo atveju pateikiama 
XIV priede nurodyta informacija.

Komisija ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 
d. pateikia rekomenduojamą papildomų 
ataskaitų formą. Ši forma tvirtinama
laikantis 20 straipsnio 2 dalyje nustatytos 
rekomendacinės tvarkos. Papildomose 
ataskaitose bet kuriuo atveju pateikiama 
XIV priede nurodyta informacija.

Or. en

Pakeitimas 1511
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės neturėtų nustatyti 
tikslinių rodiklių tiems pramonės 
sektoriams, kuriuose yra didelė anglies 
dioksido nutekėjimo rizika, kaip apibrėžta 
Komisijos sprendime 2010/2/ES. Jeigu 
valstybės narės vis dėlto nusprendžia 
nustatyti šiuos tikslus, jos apibrėžia 
galimus sektoriaus gamybos procesų 
tikslus šiose pramonės šakose energijos 
sąnaudomis vienam produkcijos vienetui, 
kad būtų išvengta pramonės augimo 
sulėtėjimo.

Or. en

Pakeitimas 1512
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies antra a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės neturėtų nustatyti 
tikslinių rodiklių toms pramonės šakai, 
kurioje yra didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, kaip apibrėžta 
Komisijos sprendime 2010/2/ES. Jeigu 
valstybės narės vis dėlto nusprendžia 
nustatyti šiuos tikslus, jos apibrėžia 
galimus sektoriaus gamybos procesų 
tikslus šiose pramonės šakose energijos 
sąnaudomis vienam produkcijos vienetui, 
kad būtų išvengta pramonės augimo 
sulėtėjimo.

Or. en

Pakeitimas 1513
Fiona Hall, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įvertina metines ataskaitas ir 
papildomas ataskaitas ir nusprendžia, kokią 
pažangą valstybės narės padarė, siekdamos 
nacionalinių energijos vartojimo 
efektyvumo tikslų, kurių reikalaujama 
siekti 3 straipsnio 1 dalyje, ir 
įgyvendindamos šią direktyvą. Vertinimą 
Komisija siunčia Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Remdamasi ataskaitų įvertinimu, 
Komisija gali teikti rekomendacijas 
valstybėms narėms.

4. Komisija įvertina metines ataskaitas ir 
papildomas ataskaitas ir nusprendžia, kokią 
pažangą valstybės narės padarė, siekdamos 
nacionalinių energijos vartojimo 
efektyvumo tikslų, kurių reikalaujama 
siekti 3 straipsnio 1 dalyje, ir 
įgyvendindamos šią direktyvą. Vertinimą 
Komisija siunčia Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Remdamasi ataskaitų įvertinimu, 
Komisija gali teikti rekomendacijas 
valstybėms narėms. Ypač jei valstybė narė 
nesilaiko pagal 3 straipsnio 1 dalį 
nustatytos trajektorijos, Komisija 
reikalauja, kad ta valstybė narė nustatytų 
tinkamas ir proporcingas priemones, 
kurias taikydama per priimtiną laiką 
grįžtų į šią trajektoriją.

Or. en
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Pagrindimas

Pagal Atsinaujinančių išteklių energijos direktyvą (2009/28/EB) valstybės narės privalo 
priimti veiksmingas priemones, atitinkančias rodiklių gerinimo trajektoriją. Ši politika gerai 
praktiškai veikia, todėl derėtų jos laikytis ir energijos vartojimo efektyvumo srityje. 

Pakeitimas 1514
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įvertina metines ataskaitas ir 
papildomas ataskaitas ir nusprendžia, kokią 
pažangą valstybės narės padarė, siekdamos 
nacionalinių energijos vartojimo 
efektyvumo tikslų, kurių reikalaujama 
siekti 3 straipsnio 1 dalyje, ir 
įgyvendindamos šią direktyvą. Vertinimą 
Komisija siunčia Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Remdamasi ataskaitų įvertinimu, 
Komisija gali teikti rekomendacijas 
valstybėms narėms.

4. Komisija įvertina metines ataskaitas ir 
papildomas ataskaitas ir nusprendžia, kokią 
pažangą valstybės narės padarė, siekdamos 
nacionalinių energijos vartojimo 
efektyvumo tikslų, kurių reikalaujama 
siekti 3 straipsnio 1 dalyje, ir 
įgyvendindamos šią direktyvą. Vertinimą 
Komisija siunčia Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Remdamasi ataskaitų įvertinimu, 
Komisija gali teikti rekomendacijas 
valstybėms narėms. Jei valstybė narė 
nesilaiko pagal 3 straipsnio 2 dalį 
nustatytos trajektorijos, Komisija 
reikalauja, kad ta valstybė narė pasiūlytų 
priemones, kurias taikydama per 
priimtiną laiką grįžtų į šią trajektoriją.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Atsinaujinančių išteklių energijos direktyvą (2009/28/EB) reikalaujama, kad valstybės 
narės priimtų veiksmingas priemones, atitinkančias rodiklių gerinimo trajektoriją, o tai 
reiškia, kad toks pat metodas turi būti priimtas energijos vartojimo efektyvumo atveju.

Pakeitimas 1515
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įvertina metines ataskaitas ir 
papildomas ataskaitas ir nusprendžia, kokią 
pažangą valstybės narės padarė, siekdamos 
nacionalinių energijos vartojimo 
efektyvumo tikslų, kurių reikalaujama
siekti 3 straipsnio 1 dalyje, ir 
įgyvendindamos šią direktyvą. Vertinimą 
Komisija siunčia Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Remdamasi ataskaitų įvertinimu, 
Komisija gali teikti rekomendacijas 
valstybėms narėms.

4. Komisija įvertina metines ataskaitas ir 
papildomas ataskaitas ir nusprendžia, kokią 
pažangą valstybės narės padarė, siekdamos 
nacionalinių energijos vartojimo 
efektyvumo tikslų, kurių reikalaujama 
siekti 3 straipsnio 1 dalyje, ir 
įgyvendindamos šią direktyvą. Atliekant šį 
vertinimą atsižvelgiama į energijos 
vartojimo intensyvumo, apskaičiuoto 
naudojant XIV priedo, 1 dalies a 
pastraipoje nurodytus rodiklius, pokyčius.
Vertinimą Komisija siunčia Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Remdamasi 
ataskaitų įvertinimu, Komisija gali teikti 
rekomendacijas valstybėms narėms.

Or. en

Pakeitimas 1516
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įvertina metines ataskaitas ir 
papildomas ataskaitas ir nusprendžia, kokią 
pažangą valstybės narės padarė, siekdamos 
nacionalinių energijos vartojimo 
efektyvumo tikslų, kurių reikalaujama 
siekti 3 straipsnio 1 dalyje, ir 
įgyvendindamos šią direktyvą. Vertinimą 
Komisija siunčia Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Remdamasi ataskaitų įvertinimu, 
Komisija gali teikti rekomendacijas 
valstybėms narėms.

4. Komisija įvertina metines ataskaitas ir 
papildomas ataskaitas ir nusprendžia, kokią 
pažangą valstybės narės padarė, siekdamos 
nacionalinių energijos vartojimo 
efektyvumo tikslų, kurių reikalaujama 
siekti 3 straipsnio 1 dalyje, 3 straipsnio 2a 
dalyje (nauja) nustatyto tikslo, ir 
įgyvendindamos šią direktyvą. Vertinimą 
Komisija siunčia Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Remdamasi ataskaitų įvertinimu, 
Komisija gali teikti rekomendacijas 
valstybėms narėms.

Or. en
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Pakeitimas 1517
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Antonio Cancian, Amalia Sartori, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įvertina metines ataskaitas ir 
papildomas ataskaitas ir nusprendžia, 
kokią pažangą valstybės narės padarė, 
siekdamos nacionalinių energijos vartojimo 
efektyvumo tikslų, kurių reikalaujama 
siekti 3 straipsnio 1 dalyje, ir 
įgyvendindamos šią direktyvą. Vertinimą 
Komisija siunčia Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Remdamasi ataskaitų įvertinimu, 
Komisija gali teikti rekomendacijas 
valstybėms narėms.

4. Komisija įvertina metines ataskaitas ir 
papildomą informaciją ir nusprendžia, 
kokią pažangą valstybės narės padarė, 
siekdamos nacionalinių energijos vartojimo 
efektyvumo tikslų, kurių reikalaujama 
siekti 3 straipsnio 1 dalyje, ir 
įgyvendindamos šią direktyvą. Vertinimą 
Komisija siunčia Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Remdamasi ataskaitų įvertinimu, 
Komisija gali teikti rekomendacijas 
valstybėms narėms.

Or. en

Pakeitimas 1518
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įvertina metines ataskaitas ir 
papildomas ataskaitas ir nusprendžia, kokią
pažangą valstybės narės padarė, siekdamos 
nacionalinių energijos vartojimo 
efektyvumo tikslų, kurių reikalaujama 
siekti 3 straipsnio 1 dalyje, ir 
įgyvendindamos šią direktyvą. Vertinimą 
Komisija siunčia Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Remdamasi ataskaitų įvertinimu, 
Komisija gali teikti rekomendacijas 
valstybėms narėms.

4. Komisija įvertina metines ataskaitas ir 
papildomas ataskaitas, įskaitant 2 dalyje 
nurodytus įvertinimus, ir nusprendžia, 
kokią pažangą valstybės narės padarė, 
siekdamos nacionalinių energijos vartojimo 
efektyvumo tikslų, kurių reikalaujama 
siekti 3 straipsnio 1 dalyje, ir 
įgyvendindamos šią direktyvą. Vertinimą 
Komisija siunčia Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Remdamasi ataskaitų įvertinimu, 
Komisija gali pakoreguoti 3 straipsnio 2 
dalyje nurodytą sutaupytos energijos kiekį
ir teikti rekomendacijas valstybėms 
narėms.
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Or. ro

Pakeitimas 1519
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Į pirmosios papildomos ataskaitos 
vertinimą Komisija, atsižvelgdama į 
atitinkamus geriausius turimus metodus, 
išplėtotus pagal Direktyvą 2010/75/ES ir 
Direktyvą 2008/1/EB, įtraukia esamų ir 
naujų bendros nominalios 50 MW ir 
didesnės galios kuro deginimo įrenginių ir 
naftos bei dujų perdirbimo įrenginių 
energijos vartojimo efektyvumo lygių 
vertinimą. Jei atlikus šį vertinimą 
nustatomas didelis atotrūkis tarp faktinio 
tokių įrenginių energijos vartojimo 
efektyvumo lygio ir energijos vartojimo 
efektyvumo lygio, siejamo su atitinkamų 
geriausių turimų metodų taikymu, 
Komisija, jei taikytina, siūlo reikalavimus 
gerinti tokių įrenginių pasiektą energijos 
vartojimo efektyvumo lygį arba kad tokio 
metodo naudojimas ateityje būtų naujų 
įrenginių leidimų išdavimo sąlyga ir kad 
esamų įrenginių leidimai būtų periodiškai 
persvarstomi.

Išbraukta.

Be to, Komisija stebi šios direktyvos 
įgyvendinimo poveikį direktyvoms 
2003/87/EB, 2009/28/EB ir 2010/31/ES.

Or. en

Pagrindimas

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 has established provisions for regulating these 
aspects. In particular, it has highlighted the key principle that the target of guaranteeing 
improved efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available 
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Techniques) has to be adapted to specific environmental and local conditions where the 
installation operates and that it has to take into account the potential improvements 
realistically achievable in the upgrading of the installation. Therefore, any changes in the 
process of setting BAT requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty 
and is bound to increase administrative costs and hinder new investments.

Pakeitimas 1520
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Į pirmosios papildomos ataskaitos 
vertinimą Komisija, atsižvelgdama į 
atitinkamus geriausius turimus metodus, 
išplėtotus pagal Direktyvą 2010/75/ES ir 
Direktyvą 2008/1/EB, įtraukia esamų ir 
naujų bendros nominalios 50 MW ir 
didesnės galios kuro deginimo įrenginių ir 
naftos bei dujų perdirbimo įrenginių 
energijos vartojimo efektyvumo lygių 
vertinimą. Jei atlikus šį vertinimą 
nustatomas didelis atotrūkis tarp faktinio 
tokių įrenginių energijos vartojimo 
efektyvumo lygio ir energijos vartojimo 
efektyvumo lygio, siejamo su atitinkamų 
geriausių turimų metodų taikymu, 
Komisija, jei taikytina, siūlo reikalavimus 
gerinti tokių įrenginių pasiektą energijos 
vartojimo efektyvumo lygį arba kad tokio 
metodo naudojimas ateityje būtų naujų 
įrenginių leidimų išdavimo sąlyga ir kad 
esamų įrenginių leidimai būtų periodiškai 
persvarstomi.

Išbraukta.

Be to, Komisija stebi šios direktyvos 
įgyvendinimo poveikį direktyvoms 
2003/87/EB, 2009/28/EB ir 2010/31/ES.

Or. en

Pagrindimas

Esamų ir naujų įrenginių energijos vartojimo efektyvumo padidinimas grindžiamas galimybių 
studijomis. Ne visada ekonomiškai ar techniškai įmanoma pasiekti geriausių turimų metodų 
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lygį. ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos leidimų kiekis nustatytas apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos direktyvoje, taigi ši energijos vartojimo efektyvumo 
direktyva nėra tinkamas dokumentas šiam kiekiui keisti. Apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema pasirinkta kaip rinka pagrįsta priemonė išmetamam anglies dioksido kiekiui mažinti 
ir neturi būti jokių kitų teisės aktų, kuriais būtų manipuliuojama leidimų kaina ir sukuriama 
neaiškumų anglies dioksido rinkoje.

Pakeitimas 1521
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į pirmosios papildomos ataskaitos 
vertinimą Komisija, atsižvelgdama į 
atitinkamus geriausius turimus metodus, 
išplėtotus pagal Direktyvą 2010/75/ES ir 
Direktyvą 2008/1/EB, įtraukia esamų ir 
naujų bendros nominalios 50 MW ir 
didesnės galios kuro deginimo įrenginių ir 
naftos bei dujų perdirbimo įrenginių 
energijos vartojimo efektyvumo lygių 
vertinimą. Jei atlikus šį vertinimą 
nustatomas didelis atotrūkis tarp faktinio 
tokių įrenginių energijos vartojimo 
efektyvumo lygio ir energijos vartojimo 
efektyvumo lygio, siejamo su atitinkamų 
geriausių turimų metodų taikymu, 
Komisija, jei taikytina, siūlo reikalavimus 
gerinti tokių įrenginių pasiektą energijos 
vartojimo efektyvumo lygį arba kad tokio 
metodo naudojimas ateityje būtų naujų 
įrenginių leidimų išdavimo sąlyga ir kad 
esamų įrenginių leidimai būtų periodiškai 
persvarstomi.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1522
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į pirmosios papildomos ataskaitos 
vertinimą Komisija, atsižvelgdama į 
atitinkamus geriausius turimus metodus, 
išplėtotus pagal Direktyvą 2010/75/ES ir 
Direktyvą 2008/1/EB, įtraukia esamų ir 
naujų bendros nominalios 50 MW ir 
didesnės galios kuro deginimo įrenginių ir 
naftos bei dujų perdirbimo įrenginių 
energijos vartojimo efektyvumo lygių 
vertinimą. Jei atlikus šį vertinimą 
nustatomas didelis atotrūkis tarp faktinio 
tokių įrenginių energijos vartojimo 
efektyvumo lygio ir energijos vartojimo 
efektyvumo lygio, siejamo su atitinkamų 
geriausių turimų metodų taikymu, 
Komisija, jei taikytina, siūlo reikalavimus 
gerinti tokių įrenginių pasiektą energijos 
vartojimo efektyvumo lygį arba kad tokio 
metodo naudojimas ateityje būtų naujų 
įrenginių leidimų išdavimo sąlyga ir kad 
esamų įrenginių leidimai būtų periodiškai 
persvarstomi.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Afin de garantir la réalisation des investissements programmés pour la période 2013-2020, il 
est nécessaire de maintenir la stabilité des règles relatives au système ETS, qui viennent à 
peine d’être transposées en droit national. Modifier ces règles à ce stade risque de miner la 
confiance de tous les acteurs et sera nuisible à la crédibilité et l’efficacité du système. Par 
conséquent, le considérant 34 et l’article 19, paragraphe 5 devraient être supprimés.Par 
ailleurs, la directive Efficacité énergétique ne devrait pas empiéter sur les dispositions de la 
directive relative aux émissions industrielles. IED vise à limiter les émissions polluantes dans 
l’air, l’eau et le sol. Elle donne aux Etats membres la possibilité de ne pas imposer 
d’exigences en matière d’efficacité énergétique pour les installations émettant du dioxide de 
carbone dans le cadre des activités répertoriées à l’annexe I de la directive ETS. Afin de 
respecter cette disposition, il serait nécessaire de supprimer l’article 19, paragraphe 5.

Pakeitimas 1523
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į pirmosios papildomos ataskaitos 
vertinimą Komisija, atsižvelgdama į 
atitinkamus geriausius turimus metodus, 
išplėtotus pagal Direktyvą 2010/75/ES ir 
Direktyvą 2008/1/EB, įtraukia esamų ir 
naujų bendros nominalios 50 MW ir 
didesnės galios kuro deginimo įrenginių ir 
naftos bei dujų perdirbimo įrenginių 
energijos vartojimo efektyvumo lygių 
vertinimą. Jei atlikus šį vertinimą 
nustatomas didelis atotrūkis tarp faktinio 
tokių įrenginių energijos vartojimo 
efektyvumo lygio ir energijos vartojimo 
efektyvumo lygio, siejamo su atitinkamų 
geriausių turimų metodų taikymu, 
Komisija, jei taikytina, siūlo reikalavimus 
gerinti tokių įrenginių pasiektą energijos 
vartojimo efektyvumo lygį arba kad tokio 
metodo naudojimas ateityje būtų naujų 
įrenginių leidimų išdavimo sąlyga ir kad 
esamų įrenginių leidimai būtų periodiškai 
persvarstomi.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Galimybė po 2014 m. taikyti griežtus energijos vartojimo efektyvumo geriausių turimų 
technologijų reikalavimus šiluminėms elektrinėms yra dvigubo reglamentavimo pavyzdys, nes 
tai prieštarauja galiojantiems ES teisės aktams. 2010 m. priimtoje naujoje Pramoninių 
išmetamų teršalų direktyvoje 2010/75/EB nustatytos šių aspektų reglamentavimo nuostatos. 

Pakeitimas 1524
Fiona Hall, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į pirmosios papildomos ataskaitos 
vertinimą Komisija, atsižvelgdama į 
atitinkamus geriausius turimus metodus, 
išplėtotus pagal Direktyvą 2010/75/ES ir 
Direktyvą 2008/1/EB, įtraukia esamų ir 
naujų bendros nominalios 50 MW ir 
didesnės galios kuro deginimo įrenginių ir 
naftos bei dujų perdirbimo įrenginių 
energijos vartojimo efektyvumo lygių 
vertinimą. Jei atlikus šį vertinimą 
nustatomas didelis atotrūkis tarp faktinio 
tokių įrenginių energijos vartojimo 
efektyvumo lygio ir energijos vartojimo 
efektyvumo lygio, siejamo su atitinkamų 
geriausių turimų metodų taikymu, 
Komisija, jei taikytina, siūlo reikalavimus 
gerinti tokių įrenginių pasiektą energijos 
vartojimo efektyvumo lygį arba kad tokio 
metodo naudojimas ateityje būtų naujų 
įrenginių leidimų išdavimo sąlyga ir kad 
esamų įrenginių leidimai būtų periodiškai 
persvarstomi.

Į pirmosios papildomos ataskaitos 
vertinimą Komisija, atsižvelgdama į 
atitinkamus geriausius turimus metodus, 
išplėtotus pagal Direktyvą 2010/75/ES ir 
Direktyvą 2008/1/EB, įtraukia esamų ir 
naujų bendros nominalios 50 MW ir 
didesnės galios kuro deginimo įrenginių ir 
naftos bei dujų perdirbimo įrenginių 
energijos vartojimo efektyvumo lygių 
vertinimą. Jei atlikus šį vertinimą 
nustatomas didelis atotrūkis tarp faktinio 
tokių įrenginių energijos vartojimo 
efektyvumo lygio ir energijos vartojimo 
efektyvumo lygio, siejamo su atitinkamų 
geriausių turimų metodų taikymu, 
Komisija iki 2015 m. gruodžio 31 d., jei 
taikytina, pasiūlo reikalavimus gerinti 
tokių įrenginių pasiektą energijos 
vartojimo efektyvumo lygį arba kad tokio 
metodo naudojimas ateityje būtų naujų 
įrenginių leidimų išdavimo sąlyga ir kad 
esamų įrenginių leidimai būtų periodiškai 
persvarstomi ar atnaujinami.

Or. en

Pagrindimas

Ši data atitinka Direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų.

Pakeitimas 1525
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į pirmosios papildomos ataskaitos 
vertinimą Komisija, atsižvelgdama į 
atitinkamus geriausius turimus metodus, 
išplėtotus pagal Direktyvą 2010/75/ES ir 
Direktyvą 2008/1/EB, įtraukia esamų ir 

Į pirmosios papildomos ataskaitos 
vertinimą Komisija, atsižvelgdama į 
atitinkamus geriausius turimus metodus, 
išplėtotus pagal Direktyvą 2010/75/ES ir 
Direktyvą 2008/1/EB, įtraukia esamų ir 
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naujų bendros nominalios 50 MW ir 
didesnės galios kuro deginimo įrenginių ir 
naftos bei dujų perdirbimo įrenginių 
energijos vartojimo efektyvumo lygių 
vertinimą. Jei atlikus šį vertinimą 
nustatomas didelis atotrūkis tarp faktinio 
tokių įrenginių energijos vartojimo 
efektyvumo lygio ir energijos vartojimo 
efektyvumo lygio, siejamo su atitinkamų 
geriausių turimų metodų taikymu, 
Komisija, jei taikytina, siūlo reikalavimus 
gerinti tokių įrenginių pasiektą energijos 
vartojimo efektyvumo lygį arba kad tokio 
metodo naudojimas ateityje būtų naujų 
įrenginių leidimų išdavimo sąlyga ir kad 
esamų įrenginių leidimai būtų periodiškai 
persvarstomi.

naujų bendros nominalios 50 MW ir 
didesnės galios kuro deginimo įrenginių ir 
naftos bei dujų perdirbimo įrenginių 
energijos vartojimo efektyvumo lygių 
vertinimą. Jei atlikus šį vertinimą 
nustatomas didelis atotrūkis tarp faktinio 
tokių įrenginių energijos vartojimo 
efektyvumo lygio ir energijos vartojimo 
efektyvumo lygio, siejamo su atitinkamų 
geriausių turimų metodų taikymu, 
Komisija iki 2015 m. gruodžio 31 d. siūlo 
reikalavimus gerinti tokių įrenginių 
pasiektą energijos vartojimo efektyvumo 
lygį arba kad tokio metodo naudojimas 
ateityje būtų naujų įrenginių leidimų 
išdavimo sąlyga ir kad esamų įrenginių 
leidimai būtų periodiškai persvarstomi.

Or. en

Pakeitimas 1526
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į pirmosios papildomos ataskaitos 
vertinimą Komisija, atsižvelgdama į 
atitinkamus geriausius turimus metodus, 
išplėtotus pagal Direktyvą 2010/75/ES ir 
Direktyvą 2008/1/EB, įtraukia esamų ir 
naujų bendros nominalios 50 MW ir 
didesnės galios kuro deginimo įrenginių ir 
naftos bei dujų perdirbimo įrenginių
energijos vartojimo efektyvumo lygių 
vertinimą. Jei atlikus šį vertinimą 
nustatomas didelis atotrūkis tarp faktinio 
tokių įrenginių energijos vartojimo 
efektyvumo lygio ir energijos vartojimo 
efektyvumo lygio, siejamo su atitinkamų 
geriausių turimų metodų taikymu, 
Komisija, jei taikytina, siūlo reikalavimus 
gerinti tokių įrenginių pasiektą energijos 
vartojimo efektyvumo lygį arba kad tokio 

Į pirmosios papildomos ataskaitos 
vertinimą Komisija, atsižvelgdama į 
atitinkamus geriausius turimus metodus, 
išplėtotus pagal Direktyvą 2010/75/ES ir 
Direktyvą 2008/1/EB, įtraukia esamų ir 
naujų bendros nominalios 50 MW ir 
didesnės galios kuro deginimo įrenginių 
energijos vartojimo efektyvumo lygių 
vertinimą. Jei atlikus šį vertinimą 
nustatomas didelis atotrūkis tarp faktinio 
tokių įrenginių energijos vartojimo 
efektyvumo lygio ir energijos vartojimo 
efektyvumo lygio, siejamo su atitinkamų 
geriausių turimų metodų taikymu, 
Komisija, jei taikytina, siūlo reikalavimus 
gerinti tokių įrenginių pasiektą energijos 
vartojimo efektyvumo lygį arba kad tokio 
metodo naudojimas ateityje būtų naujų 
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metodo naudojimas ateityje būtų naujų 
įrenginių leidimų išdavimo sąlyga ir kad 
esamų įrenginių leidimai būtų periodiškai 
persvarstomi.

įrenginių leidimų išdavimo sąlyga ir kad 
esamų įrenginių leidimai būtų periodiškai 
persvarstomi.

Or. en

Pakeitimas 1527
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į pirmosios papildomos ataskaitos 
vertinimą Komisija, atsižvelgdama į 
atitinkamus geriausius turimus metodus, 
išplėtotus pagal Direktyvą 2010/75/ES ir 
Direktyvą 2008/1/EB, įtraukia esamų ir 
naujų bendros nominalios 50 MW ir 
didesnės galios kuro deginimo įrenginių ir 
naftos bei dujų perdirbimo įrenginių 
energijos vartojimo efektyvumo lygių 
vertinimą. Jei atlikus šį vertinimą 
nustatomas didelis atotrūkis tarp faktinio 
tokių įrenginių energijos vartojimo 
efektyvumo lygio ir energijos vartojimo 
efektyvumo lygio, siejamo su atitinkamų 
geriausių turimų metodų taikymu, 
Komisija, jei taikytina, siūlo reikalavimus 
gerinti tokių įrenginių pasiektą energijos 
vartojimo efektyvumo lygį arba kad tokio 
metodo naudojimas ateityje būtų naujų 
įrenginių leidimų išdavimo sąlyga ir kad 
esamų įrenginių leidimai būtų periodiškai 
persvarstomi.

Į pirmosios papildomos ataskaitos 
vertinimą Komisija, atsižvelgdama į 
atitinkamus geriausius turimus metodus, 
išplėtotus pagal Direktyvą 2010/75/ES ir 
Direktyvą 2008/1/EB, įtraukia esamų ir 
naujų bendros nominalios 50 MW ir 
didesnės galios kuro deginimo įrenginių ir 
naftos bei dujų perdirbimo įrenginių 
energijos vartojimo efektyvumo lygių 
vertinimą. Jei atlikus šį vertinimą 
nustatomas didelis atotrūkis tarp faktinio 
tokių įrenginių energijos vartojimo 
efektyvumo lygio ir energijos vartojimo 
efektyvumo lygio, siejamo su atitinkamų 
geriausių turimų metodų taikymu, 
Komisija, jei taikytina, siūlo reikalavimus 
gerinti tokių įrenginių pasiektą energijos 
vartojimo efektyvumo lygį arba kad tokio 
metodo naudojimas ateityje būtų naujų 
įrenginių leidimų išdavimo sąlyga.

Or. en

Pakeitimas 1528
Herbert Reul
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į pirmosios papildomos ataskaitos 
vertinimą Komisija, atsižvelgdama į 
atitinkamus geriausius turimus metodus, 
išplėtotus pagal Direktyvą 2010/75/ES ir 
Direktyvą 2008/1/EB, įtraukia esamų ir 
naujų bendros nominalios 50 MW ir 
didesnės galios kuro deginimo įrenginių ir 
naftos bei dujų perdirbimo įrenginių 
energijos vartojimo efektyvumo lygių 
vertinimą. Jei atlikus šį vertinimą 
nustatomas didelis atotrūkis tarp faktinio 
tokių įrenginių energijos vartojimo 
efektyvumo lygio ir energijos vartojimo 
efektyvumo lygio, siejamo su atitinkamų 
geriausių turimų metodų taikymu, 
Komisija, jei taikytina, siūlo reikalavimus 
gerinti tokių įrenginių pasiektą energijos 
vartojimo efektyvumo lygį arba kad tokio 
metodo naudojimas ateityje būtų naujų 
įrenginių leidimų išdavimo sąlyga ir kad 
esamų įrenginių leidimai būtų periodiškai 
persvarstomi.

Į pirmosios papildomos ataskaitos 
vertinimą Komisija, atsižvelgdama į 
atitinkamus geriausius turimus metodus, 
išplėtotus pagal Direktyvą 2010/75/ES ir 
Direktyvą 2008/1/EB, įtraukia esamų ir 
naujų bendros nominalios 50 MW ir 
didesnės galios kuro deginimo įrenginių ir 
naftos bei dujų perdirbimo įrenginių 
energijos vartojimo efektyvumo lygių 
vertinimą. Jei atlikus šį vertinimą 
nustatomas didelis atotrūkis tarp faktinio 
tokių įrenginių energijos vartojimo 
efektyvumo lygio ir energijos vartojimo 
efektyvumo lygio, siejamo su atitinkamų 
geriausių turimų metodų taikymu, 
Komisija, jei taikytina, siūlo reikalavimus 
gerinti tokių įrenginių pasiektą energijos 
vartojimo efektyvumo lygį.

Or. de

Pagrindimas

Komisija nėra atsakinga už leidimų išdavimo tvarką, tačiau taikant minėtą metodą ji šiai 
leidimų išdavimo tvarkai darytų netiesioginę įtaką. Be to, tai reiškia, kad būtų neproporcingai 
kišamasi į esamų įrenginių ekonominio planavimo galimybes.

Pakeitimas 1529
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, Komisija stebi šios direktyvos 
įgyvendinimo poveikį direktyvoms 

Išbraukta.
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2003/87/EB, 2009/28/EB ir 2010/31/ES.

Or. en

Pagrindimas

ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema yra pagrindinė rinka grindžiama priemonė, 
skirta mažinti šiltnamio efektą sukeliančių CO2 išmetamus kiekius. Būsimuoju 2013−2020 m. 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos etapu palaipsniui mažinant didžiausią leidimų 
kiekį (maksimalų leidimų kiekį) bus siekiama nustatyto anglies dioksido kiekio sumažinimo 
tikslo. Kad rinkoje neatsirastų painiavos, leidimų kainai įtakos nedaro jokios valdžios 
institucijos.

Pakeitimas 1530
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, Komisija stebi šios direktyvos 
įgyvendinimo poveikį direktyvoms 
2003/87/EB, 2009/28/EB ir 2010/31/ES.

Be to, Komisija stebi šios direktyvos 
įgyvendinimo poveikį direktyvoms 
2003/87/EB, 2009/28/EB ir 2010/31/ES.
Jei Komisija mano, kad pritaikomosios 
priemonės yra reikalingos, jos neturi 
kliudyti direktyvų 2003/87/EB, 
2009/28/ECB ir taip pat 2010/31/EC 
įgyvendinimui.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti, kad Komisijos įsikišimas, pvz., apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos 2013−2020 m. prekybos laikotarpio taršos anglies dioksidu leidimų atidėjimas, yra 
neįmanomas. Priešingu atveju rinkos dalyviams ir valdžios institucijoms trūktų teisinio 
aiškumo, būtų gerokai sudėtingiau priimti sprendimus, susijusius su būsimomis investicijomis, 
įskaitant sprendimus dėl investicijų į energijos vartojimo efektyvumą.

Pakeitimas 1531
Konrad Szymański
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, Komisija stebi šios direktyvos 
įgyvendinimo poveikį direktyvoms 
2003/87/EB, 2009/28/EB ir 2010/31/ES.

Be to, Komisija stebi šios direktyvos 
įgyvendinimo poveikį direktyvoms 
2009/28/EB ir 2010/31/ES.

Or. en

Pakeitimas 1532
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies penkta a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypač turint mintyje Direktyvą 
2003/87/EC, kuria nustatoma apyvartinių
taršos leidimų prekybos sistema, valstybės 
narės turėtų pateikti Komisijai 
informaciją, kurią pastaroji turėtų 
panaudoti stebint poveikį, daromą 
prekybai apyvartiniais taršos leidimais.
Atsižvelgdama į apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą Komisija turi 
vykdyti stebėseną, kad būtų išsaugotos 
prekybos apyvartiniais taršos leidimais 
paskatos, kuriomis skatinamos mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
investicijos ir užtikrinamas prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais sektorių 
pasirengimas būsimoms inovacijoms, kaip 
numatoma poveikio vertinime ir (34) 
konstatuojamoje dalyje.
Reikia taikyti šias priemones, be kitų 
dalykų patikslinant apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą, atidedant 
atitinkamą skaičių taršos leidimų iš visų 
tokių leidimų, skirtų parduoti 2013–
2020 m. aukcionuose, kaip nustatyta 
poveikio vertinime.
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Šioms taisyklėms taikomi šie principai:
Jeigu vykdant stebėseną, kuri numatyta 
19 straipsnio 4 dalyje, parodoma, kad 
poveikis, daromas apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemai, išreiškiamas 
žema CO2 kvotų kaina, palyginus su tuo, 
ko tikimasi mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų veiksmų plane, Komisija 
išnagrinėja poreikį atidėti atitinkamą 
skaičių leidimų iš visų tų, kuriuos bus 
pasiūlyta įsigyti aukcionuose 2013–
2020 m. Taisyklės, kuriomis nurodoma, 
kiek leidimų reikia atidėti, turi būti 
nustatytos pasiūlyme dėl teisės akto, kuris 
turi būti pasiūlytas prieš 2013 m. pabaigą. 
Atidėtų leidimų kiekis turi būti 
apskaičiuotas sumažinant leidimų kiekį, 
kurį valstybės narės parduoda 
aukcionuose (Direktyvos, kuria 
nustatoma apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistema 10 straipsnio 1 dalis) ir 
padalinamas valstybėms narėms tokiu pat 
būdu, kaip nurodyta Direktyvos, kuria 
nustatoma apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistema 10 straipsnio 2 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Yra skubu užtikrinti mechanizmą, kuris gali būti naudojamas tuo atveju, jei Europos 
demokratijos fondas neigiamai veiktų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą. Taigi, 
Komisija nuo šiol turi pradėti diegti taisykles, nurodančias kaip ir kur reikėtų atidėti leidimus 
ir įvertinti galimą sunkumų ir pastangų, tenkančių valstybėms narėms, poveikį.

Pakeitimas 1533
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Ne vėliau, kaip praėjus 6 mėnesiams 
po šios direktyvos įsigaliojimo, Komisija 
priima reglamentą, iš dalies keičiantį 
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reglamentą, nurodytą Direktyvos 
2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalyje, kad 
būtų užlaikytas ne mažiau nei 1,4 mlrd.
leidimų išdavimas, siekiant išlaikyti 
paskatas investuoti į energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemones bei mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančias 
technologijas; ir pasiektą užmojų lygį, 
numatytą Direktyvoje 2003/87/EB.

Or. en

Pagrindimas

Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą reikėtų suderinti su padariniais, atsiradusiais dėl 
ekonomikos nuosmukio, įtakojusio ilgalaikį leidimų trūkumą, kad ir toliau būtų skatinamos 
investicijos į energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones ir mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančias technologijas įrenginiuose, kuriems taikoma apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistema. Įgyvendinant šią direktyvą atsiranda poreikis kompensuoti sumažėjusį 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos leidimų poreikį siekiant atstatyti kainų 
mechanizmą tokiu lygmeniu, koks buvo numatytas poveikio vertinime, kuriuo remiantis ir 
buvo susitarta priimti Direktyvą 2003/87/EB.

Pakeitimas 1534
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija iki 2014 m. birželio 30 d. 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
3 straipsnio 2 dalyje nurodytą vertinimą; 
jei taikytina, po to pateikiamas teisės akto 
pasiūlymas, kuriame nustatomi 
privalomieji nacionaliniai tiksliniai 
rodikliai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1535
Konrad Szymański
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija iki 2014 m. birželio 30 d. 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 3 
straipsnio 2 dalyje nurodytą vertinimą; jei 
taikytina, po to pateikiamas teisės akto 
pasiūlymas, kuriame nustatomi 
privalomieji nacionaliniai tiksliniai 
rodikliai.

7. Komisija iki 2014 m. birželio 30 d. 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 3 
straipsnio 2 dalyje nurodytą vertinimą; jei 
reikia, po to pateikiami pasiūlymai dėl 
tolesnių priemonių. Vertinimas taip pat 
grindžiamas pirmosios metinės ataskaitos, 
nurodytos 1 dalyje, vertinimu.

Or. en

Pakeitimas 1536
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija iki 2014 m. birželio 30 d. 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 3 
straipsnio 2 dalyje nurodytą vertinimą; jei 
taikytina, po to pateikiamas teisės akto 
pasiūlymas, kuriame nustatomi 
privalomieji nacionaliniai tiksliniai 
rodikliai.

7. Komisija iki 2013 m. birželio 30 d. 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 3 
straipsnio 2 dalyje nurodytą vertinimą; jei 
taikytina, kartu pateikiamas teisės akto 
pasiūlymas, kuriame nustatomi papildomi 
privalomieji nacionaliniai tiksliniai 
rodikliai ir priemonės.

Or. en

Pakeitimas 1537
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija iki 2014 m. birželio 30 d.
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 3 
straipsnio 2 dalyje nurodytą vertinimą; jei 

7. Komisija iki 2016 m. gruodžio mėn.
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 3 
straipsnio 2 dalyje nurodytą vertinimą; jei 
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taikytina, po to pateikiamas teisės akto 
pasiūlymas, kuriame nustatomi 
privalomieji nacionaliniai tiksliniai
rodikliai.

taikytina, po to pateikiamas teisės akto 
pasiūlymas, kuriame nustatomos 
papildomos priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti pakankamai laiko patikrinti sėkmingą šios direktyvos taikymą. Atsižvelgdama į 
vertinimų, kurie turi vykti 2016 m., rezultatus, Komisija, jei reikia, pasiūlys papildomas 
priemones siekiant Europos tikslo iki 2020 m. 20 proc. padidinti energijos efektyvumą.

Pakeitimas 1538
Markus Pieper, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jolanta Emilia Hibner, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija iki 2014 m. birželio 30 d.
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 3 
straipsnio 2 dalyje nurodytą vertinimą; jei 
taikytina, po to pateikiamas teisės akto 
pasiūlymas, kuriame nustatomi 
privalomieji nacionaliniai tiksliniai 
rodikliai.

7. Komisija iki 2013 m. gruodžio 31 d.
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 3 
straipsnio 2 dalyje nurodytą vertinimą; jei 
taikytina, po to pateikiamas teisės akto 
pasiūlymas, kuriame nustatomi 
privalomieji nacionaliniai tiksliniai 
rodikliai.

Or. en

Pakeitimas 1539
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija iki 2014 m. birželio 30 d. 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 3 
straipsnio 2 dalyje nurodytą vertinimą; jei 

7. Komisija iki 2016 m. kovo 30 d.
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 3 
straipsnio 2 dalyje nurodytą vertinimą; jei 
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taikytina, po to pateikiamas teisės akto 
pasiūlymas, kuriame nustatomi 
privalomieji nacionaliniai tiksliniai 
rodikliai.

taikytina, po to pateikiamas teisės akto 
pasiūlymas, kuriame nustatomi 
privalomieji nacionaliniai tiksliniai 
rodikliai.

Or. de

Pagrindimas

Jei direktyva neturi būti perkelta iki 2013 m., Komisija negali tikėtis rimtai įvertinti, ar 
nacionalinių priemonių kartu su šiame dokumente nustatytomis priemonėmis pakanka norint 
iki 2014 m. vidurio pasiekti bendrą ES tikslą. Tai būtų objektyviai neįmanoma.

Pakeitimas 1540
Fiona Hall, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 8 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija iki 2018 m. birželio 30 d. 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 6 
straipsnio įgyvendinimo ataskaitą. Po šios 
ataskaitos, jei taikytina, pateikiamas teisės 
akto pasiūlymas, kuriuo siekiama vieno ar 
daugiau iš šių tikslų:

8. Komisija iki 2017 m. birželio 30 d. 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
6 straipsnio įgyvendinimo ataskaitą. Po 
šios ataskaitos, jei taikytina, pateikiamas 
teisės akto pasiūlymas, kuriuo siekiama 
vieno ar daugiau iš šių tikslų:

Or. en

Pakeitimas 1541
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 8 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija iki 2018 m. birželio 30 d. 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 6 
straipsnio įgyvendinimo ataskaitą. Po šios 
ataskaitos, jei taikytina, pateikiamas teisės 
akto pasiūlymas, kuriuo siekiama vieno ar 
daugiau iš šių tikslų:

8. Komisija iki 2016 m. birželio 30 d. 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 6 
straipsnio įgyvendinimo ataskaitą. Po šios 
ataskaitos, jei taikytina, pateikiamas teisės 
akto pasiūlymas, kuriuo siekiama vieno ar 
daugiau iš šių tikslų:
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Or. en

Pakeitimas 1542
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 8 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija iki 2018 m. birželio 30 d. 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 6 
straipsnio įgyvendinimo ataskaitą. Po šios 
ataskaitos, jei taikytina, pateikiamas teisės 
akto pasiūlymas, kuriuo siekiama vieno ar 
daugiau iš šių tikslų:

8. Komisija iki 2016 m. birželio 30 d. 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 6 
straipsnio įgyvendinimo ataskaitą. Po šios 
ataskaitos, jei taikytina, pateikiamas teisės 
akto pasiūlymas, kuriuo siekiama vieno ar 
daugiau iš šių tikslų:

Or. en

Pagrindimas

Pagrindimas: norint pasiekti 2020 m. tikslą, 6 straipsnis turėtų būti peržiūrėtas anksčiau.

Pakeitimas 1543
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 8 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pakeisti 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
taupymo normą;

a) tęsti arba nustatyti naują 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytą taupymo normą;

Or. en

Pakeitimas 1544
Fiona Hall, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 9 dalis



PE475.997v01-00 42/102 AM\884003LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija iki 2018 m. birželio 30 d. 
įvertina valstybių narių pažangą šalinant 15 
straipsnio 1 dalyje nurodytas reguliavimo ir 
su reguliavimu nesusijusias kliūtis; po šio 
įvertinimo, jei taikytina, pateikiamas teisės 
akto pasiūlymas.

9. Komisija iki 2017 m. birželio 30 d. 
įvertina valstybių narių pažangą šalinant 15 
straipsnio 1 dalyje nurodytas reguliavimo ir 
su reguliavimu nesusijusias kliūtis; po šio 
įvertinimo, jei taikytina, pateikiamas teisės 
akto pasiūlymas.

Or. en

Pakeitimas 1545
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija iki 2018 m. birželio 30 d. 
įvertina valstybių narių pažangą šalinant 15 
straipsnio 1 dalyje nurodytas reguliavimo ir 
su reguliavimu nesusijusias kliūtis; po šio 
įvertinimo, jei taikytina, pateikiamas teisės 
akto pasiūlymas.

9. Komisija iki 2016 m. birželio 30 d. 
įvertina valstybių narių pažangą šalinant 15 
straipsnio 1 dalyje nurodytas reguliavimo ir 
su reguliavimu nesusijusias kliūtis; po šio 
įvertinimo, jei taikytina, pateikiamas teisės 
akto pasiūlymas.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindimas: norint pasiekti 2020 m. tikslą, kliūčių pašalinimas turėtų būti įvertintas 
anksčiau.

Pakeitimas 1546
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija iki 2018 m. birželio 30 d. 
įvertina valstybių narių pažangą šalinant 15 
straipsnio 1 dalyje nurodytas reguliavimo ir 

9. Komisija iki 2018 m. birželio 30 d. 
įvertina valstybių narių pažangą šalinant 15 
straipsnio 1 dalyje nurodytas reguliavimo ir 
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su reguliavimu nesusijusias kliūtis; po šio 
įvertinimo, jei taikytina, pateikiamas teisės 
akto pasiūlymas.

su reguliavimu nesusijusias kliūtis; po šio 
įvertinimo, jei taikytina, pateikiamos 
rekomendacijos.

Or. en

Pakeitimas 1547
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Jei dėl šios direktyvos priemonių 
taikymo mažėja anglies kaina, Komisija 
turi taikyti nuolat atnaujinamas 
priemones, pvz., iš rinkos pašalinti kvotas,
siekiant užtikrinti, kad apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema veikia, kaip ir 
būtų veikusi be papildomų priemonių ir 
laikantis pradinio tikslo – skatinti 
investicijas į energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančius energijos 
išteklius.

Or. en

Pakeitimas 1548
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 a. straipsnis
Peržiūra
Komisija, pagal 20 straipsnį įsteigto 
komiteto padedama, turėtų įvertinti šią 
direktyvą vėliausiai iki 2018 m. sausio 
1 d., atsižvelgiant ją taikant įgautą patirtį 
ir padarytą pažangą ir, jei reikia, teikti 
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pasiūlymus.

Or. ro

Pakeitimas 1549
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip [praėjus 12 mėnesių nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo] įsigaliotų įstatymai 
ir kiti teisės aktai, būtini šiai direktyvai 
įgyvendinti. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstus ir jų bei šios 
direktyvos nuostatų atitikties lentelę.

Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip [praėjus 24 mėnesių nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo] įsigaliotų įstatymai 
ir kiti teisės aktai, būtini šiai direktyvai 
įgyvendinti. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstus ir jų bei šios 
direktyvos nuostatų atitikties lentelę.

Or. de

Pagrindimas

Turi būti nustatyti praktiški tikslai.

Pakeitimas 1550
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip [praėjus 12 mėnesių nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo] įsigaliotų įstatymai 
ir kiti teisės aktai, būtini šiai direktyvai 
įgyvendinti. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstus ir jų bei šios 
direktyvos nuostatų atitikties lentelę.

Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip [praėjus 24 mėnesių nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo] įsigaliotų įstatymai 
ir kiti teisės aktai, būtini šiai direktyvai 
įgyvendinti. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstus ir jų bei šios 
direktyvos nuostatų atitikties lentelę.

Or. ro
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Pakeitimas 1551
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22 a. straipsnis
Direktyvos 2003/87/EB daliniai 
pakeitimai
Direktyvos 2003/87/EB 9 straipsnyje po 
antros pastraipos įrašoma ši pastraipa:
„Nuo 2014 m. nustatomas 2,25 proc. 
linijinis mažinimo koeficientas“.

Or. en

Pagrindimas

Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos leidimų skaičiaus viršutinės ribos linijinis 
koeficientas turi būti pritaikytas prie energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių, taip 
pat ES klimato kaitos tikslo iki 2050 m. bent 80 proc. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ES teritorijoje. 2,25 proc. reiškia linijinį mažinimą pagal apyvartinių 
taršos leidimų sistemoje sektoriams nustatytus išmetamųjų teršalų kiekius 2050 m., kaip 
apibrėžta 2050 m. Komisijos klimato kaitos veiksmų plane.

Pakeitimas 1552
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22 a. straipsnis

Direktyvos 2003/87/EB 9 straipsnio 
pabaigoje įrašoma ši pastraipa: „Nuo 
2014 m. ir kiekvienais ateinančiais metais 
nustatomas 2,43 proc. linijinis mažinimo 
koeficientas, nurodytas pirmoje 
pastraipoje“.
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Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama pagerinti ilgalaikes energijos vartojimo efektyvumo paskatas ir mažą 
taršą anglies dioksidu užtikrinančias investicijas, tuo pat metu kasmet sulyginant apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos leidimų skyrimą, lygmeniu, atitinkančiu Komisijos 
konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. 
planą (COM/11/112).

Pakeitimas 1553
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva skirta valstybėms narėms. Ši direktyva skirta valstybėms narėms, ES 
institucijoms, organizacijoms, biurams ir 
agentūroms.

Or. ro

Pakeitimas 1554
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas
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Danija 19.17 0.83
Vokietija (3) (4) 241.16 58.69 
Estija 4.89 0.71
Airija 15.92 2.75
Graikija 33.26 2.70
Ispanija (4) 131.71 31.12
Prancūzija (3) (4) 211.50 64.88 (5)
Italija (3) (4) 159.82 48.97 (5)
Kipras 2.31 0.46
Latvija 6.16 0.67
Lietuva 8.56 1.14
Liuksemburgas 5.40 0.20
Vengrija 26.67 2.96
Malta 0.70 0.24
Nyderlandai (2)(4) 57.99 17.75 (5)
Austrija 29.20 7.16
Lenkija (4) 91.71 18.12
Portugalija 24.01 6.00
Rumunija 40.07 10.00
Slovėnija (2) 7.02 1.76
Slovakija 18.51 1.65
Suomija 33.17 4.21
Švedija 43.01 12.80 (5)
Jungtinė Karalystė (2)(4) 163.43 50.04 (5)

ES 1474 368

Pakeitimas

-I PRIEDAS

Nacionaliniai energijos taupymo tikslai

A. Nacionalinis 2020 m. energijos taupymo tikslas (pirminė energija)

Maksimalus pirminės energijos 
suvartojimas 2020 m. (Mtoe)

Minimalus energijos 
taupymo tikslas –

mažesnis suvartojamos 
pirminės energijos kiekis 
2020 m. (Mtoe) (S2020)

Belgija 43.55 9.80
Bulgarija 18.57 3.20
Čekijos Respublika (2) 36.50 9.12
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kai
S2020 = 2020 m. atitinkamos valstybės narės 
sutaupyta energija
1) Visi energijos taupymo tikslai pagrįsti pačių 
valstybių narių informacija, pateikta 2011 m. 
balandžio mėn. nacionalinėse reformų 
programose, išskyrus (2) atvejais, jei valstybės 
narės, pagal jų nacionalines reformų 
programas, nepristatė jokių energijos taupymo 
tikslų.
2) Valstybės narės, kurios jų nacionalinėse 
reformų programose nepristatė energijos 
taupymo tikslų. Šioms keturioms valstybėms 
narėms atitinkami tikslai yra tiesiogiai 
perimami, remiantis metodologija, kuri 
naudojama nustatant ES energijos taupymo 
tikslą, t.y. 20 proc. mažiau nei numatyta pagal 
2007 m. prognozes. 
3)Vokietijos tikslas buvo pataisytas siekiant 
atsižvelgti į nacionalinę Vokietijos energetikos 
programą, kuria nustatomas pirminės 
energijos 20 proc. sumažinimo tikslas, 
palyginus su 2008 m.; Prancūzijos tikslas 
buvo pataisytas siekiant atsižvelgti į pirminės 
ir galutinės energijos suvartojimo 
perskaičiavimo koeficientą 1,63. Italijos 
tikslas buvo pataisytas tam, kad būtų 
atsižvelgta į netikslias PRIMES 2007 
prognozes. 
4) 47,45 Mtoe skirtumas tarp ES apskaičiuoto 
tikslo (nacionalinių tikslų suma po pataisymų) 
ir tarp pagrindinio ES tikslo – 2020 m. 
sumažinti ES pirminės energijos suvartojimą 
mažiausiai 368 Mtoe – buvo tolygiai 
paskirstytas valstybėms narėms, kurios 
2020 m. sunaudos daugiau nei 50 Mtoe 
pirminės energijos. Todėl septynios valstybės 
narės turi dėti papildomas pastangas, 
siekdamos 2020 m. sumažinti jų energijos 
suvartojimą iki 4,3 proc.

5) Valstybė narė, kuri naudojant pirminę 
energiją 2020 m. turi dėti didesnes pastangas 
nei nustatyta pagal sumažintą normą (-
20 proc.), apskaičiuotą remiantis 
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PRIMES 2007. 
B. Tikslinė trajektorija
3 straipsnio 2 dalyje paminėta 
tikslinė trajektorija atitinka šį 
pirminės energijos taupymo būdą 
kiekvienai valstybei narei siekiant 
2020 m. tikslo:
2014 m. – 25%* (S2020); 
2016 m. – 50%* (S2020); 
2018 m. – 75%* (S2020); 
kai
S2020= atitinkamos valstybės narės 
2020 m. sutaupyta energija, kaip 
nurodyta A dalies lentelės dešiniojoje 
skiltyje.

Or. en

Pagrindimas

Member States have set energy saving targets in their National Reform Programmes, and/or 
at national level. The gap between the estimated EU 2020 target (sum of national targets) and 
the EU headline target - requiring a reduction of EU primary energy consumption of at least 
368 Mtoe in 2020 -, has been equally (-4.3%) distributed amongst the seven biggest energy 
consumers. To ensure that the 2020 saving targets are achieved, Member States should work 
towards an indicative trajectory tracing a path towards the achievement of their targets. It 
will allow the Commission to make the necessary monitoring and verification towards the 
achievement of the overall EU energy saving target. The Rapporteur is of the opinion that this 
path could be a linear one.

Pakeitimas 1555
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
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-I PRIEDAS

Nacionaliniai energijos taupymo tikslai

A. Nacionalinis 2020 m. energijos taupymo tikslas (pirminė energija)

Pirminės 
energijos 
vartojimo 

sumažėjimas 
2020 m. (Mtoe) 

Minimalus 
energijos 
taupymo 
tikslinis 
rodiklis.

Pirminės 
energijos 
vartojimo 

sumažėjimas 
2025 m. (Mtoe) 

Minimalus 
energijos 
taupymo 
tikslinis 
rodiklis.

Pirminės 
energijos 
vartojimo 

sumažėjimas 
2030 m. (Mtoe) 

Minimalus 
energijos 
taupymo 
tikslinis 
rodiklis.

Belgija turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Bulgarija turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Čekijos 
Respublika

turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Danija turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Vokietija turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Estija turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Airija turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Graikija turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Ispanija turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Prancūzija turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Italija turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Kipras turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

turi būti
nustatyta
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Latvija turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Lietuva turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Liuksemburgas turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Vengrija turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Malta turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Nyderlandai turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Austrija turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Lenkija turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Portugalija turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Rumunija turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Slovėnija turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Slovakija turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Suomija turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Švedija turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Jungtinė 
Karalystė

turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

ES 368 turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

TBN reiškia „turi būti nustatyta“

Or. en
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Pakeitimas 1556
Fiona Hall, Corine Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

-I PRIEDAS

Nacionaliniai pirminės energijos vartojimo lygmenys 2020 m., kurių reikalaujama norint 
pasiekti ES 20 proc. energijos taupymo tikslinį rodiklį

Valstybės narės nurodo šias vertes, kai nustato tikslus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje. 
Kiekviena valstybė narė, pateikusi tikslinį rodiklį, kuris nukrypsta nuo lentelėje nurodytos 
vertės, turi pateikti atitinkamą pasiteisinimą. 

Valstybė narė Pirminės energijos suvartojimas, Mtoe

2007 Projection to 
2020

-20% Absoliutus 
sumažinima

s

Belgija 50,2 53,4 42,7 10,7 

Bulgarija 19,3 21,8 17,4 4,4 

Čekijos Respublika 43,6 45,6 36,5 9,1 

Danija 20,2 20,0 16,0 4,0 

Vokietija 314,9 299,9 239,9 60,0 

Estija 5,9 5,6 4,5 1,1 

Airija 15,8 18,7 14,9 3,7 

Graikija 32,6 36,0 28,8 7,2 

Ispanija 138,9 162,8 130,3 32,6 

Prancūzija 254,8 276,4 221,1 55,3 

Italija 173,3 208,8 167,0 41,8 

Kipras 2,7 2,8 2,2 0,6 

Latvija 4,7 6,8 5,5 1,4 

Lietuva 7,8 9,7 7,8 1,9 
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Liuksemburgas 4,6 5,6 4,5 1,1 

Vengrija 24,7 29,6 23,7 5,9 

Malta 0,9 0,9 0,7 0,2 

Nyderlandai 70,3 75,7 60,6 15,1 

Austrija 32,0 36,4 29,1 7,3 

Lenkija 93,1 109,8 87,9 22,0 

Portugalija 23,8 30,0 24,0 6,0 

Rumunija 37,5 50,1 40,1 10,0 

Slovėnija 7,0 8,8 7,0 1,8 

Slovakija 16,8 20,3 16,3 4,1 

Suomija 36,2 37,4 29,9 7,5 

Švedija 48,1 55,8 44,6 11,2 

Jungtinė Karalystė 212,2 213,5 170,8 42,7 

ES27 1692,0 1842,1 1473,6 368,4 

Or. en

Pagrindimas

ES energijos sutaupymo tikslas 2020 m. buvo nustatytas 20 proc. sumažinant pirminės 
energijos suvartojimo numatytus lygius 2020 m. Pirmiau pateiktoje lentelėje tas pats metodas 
taikomas numatytiems pirminės energijos suvartojimo lygiams kiekvienoje valstybėje narėje. 
Taikant modelius, kuriais siekiama numatyti bazinį sunaudojimą, atsižvelgiama į energijos 
suvartojimo makroekonominės plėtros veiksnius. Taigi suvartojimo lygiai, numatyti 2020 m., 
parodo, kad pastangos, kurių reikalaujama iš kiekvienos valstybės narės, yra teisingai 
paskirstomos siekiant įgyvendinti direktyvos tikslus, kaip nustatyta 1 straipsnyje.

Pakeitimas 1557
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

-I PRIEDAS
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Valstybė narė pirminės energijos 
suvartojimas 2007 m.

pirminės energijos 
suvartojimas 2020 m.

Belgija 50.2 40.2

Bulgarija 19.3 15.4

Čekijos Respublika 43.6 34.9

Danija 20.2 16.2

Vokietija 314.9 251.9

Estija 5.9 4.7

Airija 15.8 12.6

Graikija 32.6 26.1

Ispanija 138.9 111.1

Prancūzija 254.8 203.8

Italija 173.3 138.6

Kipras 2.7 2.2

Latvija 4.7 3.8

Lietuva 7.8 6.2

Liuksemburgas 4.6 3.7

Vengrija 24.7 19.8

Malta 0.9 0.7

Nyderlandai 70.3 56.2

Austrija 32.0 25.6

Lenkija 93.1 74.5

Portugalija 23.8 19.0

Rumunija 37.5 30.0

Slovėnija 7.0 5.6

Slovakija 16.8 13.4

Suomija 36.2 29.0

Švedija 48.1 38.5

Jungtinė Karalystė 212.2 169.8

ES 1691.9 1353.5

Or. en
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Pagrindimas

Valstybės narės nurodo šias vertes, kai nustato tikslus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje. 
Kiekviena valstybė narė, pateikusi tikslinį rodiklį, kuris nukrypsta nuo lentelėje nurodytos 
vertės, turi pateikti atitinkamą pasiteisinimą.

Pakeitimas 1558
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

-I PRIEDAS

Nacionaliniai energijos taupymo tikslai

Pirminės energijos suvartojimas, Mtoe
Valstybė narė 2007 2020 m. 

prognozės
Sumažėjimo 
kiekis

Absoliutus 
sumažinimas

Belgija 50,2 53,4 turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Bulgarija 19,3 21,8 turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Čekijos 
Respublika 43,6 45,6 turi būti 

nustatyta
turi būti 
nustatyta

Danija 20,2 20,0 turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Vokietija 314,9 299,9 turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Estija 5,9 5,6 turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Airija 15,8 18,7 turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Graikija 32,6 36,0 turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Ispanija 138,9 162,8 turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta
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Prancūzija 254,8 276,4 turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Italija 173,3 208,8 turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Kipras 2,7 2,8 turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Latvija 4,7 6,8 turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Lietuva 7,8 9,7 turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Liuksemburgas 4,6 5,6 turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Vengrija 24,7 29,6 turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Malta 0,9 0,9 turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Nyderlandai 70,3 75,7 turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Austrija 32,0 36,4 turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Lenkija 93,1 109,8 turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Portugalija 23,8 30,0 turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Rumunija 37,5 50,1 turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Slovėnija 7,0 8,8 turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Slovakija 16,8 20,3 turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Suomija 36,2 37,4 turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Švedija 48,1 55,8 turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta

Jungtinė 
Karalystė 212,2 213,5 turi būti 

nustatyta
turi būti 
nustatyta

ES 1691,9 1842,2 turi būti 
nustatyta

turi būti 
nustatyta
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Or. en

Pagrindimas

Energijos suvartojimo 2007 m. ir 2020 m. prognozės pagal PRIMES modelį. Sumažinimo 
langeliai neužpildyti siekiant pradėti diskusijas dėl santaupų paskirstymo būdų atskiroms 
valstybėms narėms. 

Pakeitimas 1559
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatytasis elektros energijos ir šilumos 
santykis, C

Nustatytasis santykis tarp gautos elektros 
energijos ir bendro šilumos kiekio 
atsižvelgiant į tolesnius pertvarkymus, C

Or. pl

Pagrindimas

Paaiškinimas.

Pakeitimas 1560
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) Valstybės narės gali naudoti kitokį 
santykį, jei jos gali jį pagrįsti.

Or. en

Pakeitimas 1561
Paul Rübig
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Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo III dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendindamos ir taikydamos bendruosius 
kogeneracijos būdu pagamintos elektros 
energijos apskaičiavimo principus, 
valstybės narės vadovaujasi Sprendime 
2008/952/EB38 pateiktomis išsamiomis 
gairėmis.

Įgyvendindamos ir taikydamos bendruosius 
kogeneracijos būdu pagamintos elektros 
energijos apskaičiavimo principus, 
valstybės narės vadovaujasi bendros 
šilumos ir elektros energijos gamybos 
nustatymo vadove (CEN/CENELEC-
CWA 45547) arba su kogeneracija 
susijusios Direktyvos 2004/8/EB taikymo 
gairėse pateiktomis išsamiomis gairėmis. 
2007 m. kovo mėn.

Or. en

Pagrindimas

Skaičiavimo metodas, grindžiamas 2008/952/EB sprendimu yra nepakankamai konkretus ir jį 
taikant nenumatomas skaičiavimas pagal lygtis; taigi siūloma vadovautis dvejomis gairėmis, 
kurios apima išsamius skaičiavimo metodus ir pavyzdžius.

Pakeitimas 1562
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer, Krišjānis Kariņš, Jolanta Emilia Hibner,

Pasiūlymas dėl direktyvos
I a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I a PRIEDAS

Nacionalinių energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinių rodiklių skaičiavimo 

metodas
Siūlydama nacionalinius energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinius rodiklius, 
Komisija taiko 2007 m. PRIMES bazinį 
scenarijų, kuriuo pagrįstos pirminės 
energijos suvartojimo 2020 m. prognozės 
ir atsižvelgia į konkrečius parametrus 
pvz., nacionalinę ekonomikos struktūrą, 
atitinkamą pradinę padėtį ir klimato 



AM\884003LT.doc 59/102 PE475.997v01-00

LT

sąlygas. Taikoma ši metodika:
Remiantis 2007 m. PRIMES bazinio 
scenarijaus prognozėmis Mtoe 2020 m. 
sumažės 20 proc.
2020 m. mažinimo tikslai, išreikšti 
absoliučiais dydžiais, palyginti su 
pirminės energijos suvartojimo 2007 m. 
lygiu, apima pataisos koeficientus šioms 
kategorijoms:
- maksimaliai mažinimo ribai devynių ES 
valstybių, kuriose gaunamos mažiausios 
grynosios namų ūkio pajamos asmeniui 
(L9[1]), grupei,
- maksimaliai mažinimo ribai penkiolikos 
ES valstybių, kurios atitinka Sanglaudos 
fondo finansavimo reikalavimus (C15), 
grupei,
- maksimaliai mažinimo ribą bet kuriai 
šaliai,
- minimaliai mažinimo ribai bet kuriai 
šaliai, kuri neatitinka Sanglaudos fondo 
finansavimo reikalavimų (iš 27 ES 
valstybių narių atėmus C15[2]),
- minimaliai mažinimo ribai bet kuriai 
šaliai, kuri atitinka Sanglaudos fondo 
finansavimo reikalavimus (C15),
- maksimaliai bendro energijos 
suvartojimo padidėjimo ribai.
Valstybės narės pagal 3 straipsnio 1 dalį 
savo nacionalinį energijos vartojimo 
efektyvumo tikslą, išreikštą absoliučiu 
energijos vartojimo sumažinimu, gali 
perskaičiuoti į energijos suvartojimo 
tikslą, išreikštą pirminės energijos 
suvartojimu tonomis naftos ekvivalento 
vienam milijonui EUR bendro vidaus 
produkto, pateikto 2005 m. kainomis.

_________________
[1] L9 šalys apima Bulgariją, Rumuniją, 
Latviją, Lenkiją, Estiją, Vengriją, Lietuvą, 
Slovakiją ir Čekijos Respubliką, žr. 
Eurostato leidinį „Statistics in Focus“, 
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Nr. 16/2011.
[2] C15 šalys: L9 šalys ir Slovėnija, 
Portugalija, Malta, Graikija, Kipras ir 
Ispanija.

Or. en

Pakeitimas 1563
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo a punkto 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– deginimo įrenginių, skirtų 
komunalinėms kietosioms atliekoms 
perdirbti gamyba, jei jų energetinis 
naudingumo koeficientas yra lygus arba 
didesnis negu ribinis kiekis, nurodytas 
Direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų II 
priede R1.

Or. en

Pakeitimas 1564
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo b punkto šešta pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

CHP Eη – kogeneracijos gamybos elektros 
energijos naudingumas, apibrėžtas kaip 
elektros energijos kogeneracijos gamybos 
kiekis per metus, padalytas iš kuro kiekio, 
sunaudoto visai kogeneracijos būdu 
pagamintai šilumai ir elektros energijai 
pagaminti. Kai kogeneracijos įrenginyje 
gaminama mechaninė energija, prie 
elektros energijos metinės kogeneracijos 
gamybos galima pridėti papildomą 
elementą, kuris atspindi elektros energijos 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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kiekį, lygiavertį mechaninės energijos 
kiekiui. Šis papildomas elementas 
nesuteikia teisės išduoti kilmės garantijas 
pagal 10 straipsnio 10 dalį.

Or. pl

Pagrindimas

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 1565
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo b punkto septinta pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ref Eη – atskirosios elektros energijos 
gamybos naudingumo atskaitinė vertė.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. pl

Pagrindimas

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 1566
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo f punkto trečios pastraipos 4 a punktas (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Atskirosios elektros energijos ir 
šilumos gamybos atskaitinės vertės turi 
atspindėti kogeneracijos jėgainių vidutinę 
apkrovą per referencinį laikotarpį.

Or. en
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Pagrindimas

Dėl padidinto atsinaujinančios energijos šaltinių naudojimo elektros gamybai, didelio 
naudingumo gamyklos galėtų dirbti esant dalinei apkrovai. Dėl tokios dalinės apkrovos gali 
sumažėti gamyklos veiksmingumas. Reikia įtraukti veiksnį, skirtą atskiros elektros energijos 
gamybos atskaitinei vertei nustatyti, kad jis atspindėtų mišrių šilumą ir elektros energiją 
gaminančių jėgainių apkrovą.

Pakeitimas 1567
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energijos vartojimo efektyvumo 
reikalavimai, taikomi produktus, paslaugas 
ir pastatus perkančioms viešosioms 
organizacijoms

Energijos vartojimo efektyvumo 
reikalavimai, taikomi produktus, paslaugas 
ir pastatus perkančioms arba 
nuomojančioms viešosioms 
organizacijoms

Or. en

Pakeitimas 1568
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Produktus, paslaugas ar pastatus 
perkančios viešosios organizacijos:

Produktus, paslaugas ar pastatus 
perkančios viešosios organizacijos, 
atsižvelgdamos į rentabilumą bei techninį 
stabilumą, taip pat ir į pakankamą 
konkurenciją:

Or. en

Pakeitimas 1569
Claude Turmes
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Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Produktus, paslaugas ar pastatus 
perkančios viešosios organizacijos:

Produktus, paslaugas ar pastatus 
perkančios viešosios organizacijos, 
nustatydamos energijos vartojimo 
efektyvumo reikalavimus, kaip technines 
specifikacijas:

Or. en

Pagrindimas

Nustačius mechanizmus, skirtus įdiegti energinio naudingumo reikalavimus į viešuosius 
pirkimus, viešosios institucijoms įgautų daugiau teisinio tikrumo. Techninių specifikacijų 
naudojimas yra pats efektyviausias būdas užtikrinti energijos vartojimo efektyvumo rodiklius 
atitinkančių produktų, paslaugų ir pastatų įsigijimą. 

Pakeitimas 1570
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Produktus, paslaugas ar pastatus 
perkančios viešosios organizacijos:

Produktus, paslaugas ar pastatus 
perkančios viešosios organizacijos, 
atsižvelgdamos į rentabilumą bei į 
pakankamą konkurenciją:

Or. en

Pakeitimas 1571
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Produktus, paslaugas ar pastatus 
perkančios viešosios organizacijos:

Produktus, paslaugas ar pastatus 
perkančios viešosios organizacijos, jei tai 
padaryti leidžia valstybės finansinė 
padėtis ir ekonominio gyvybingumo 
principas:

Or. de

Pakeitimas 1572
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Produktus, paslaugas ar pastatus 
perkančios viešosios organizacijos:

Produktus, paslaugas ar pastatus 
perkančios viešosios organizacijos 
tinkamai atsižvelgia į šias nuostatas:

Or. en

Pakeitimas 1573
Markus Pieper, Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Produktus, paslaugas ar pastatus 
perkančios viešosios organizacijos:

Produktus, paslaugas ar pastatus 
perkančios viešosios organizacijos 
tinkamai atsižvelgdamos į ekonominio 
gyvybingumo principą::

Or. de
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Pakeitimas 1574
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Produktus, paslaugas ar pastatus 
perkančios viešosios organizacijos:

Produktus, paslaugas ar pastatus 
perkančios viešosios organizacijos 
tinkamai atsižvelgia į šias nuostatas:

Or. de

Pagrindimas

Pagal 5 straipsnio dalinį pakeitimą, viešosios organizacijos vykdydamos viešuosius pirkimus 
turi turėti galimybę, be energijos vartojimo efektyvumo rodiklių, atsižvelgti ir į kitus aspektus, 
kad būtų tinkamai pasverti atrankos kriterijai ir atkreiptas atitinkamas dėmesys į ekonominį 
gyvybingumą.

Pakeitimas 1575
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Produktus, paslaugas ar pastatus 
perkančios viešosios organizacijos:

Produktus, paslaugas ar pastatus 
perkančios viešosios organizacijos turėtų:

Or. ro

Pakeitimas 1576
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Produktus, paslaugas ar pastatus 
perkančios viešosios organizacijos:

Produktus, paslaugas ar pastatus 
perkančios arba nuomojančios viešosios 
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organizacijos:

Or. en

Pakeitimas 1577
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei produktui taikomas deleguotasis 
aktas, priimtas pagal Direktyvą 2010/30/ES 
arba Komisijos direktyvą, kuria 
įgyvendinama Direktyva 92/75/EEB, perka 
tik tokius produktus, kurie atitinka 
priskyrimo aukščiausiai energijos 
vartojimo efektyvumo klasei kriterijų,
atsižvelgdama į rentabilumą, ekonominį 
pagrįstumą ir techninį tinkamumą, taip 
pat pakankamos konkurencijos aspektą;

a) jei produktui taikomas deleguotasis 
aktas, priimtas pagal Direktyvą 2010/30/ES 
arba Komisijos direktyvą, kuria 
įgyvendinama Direktyva 92/75/EEB, perka 
tik tokius produktus, kurie atitinka 
priskyrimo aukščiausiai energijos 
vartojimo efektyvumo klasei kriterijų;

Or. en

Pakeitimas 1578
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei produktui taikomas deleguotasis 
aktas, priimtas pagal Direktyvą 2010/30/ES 
arba Komisijos direktyvą, kuria 
įgyvendinama Direktyva 92/75/EEB, perka 
tik tokius produktus, kurie atitinka 
priskyrimo aukščiausiai energijos 
vartojimo efektyvumo klasei kriterijų, 
atsižvelgdama į rentabilumą, ekonominį 
pagrįstumą ir techninį tinkamumą, taip 
pat pakankamos konkurencijos aspektą;

a) jei produktui taikomas deleguotasis 
aktas, priimtas pagal Direktyvą 2010/30/ES 
arba Komisijos direktyvą, kuria 
įgyvendinama Direktyva 92/75/EEB, perka 
tik tokius produktus, kurie atitinka 
priskyrimo aukščiausiai energijos 
vartojimo efektyvumo klasei kriterijų; 
Viešosios organizacijos galėtų atsižvelgti į 
rentabilumą ir ekonominį pagrįstumą, 
naudodamosi priimtinumo kriterijais, 
energiniam naudingumui suteikiant 
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svarbą, bent jau lygią kainai teikiamai 
svarbai.

Or. en

Pagrindimas

Nustačius mechanizmus, skirtus įdiegti energinio naudingumo reikalavimus į viešuosius 
pirkimus, viešosios institucijoms įgautų daugiau teisinio tikrumo. Techninių specifikacijų 
naudojimas yra pats efektyviausias būdas užtikrinti energijos vartojimo efektyvumo rodiklius 
atitinkančių produktų, paslaugų ir pastatų įsigijimą. Siekiant atsižvelgti į klausimus, 
susijusius su a) punkte nurodytų produktų rentabilumu ir ekonominiu pagrįstumu, viešosios 
institucijos gali naudoti priimtinumo kriterijus. 

Pakeitimas 1579
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei produktui taikomas deleguotasis 
aktas, priimtas pagal Direktyvą 2010/30/ES 
arba Komisijos direktyvą, kuria 
įgyvendinama Direktyva 92/75/EEB, perka 
tik tokius produktus, kurie atitinka 
priskyrimo aukščiausiai energijos 
vartojimo efektyvumo klasei kriterijų, 
atsižvelgdama į rentabilumą, ekonominį 
pagrįstumą ir techninį tinkamumą, taip 
pat pakankamos konkurencijos aspektą;

a) jei produktui taikomas deleguotasis 
aktas, priimtas pagal Direktyvą 2010/30/ES 
arba Komisijos direktyvą, kuria 
įgyvendinama Direktyva 92/75/EEB, perka 
tik tokius produktus, kurie atitinka 
priskyrimo aukščiausiai energijos 
vartojimo efektyvumo klasei kriterijų, jei 
yra ne mažiau kaip trys nacionaliniai 
tiekėjai ir geresnis gyvavimo ciklo išlaidų 
ekonomiškumas, palyginus su kita esama 
energijos efektyvumo klase;

Or. en

Pakeitimas 1580
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei produktui taikomas deleguotasis a) jei produktui taikomas deleguotasis 
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aktas, priimtas pagal Direktyvą 2010/30/ES 
arba Komisijos direktyvą, kuria 
įgyvendinama Direktyva 92/75/EEB, perka
tik tokius produktus, kurie atitinka 
priskyrimo aukščiausiai energijos 
vartojimo efektyvumo klasei kriterijų, 
atsižvelgdama į rentabilumą, ekonominį 
pagrįstumą ir techninį tinkamumą, taip pat 
pakankamos konkurencijos aspektą;

aktas, priimtas pagal Direktyvą 2010/30/ES 
arba Komisijos direktyvą, kuria 
įgyvendinama Direktyva 92/75/EEB, 
turėtų pirkti produktus, kurie atitinka 
priskyrimo aukščiausiai energijos 
vartojimo efektyvumo klasei kriterijų, 
atitinkamais viešųjų pirkimų procedūros 
etapais deramai atsižvelgdamos į 
rentabilumą, ekonominį pagrįstumą ir 
techninį tinkamumą, taip pat pakankamos 
konkurencijos aspektą;

Or. de

Pagrindimas

Papildomi kriterijai, paminėti greta energijos vartojimo efektyvumo, gali būti lemiami 
skirtingais viešųjų pirkimų procedūros etapais, todėl skirtingais etapais jų reikšmė turėtų būti 
vertinama skirtingai.

Pakeitimas 1581
Fiona Hall, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei produktui taikomas deleguotasis 
aktas, priimtas pagal Direktyvą 2010/30/ES 
arba Komisijos direktyvą, kuria 
įgyvendinama Direktyva 92/75/EEB, perka 
tik tokius produktus, kurie atitinka 
priskyrimo aukščiausiai energijos 
vartojimo efektyvumo klasei kriterijų, 
atsižvelgdama į rentabilumą, ekonominį 
pagrįstumą ir techninį tinkamumą, taip pat 
pakankamos konkurencijos aspektą;

a) jei produktui taikomas deleguotasis 
aktas, priimtas pagal Direktyvą 2010/30/ES 
arba Komisijos direktyvą, kuria 
įgyvendinama Direktyva 92/75/EEB, perka 
tik tokius produktus, kurie atitinka 
priskyrimo aukščiausiai energijos 
vartojimo efektyvumo klasei kriterijų, 
atsižvelgdamos į techninį tinkamumą, taip 
pat pakankamos konkurencijos aspektą;

Or. en

Pakeitimas 1582
Gaston Franco
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Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei produktui taikomas deleguotasis 
aktas, priimtas pagal Direktyvą 2010/30/ES 
arba Komisijos direktyvą, kuria 
įgyvendinama Direktyva 92/75/EEB, perka 
tik tokius produktus, kurie atitinka 
priskyrimo aukščiausiai energijos 
vartojimo efektyvumo klasei kriterijų, 
atsižvelgdama į rentabilumą, ekonominį 
pagrįstumą ir techninį tinkamumą, taip pat 
pakankamos konkurencijos aspektą;

a) jei produktui taikomas deleguotasis 
aktas, priimtas pagal Direktyvą 2010/30/ES 
arba Komisijos direktyvą, kuria 
įgyvendinama Direktyva 92/75/EEB, perka 
tik tokius produktus, kurie atitinka 
priskyrimo aukščiausioms energijos 
vartojimo efektyvumo klasėms kriterijų, 
atsižvelgdamos į rentabilumą, ekonominį 
pagrįstumą ir techninį tinkamumą, taip pat 
pakankamos konkurencijos aspektą;

Or. fr

Pakeitimas 1583
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Vladimir Urutchev, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei produktui taikomas deleguotasis 
aktas, priimtas pagal Direktyvą 2010/30/ES 
arba Komisijos direktyvą, kuria 
įgyvendinama Direktyva 92/75/EEB, perka 
tik tokius produktus, kurie atitinka 
priskyrimo aukščiausiai energijos 
vartojimo efektyvumo klasei kriterijų, 
atsižvelgdama į rentabilumą, ekonominį 
pagrįstumą ir techninį tinkamumą, taip pat 
pakankamos konkurencijos aspektą;

a) jei produktui taikomas deleguotasis 
aktas, priimtas pagal Direktyvą 2010/30/ES 
arba Komisijos direktyvą, kuria 
įgyvendinama Direktyva 92/75/EEB, 
viešosios organizacijos turėtų pirkti tik 
tokius produktus, kurie atitinka priskyrimo 
aukščiausiai energijos vartojimo 
efektyvumo klasei kriterijų, atsižvelgdamos
į rentabilumą, ekonominį pagrįstumą ir 
techninį tinkamumą, taip pat pakankamos 
konkurencijos aspektą;

Or. en

Pakeitimas 1584
Ioan Enciu



PE475.997v01-00 70/102 AM\884003LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei produktui taikomas deleguotasis 
aktas, priimtas pagal Direktyvą 2010/30/ES 
arba Komisijos direktyvą, kuria 
įgyvendinama Direktyva 92/75/EEB, perka 
tik tokius produktus, kurie atitinka 
priskyrimo aukščiausiai energijos 
vartojimo efektyvumo klasei kriterijų, 
atsižvelgdama į rentabilumą, ekonominį 
pagrįstumą ir techninį tinkamumą, taip pat 
pakankamos konkurencijos aspektą;

a) jei produktui taikomas deleguotasis 
aktas, priimtas pagal Direktyvą 2010/30/ES 
arba Komisijos direktyvą, kuria 
įgyvendinama Direktyva 92/75/EEB, iš 
esmės perka produktus, kurie atitinka 
priskyrimo aukščiausiai energijos 
vartojimo efektyvumo klasei kriterijų, 
atsižvelgdamos į rentabilumą, ekonominį 
pagrįstumą ir techninį tinkamumą, taip pat 
pakankamos konkurencijos aspektą;

Or. ro

Pakeitimas 1585
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei produktui taikomas deleguotasis 
aktas, priimtas pagal Direktyvą 2010/30/ES 
arba Komisijos direktyvą, kuria 
įgyvendinama Direktyva 92/75/EEB, perka 
tik tokius produktus, kurie atitinka 
priskyrimo aukščiausiai energijos 
vartojimo efektyvumo klasei kriterijų, 
atsižvelgdama į rentabilumą, ekonominį 
pagrįstumą ir techninį tinkamumą, taip pat 
pakankamos konkurencijos aspektą;

a) jei produktui taikomas deleguotasis 
aktas, priimtas pagal Direktyvą 2010/30/ES 
arba Komisijos direktyvą, kuria 
įgyvendinama Direktyva 92/75/EEB, perka 
tik tokius produktus, kurie atitinka 
priskyrimo aukščiausiai energijos 
vartojimo efektyvumo klasei kriterijų, 
atsižvelgdamos į rentabilumą, poveikį 
sveikatai, ekonominį pagrįstumą ir techninį 
tinkamumą, taip pat pakankamos 
konkurencijos aspektą;

Or. en

Pagrindimas

Priimant sprendimą pirkti produktus turėtų būti atsižvelgta ir į poveikį sveikatai, kad būtų 
skatinama įsigyti, pvz., tokius produktus, kuriuose nėra žmogaus sveikatai žalingų medžiagų.
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Pakeitimas 1586
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai produktui, kuriam netaikomas a 
punktas, taikoma Direktyvoje 2009/125/EB 
numatyta įgyvendinimo priemonė, priimta 
jau įsigaliojus šiai direktyvai, perka tik 
produktus, kurie atitinka toje įgyvendinimo 
priemonėje nustatytus efektyvaus energijos 
vartojimo kriterijus;

b) kai produktui, kuriam netaikomas a 
punktas, taikoma Direktyvoje 2009/125/EB 
numatyta įgyvendinimo priemonė, priimta 
jau įsigaliojus šiai direktyvai, iš esmės 
perka produktus, kurie atitinka toje 
įgyvendinimo priemonėje nustatytus 
efektyvaus energijos vartojimo kriterijus;

Or. ro

Pakeitimas 1587
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Holger Krahmer, 
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai produktui, kuriam netaikomas a 
punktas, taikoma Direktyvoje 2009/125/EB 
numatyta įgyvendinimo priemonė, priimta 
jau įsigaliojus šiai direktyvai, perka tik 
produktus, kurie atitinka toje įgyvendinimo 
priemonėje nustatytus efektyvaus energijos 
vartojimo kriterijus;

b) kai produktui, kuriam netaikomas a 
punktas, taikoma Direktyvoje 2009/125/EB 
numatyta įgyvendinimo priemonė, priimta 
jau įsigaliojus šiai direktyvai, viešosios 
organizacijos turėtų pirkti tik produktus, 
kurie atitinka toje įgyvendinimo 
priemonėje nustatytus efektyvaus energijos 
vartojimo kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 1588
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) perka biuro įrangos produktus, kuriems 
taikomas Tarybos sprendimas 
[2006/1005/EB39] ir kurie atitinka ne 
mažiau griežtus energijos vartojimo 
efektyvumo reikalavimus nei išvardytieji 
prie minėto sprendimo pridėto susitarimo C 
priede;

c) turėtų pirkti biuro įrangos produktus, 
kuriems taikomas Tarybos sprendimas 
[2006/1005/EB] ir kurie atitinka ne mažiau 
griežtus energijos vartojimo efektyvumo 
reikalavimus nei išvardytieji prie minėto 
sprendimo pridėto susitarimo C priede;

Or. de

Pagrindimas

Pagal 5 straipsnio pakeitimą viešosios organizacijos, vykdydamos viešuosius pirkimus, turi 
turėti galimybę, be energijos vartojimo efektyvumo rodiklių, atsižvelgti ir į kitus aspektus, kad 
būtų tinkamai pasverti atrankos kriterijai ir atkreiptas atitinkamas dėmesys į ekonominį 
gyvybingumą.

Pakeitimas 1589
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) perka biuro įrangos produktus, kuriems 
taikomas Tarybos sprendimas 
[2006/1005/EB39] ir kurie atitinka ne 
mažiau griežtus energijos vartojimo 
efektyvumo reikalavimus nei išvardytieji 
prie minėto sprendimo pridėto susitarimo C 
priede;

c) turėtų pirkti biuro įrangos produktus, 
kuriems taikomas Tarybos sprendimas 
[2006/1005/EB] ir kurie atitinka ne mažiau 
griežtus energijos vartojimo efektyvumo 
reikalavimus nei išvardytieji prie minėto 
sprendimo pridėto susitarimo C priede;

Or. en

Pakeitimas 1590
Bernd Lange
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Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) jei nacionaliniuose energijos 
vartojimo efektyvumo standartuose ir 
(arba) energijos vartojimo efektyvumo 
ženklinimo sistemose IRT įranga 
pripažinta efektyvesne nei aprašyta šios 
direktyvos III priedo 1 skirsnio a ir b 
punktuose, viešosios organizacijos privalo 
pirkti tokią įrangą.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama kiek įmanoma padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Šiuo tikslu turi būti 
naudojama IRT įranga, kuri valstybių narių buvo pripažinta labai efektyvia.

Pakeitimas 1591
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) perka tik padangas, kurios atitinka 
aukščiausios kuro energijos vartojimo 
efektyvumo klasės kriterijų, kaip apibrėžta 
Reglamente (EB) Nr. 1222/20094040. Šis 
reikalavimas viešosioms organizacijoms 
nedraudžia pirkti aukščiausios sukibimo 
su šlapia danga klasės arba išorinio 
riedėjimo triukšmo klasės padangų, jei tai 
pateisinama saugos ar visuomenės 
sveikatos sumetimais;

d) perka tik padangas, kurios atitinka 
kriterijų, kaip apibrėžta Reglamento (EB) 
Nr. 1222/20094040 10 straipsnyje, kai jos 
siūlomos rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 1592
Angelika Niebler
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Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) perka tik padangas, kurios atitinka 
aukščiausios kuro energijos vartojimo 
efektyvumo klasės kriterijų, kaip apibrėžta 
Reglamente (EB) Nr. 1222/200940. Šis 
reikalavimas viešosioms organizacijoms 
nedraudžia pirkti aukščiausios sukibimo su 
šlapia danga klasės arba išorinio riedėjimo 
triukšmo klasės padangų, jei tai 
pateisinama saugos ar visuomenės 
sveikatos sumetimais;

d) turėtų pirkti tik padangas, kurios 
atitinka aukščiausios kuro energijos 
vartojimo efektyvumo klasės kriterijų, kaip 
apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 
1222/200940. Šis reikalavimas viešosioms 
organizacijoms nedraudžia pirkti 
aukščiausios sukibimo su šlapia danga 
klasės arba išorinio riedėjimo triukšmo 
klasės padangų, jei tai pateisinama saugos 
ar visuomenės sveikatos sumetimais;

Or. de

Pagrindimas

Pagal 5 straipsnio pakeitimą viešosios organizacijos, vykdydamos viešuosius pirkimus, turi 
turėti galimybę, be energijos vartojimo efektyvumo rodiklių, atsižvelgti ir į kitus aspektus, kad 
būtų tinkamai pasverti atrankos kriterijai ir atkreiptas atitinkamas dėmesys į ekonominį 
gyvybingumą.

Pakeitimas 1593
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) perka tik padangas, kurios atitinka 
aukščiausios kuro energijos vartojimo 
efektyvumo klasės kriterijų, kaip apibrėžta 
Reglamente (EB) Nr. 1222/200940. Šis 
reikalavimas viešosioms organizacijoms 
nedraudžia pirkti aukščiausios sukibimo su 
šlapia danga klasės arba išorinio riedėjimo 
triukšmo klasės padangų, jei tai 
pateisinama saugos ar visuomenės 
sveikatos sumetimais;

d) turėtų pirkti tik padangas, kurios 
atitinka aukščiausios kuro energijos 
vartojimo efektyvumo klasės kriterijų, kaip 
apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1222/2009. 
Šis reikalavimas viešosioms 
organizacijoms nedraudžia pirkti 
aukščiausios sukibimo su šlapia danga 
klasės arba išorinio riedėjimo triukšmo 
klasės padangų, jei tai pateisinama saugos 
ar visuomenės sveikatos sumetimais;
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Or. en

Pakeitimas 1594
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) konkurso dėl paslaugų sutarčių 
dokumentuose reikalauja, kad 
atitinkamoms paslaugoms teikti paslaugų 
teikėjai naudotų tik tuos produktus, kurie 
atitinka a–d punktuose nurodytus 
reikalavimus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1595
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) konkurso dėl paslaugų sutarčių 
dokumentuose reikalauja, kad 
atitinkamoms paslaugoms teikti paslaugų 
teikėjai naudotų tik tuos produktus, kurie 
atitinka a–d punktuose nurodytus 
reikalavimus;

e) konkurso dėl paslaugų sutarčių 
dokumentuose gali reikalauti, kad 
atitinkamoms paslaugoms teikti paslaugų 
teikėjai naudotų tik tuos produktus, kurie 
atitinka a–d punktuose nurodytus 
reikalavimus;

Or. de

Pagrindimas

Pagal 5 straipsnio pakeitimą viešosios organizacijos, vykdydamos viešuosius pirkimus, turi 
turėti galimybę, be energijos vartojimo efektyvumo rodiklių, atsižvelgti ir į kitus aspektus, kad 
būtų tinkamai pasverti atrankos kriterijai ir atkreiptas atitinkamas dėmesys į ekonominį 
gyvybingumą.
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Pakeitimas 1596
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) konkurso dėl paslaugų sutarčių 
dokumentuose reikalauja, kad 
atitinkamoms paslaugoms teikti paslaugų 
teikėjai naudotų tik tuos produktus, kurie 
atitinka a–d punktuose nurodytus 
reikalavimus;

e) konkurso dėl paslaugų sutarčių 
dokumentuose reikalauja, kad 
atitinkamoms paslaugoms teikti paslaugų 
teikėjai naudotų tik tuos produktus, kurie 
atitinka a–c punktuose nurodytus 
reikalavimus;

Or. de

Pagrindimas

Transporto srityje beveik neįmanoma arba labai brangu patikrinti, ar paslaugų tiekėjai 
naudoja padangas, kurių energijos vartojimo efektyvumas didžiausias. Todėl reikėtų išbraukti 
nuorodą į d punktą.

Pakeitimas 1597
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) konkurso dėl paslaugų sutarčių 
dokumentuose reikalauja, kad 
atitinkamoms paslaugoms teikti paslaugų 
teikėjai naudotų tik tuos produktus, kurie 
atitinka a–d punktuose nurodytus 
reikalavimus;

e) konkurso dėl paslaugų sutarčių 
dokumentuose reikalauja, kad 
atitinkamoms paslaugoms teikti paslaugų 
teikėjai naudotų tik tuos produktus, kurie 
atitinka a–d punktuose nurodytus 
reikalavimus; skelbdamos konkursus dėl 
paslaugų sutarčių viešosios organizacijos 
įvertina galimybę sudaryti ilgalaikes 
energijos vartojimo efektyvumo sutartis, 
nurodytas 14 straipsnio b punkte;

Or. en
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Pagrindimas

Didelėje šios direktyvos dalyje siekiama stiprinti energetikos paslaugų rinką, kad būtų 
mobilizuotas privatus kapitalas investicijoms į energijos efektyvumą įgyvendinti. Todėl labai 
svarbu skatinti viešąsias organizacijas šalia kitų priemonių naudotis energijos vartojimo 
efektyvumo sutartimis, kad būtų sutaupyta nurodytas energijos kiekis.

Pakeitimas 1598
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) konkurso dėl paslaugų sutarčių 
dokumentuose reikalauja, kad 
atitinkamoms paslaugoms teikti paslaugų 
teikėjai naudotų tik tuos produktus, kurie 
atitinka a–d punktuose nurodytus 
reikalavimus;

e) konkurso dėl paslaugų sutarčių 
dokumentuose turėtų reikalauti, kad 
atitinkamoms paslaugoms teikti paslaugų 
teikėjai naudotų tik tuos produktus, kurie 
atitinka a–d punktuose nurodytus 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 1599
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) perka arba nuomojasi tik tuos pastatus, 
kurie atitinka bent 4 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus būtinuosius energinio 
naudingumo reikalavimus. Ar šių 
reikalavimų laikomasi, tikrinama pagal 
Direktyvos 2010/31/ES 11 straipsnyje 
nurodytus energinio naudingumo 
sertifikatus.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 1600
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) perka arba nuomojasi tik tuos pastatus,
kurie atitinka bent 4 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus būtinuosius energinio 
naudingumo reikalavimus. Ar šių 
reikalavimų laikomasi, tikrinama pagal 
Direktyvos 2010/31/ES 11 straipsnyje 
nurodytus energinio naudingumo 
sertifikatus.

f) pirkdamos arba nuomodamos pastatus
atsižvelgia į jų energijos vartojimo 
efektyvumo klasę, kaip į privalomą 
kriterijų, tinkamai paisydamos 
rentabilumo, ekonominio pagrįstumo ir 
techninio tinkamumo, taip pat 
konkurencijos atitinkamos vietos valdžios 
institucijos lygiu. Ar šių reikalavimų 
laikomasi, tikrinama pagal Direktyvos 
2010/31/ES 11 straipsnyje nurodytus 
energinio naudingumo sertifikatus.

Or. de

Pakeitimas 1601
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) perka arba nuomojasi tik tuos pastatus, 
kurie atitinka bent 4 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus būtinuosius energinio 
naudingumo reikalavimus. Ar šių 
reikalavimų laikomasi, tikrinama pagal 
Direktyvos 2010/31/ES 11 straipsnyje 
nurodytus energinio naudingumo 
sertifikatus.

f) nepažeisdamos Direktyvos 2010/31ES 9 
straipsnio 1 dalies perka arba nuomojasi 
tik tuos pastatus, kurie atitinka bent
aukščiausioms energijos vartojimo 
efektyvumo klasėms taikomus
reikalavimus, numatytus šalyje, kurioje 
yra atitinkamas pastatas. Ar šių 
reikalavimų laikomasi, tikrinama pagal 
Direktyvos 2010/31/ES 11 straipsnyje 
nurodytus energinio naudingumo 
sertifikatus.
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Or. en

Pakeitimas 1602
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) perka arba nuomojasi tik tuos pastatus, 
kurie atitinka bent 4 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus būtinuosius energinio 
naudingumo reikalavimus. Ar šių 
reikalavimų laikomasi, tikrinama pagal 
Direktyvos 2010/31/ES 11 straipsnyje 
nurodytus energinio naudingumo 
sertifikatus.

f) perka arba iš naujo nuomojasi tik tuos 
pastatus, kurie atitinka arba atitiks pastato 
naudojimo pradžios metu bent 4 straipsnio 
1 dalyje nurodytus būtinuosius energinio 
naudingumo reikalavimus. Ar šių 
reikalavimų laikomasi, tikrinama pagal 
Direktyvos 2010/31/ES 11 straipsnyje 
nurodytus energinio naudingumo 
sertifikatus.

Or. en

Pakeitimas 1603
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) perka arba nuomojasi tik tuos pastatus, 
kurie atitinka bent 4 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus būtinuosius energinio 
naudingumo reikalavimus. Ar šių 
reikalavimų laikomasi, tikrinama pagal 
Direktyvos 2010/31/ES 11 straipsnyje 
nurodytus energinio naudingumo 
sertifikatus.

f) turėtų pirkti arba nuomotis tik tuos 
pastatus, kurie atitinka bent 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytus būtinuosius energinio 
naudingumo reikalavimus. Ar šių 
reikalavimų laikomasi, tikrinama pagal 
Direktyvos 2010/31/ES 11 straipsnyje 
nurodytus energinio naudingumo 
sertifikatus.

Or. de

Pagrindimas

Pagal 5 straipsnio pakeitimą viešosios organizacijos, vykdydamos viešuosius pirkimus, turi 
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turėti galimybę, be energijos vartojimo efektyvumo rodiklių, atsižvelgti ir į kitus aspektus, kad 
būtų tinkamai pasverti atrankos kriterijai ir atkreiptas atitinkamas dėmesys į ekonominį 
gyvybingumą.

Pakeitimas 1604
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) perka arba nuomojasi tik tuos pastatus, 
kurie atitinka bent 4 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus būtinuosius energinio 
naudingumo reikalavimus. Ar šių 
reikalavimų laikomasi, tikrinama pagal 
Direktyvos 2010/31/ES 11 straipsnyje 
nurodytus energinio naudingumo 
sertifikatus.

f) viešosios organizacijos turėtų pirkti arba
nuomotis tik tuos pastatus, kurie atitinka 
bent 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus 
būtinuosius energinio naudingumo 
reikalavimus. Ar šių reikalavimų 
laikomasi, tikrinama pagal Direktyvos 
2010/31/ES 11 straipsnyje nurodytus 
energinio naudingumo sertifikatus.

Or. en

Pakeitimas 1605
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiais reikalavimais nepažeidžiami 
Direktyvos 2004/18/EB ir Direktyvos 
2004/17/EB straipsniai ir jie neturi įtakos 
galimai šių direktyvų peržiūrai ateityje. 
Jei reikalavimai neatitinka direktyvų, 
minėtosios direktyvos laikomos viršesnės 
už šį priedą.

Or. en
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Pakeitimas 1606
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai nėra galimybių užtikrinti a–d 
punktuose nurodytų produktų 
rentabilumo, ekonominio pagrįstumo ir 
techninio tinkamumo ar pakankamos 
konkurencijos, viešosios organizacijos 
gali pirkti kitą siūlomą produktą, kuris 
yra geriausias, turint mintyje energijos 
vartojimo efektyvumą, jei įvykdyti šie 
reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 1607
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f punktas netaikomas perkant ar 
nuomojant pastatus, kurie oficialiai 
saugomi kaip tam tikros aplinkos dalis 
arba dėl jų ypatingos architektūrinės ar 
istorinės vertės;

Or. en

Pakeitimas 1608
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ES institucijos perka arba nuomojasi tik 
tuos pastatus, kurie atitinka aukščiausiai 
energijos vartojimo efektyvumo klasei 
taikomus reikalavimus, numatytus šalyje, 
kurioje yra atitinkamas pastatas.

Or. en

Pakeitimas 1609
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Papildomi pastatai, kuriuos ES 
institucijos pirks arba nuomosis ateityje, 
bus visuomet perkami ar nuomojami 
geriausios energijos vartojimo efektyvumo 
klasės.

Or. en

Pakeitimas 1610
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Papildomi pastatai, kuriuos ES 
institucijos pirks arba nuomosis ateityje, 
bus visuomet geriausios energijos 
vartojimo efektyvumo klasės pastatai.

Or. en
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Pakeitimas 1611
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 3 išnaša

Komisijos siūlomas tekstas

[3] Taikytina, jei sutaupyta energija apskaičiuojama kaip pirminė energija, taikant metodą „iš 
apačios į viršų“, pagrįstą galutiniu energijos suvartojimu. Sutaupytai elektros energijai, 
išreikštai kWh, apskaičiuoti valstybės narės gali taikyti numatytąjį koeficientą 2,5. Valstybės 
narės gali taikyti kitokį koeficientą, jei jos gali jį pagrįsti. 

Pakeitimas

[3] Taikytina, jei sutaupyta energija apskaičiuojama kaip pirminė energija, taikant metodą „iš 
apačios į viršų“, pagrįstą galutiniu energijos suvartojimu. Sutaupytai elektros energijai, 
išreikštai kWh, apskaičiuoti valstybės narės gali taikyti numatytąjį koeficientą 2,5, kuris 
atspindi apskaičiuotą dabartinį ES šiluminės elektros energijos gamybos efektyvumo 
vidurkį. Valstybės narės taiko kitokį koeficientą, jei įrenginiai yra efektyvesni, ir nuolat 
atnaujina šį koeficientą.

Or. en

Pakeitimas 1612
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 3 išnaša

Komisijos siūlomas tekstas

[3] Taikytina, jei sutaupyta energija apskaičiuojama kaip pirminė energija, taikant metodą „iš 
apačios į viršų“, pagrįstą galutiniu energijos suvartojimu. Sutaupytai elektros energijai, 
išreikštai kWh, apskaičiuoti valstybės narės gali taikyti numatytąjį koeficientą 2,5. Valstybės 
narės gali taikyti kitokį koeficientą, jei jos gali jį pagrįsti. 
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Pakeitimas

[3] Taikytina, jei sutaupyta energija apskaičiuojama kaip pirminė energija, taikant metodą „iš 
apačios į viršų“, pagrįstą galutiniu energijos suvartojimu. Sutaupytai elektros energijai, 
išreikštai kWh, apskaičiuoti valstybės narės gali taikyti numatytąjį koeficientą 2,5, kuris 
atspindi apskaičiuotą dabartinį ES šiluminės elektros energijos gamybos efektyvumo 
vidurkį. Valstybės narės gali taikyti kitokį koeficientą, jei jos gali jį pagrįsti. Valstybės narės 
taiko kitokį koeficientą, jei įrenginiai efektyvesni. Šis koeficientas turi būti nuolat 
atnaujinamas.

Or. en

Pakeitimas 1613
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 3 išnaša

Komisijos siūlomas tekstas

[3] Taikytina, jei sutaupyta energija apskaičiuojama kaip pirminė energija, taikant metodą „iš 
apačios į viršų“, pagrįstą galutiniu energijos suvartojimu. Sutaupytai elektros energijai, 
išreikštai kWh, apskaičiuoti valstybės narės gali taikyti numatytąjį koeficientą 2,5. Valstybės 
narės gali taikyti kitokį koeficientą, jei jos gali jį pagrįsti. 

Pakeitimas

[3] Taikytina, jei sutaupyta energija apskaičiuojama kaip pirminė energija, taikant metodą „iš 
apačios į viršų“, pagrįstą galutiniu energijos suvartojimu. Sutaupytai elektros energijai, 
išreikštai kWh, apskaičiuoti valstybės narės gali taikyti numatytąjį koeficientą 2,5. Valstybės 
narės gali taikyti kitokį koeficientą, jei jos gali jį pagrįsti arba jei toks koeficientas jau yra 
nustatytas nacionalinės teisės aktuose.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva neturėtų daryti poveikio jau nustatytoms ir patvirtintoms apibrėžtims, susijusioms 
su elektros perskaičiavimu kaip pirmine energija.
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Pakeitimas 1614
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1615
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Trumpalaikiam taupymui skirtos 
priemonės

Išbraukta.

Laikoma, kad toliau nurodytos priemonės 
skirtos trumpalaikiam taupymui:
a) efektyviai energiją naudojančių 
kompaktiškų fluorescencinių elektros 
lempučių platinimas arba įrengimas;
b) efektyviai energiją naudojančių dušų 
galvučių platinimas arba įrengimas;
c) energijos vartojimo auditas;
d) informavimo kampanijos.

Or. en

Pagrindimas

Dauguma siūlomų trumpalaikio taupymo priemonių arba patenka į ekologinio projektavimo 
sritį, arba negalėtų vienos (pvz., informavimo kampanijos) padėti sutaupyti, nes dažniausiai 
sutaupoma rengiant produktų kampanijas (pvz., buitinės technikos), išskyrus kelias 
iniciatyvas (pvz., vidaus temperatūros, budėjimo režimo energijos sąnaudų mažinimas ir kt.), 
kurias dažnai sunku ir brangu įvertinti.
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Pakeitimas 1616
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo įžanginė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toliau pateikiami pagrindiniai principai, 
kuriuos taiko valstybės narės 
nustatydamos energijos taupymo 
priemones, kurios papildys taupymą, kuris 
būtų įvykęs natūraliai.

Or. en

Pakeitimas 1617
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 skirsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Trumpalaikiam taupymui skirtos 
priemonės

1. Priemonės, kuriomis neprisidedama 
siekiant tikslo taupyti energiją

Or. en

Pakeitimas 1618
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 skirsnio įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad toliau nurodytos priemonės
skirtos trumpalaikiam taupymui:

Toliau nurodytos priemonės nesusijusios 
su tikslu taupyti energiją:

Or. en
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Pakeitimas 1619
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) efektyviai energiją naudojančių 
kompaktiškų fluorescencinių elektros 
lempučių platinimas arba įrengimas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1620
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) informavimo kampanijos. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1621
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 skirsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) namų ūkio prietaisų, kurie priskirti 
aukščiausiajai energijos vartojimo 
efektyvumo klasei ir kurių įsiskverbimo į 
rinką dalis pasiekė 15 proc., bet yra 
mažesnė nei 30 proc., platinimas ar 
instaliavimas.

Or. de
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Pagrindimas

Prietaisai, kurių įsiskverbimo į rinką dalis yra tarp 15 ir 30 proc., gali būti laikomi 
trumpalaikio energijos taupymo priemone.

Pakeitimas 1622
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 skirsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) pažangių skaitiklių platinimas ar 
instaliavimas;

Or. it

Pakeitimas 1623
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sutaupytos energijos apskaičiavimas 2. Energijos taupymo metodai
Apskaičiuojant sutaupytą energiją pagal 
nacionalines energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimų sistemas 
atsižvelgiama į priemonių galiojimo 
terminą. Jei galiojimo termino 
nacionalinės reikšmės nenustatytos, 
taikomos 4 punkte nustatytos 
numatytosios reikšmės. 
Įpareigotosios šalys, sutaupytą energiją 
apskaičiuodamos pagal 6 straipsnio 2 dalį, 
gali taikyti vieną ar daugiau iš toliau 
nurodytų metodų: 

Įpareigotosios šalys, sutaupytą energiją 
apskaičiuodamos pagal 6 straipsnio 2 dalį, 
gali taikyti vieną ar daugiau iš toliau 
nurodytų metodų:

a) inžinerines sąmatas; a) Numanomai sutaupytą kiekį, 
atsižvelgiant į nepriklausomai stebėto 
ankstesnio energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo panašiuose 
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įrenginiuose rezultatus. Nustatant 
numanomai sutaupytą kiekį taikomi 3 
punkte numatyti principai. Bendras 
metodas – ex ante.

b) matavimą; b) Išmatuotą sutaupytą kiekį, kai įdiegus 
priemonę ar priemonių paketą sutaupyta 
energija nustatoma įregistravus faktišką 
energijos suvartojimo sumažėjimą, 
tinkamai atsižvelgiant į tokius veiksnius 
kaip ploto panaudojimas, gamybos lygiai 
ir oro sąlygos, kurios gali turėti įtakos 
suvartojimui. Bendras metodas – ex ante.

c) tipines reikšmes ir galiojimo terminus, 
kuriuos valstybės narės patvirtino 
remdamosi aiškiu ir patikimu pagrindu. 
Apie tokias reikšmes pranešama 
Komisijai. Komisija gali prašyti pakeisti 
tokias reikšmes, jei jos gali iškreipti 
konkurenciją arba yra ne tokio plataus 
užmojo kaip 3 ir 4 punktuose nurodytos 
numatytosios reikšmės ir galiojimo 
terminai. 

c) Sureguliuotą sutaupytą kiekį, kai gali 
būti tikslinga naudoti inžinerines 
sutaupytos energijos sąmatas tada, kai 
sunku arba neproporcingai brangu 
nustatyti tvirtus matavimo duomenis 
konkrečiam įrenginiui, pvz., keičiant 
kompresorių ar elektros variklį, kuris 
suvartoja skirtingą kWh kiekį nei tas, 
kurio atveju buvo nepriklausomai 
nustatyti duomenys apie sutaupytą kiekį.

d) 3 ir 4 punktuose nurodytas 
numatytąsias reikšmes ir galiojimo 
terminus, jei nenustatytos nacionalinės 
tipinės reikšmės ir galiojimo terminai. 

d) Kontroliuojamą sutaupytą kiekį, kai 
nustatoma vartotojų reakcija į patarimus, 
informavimo kampanijas ar 
pažangiuosius rodiklius. Šis metodas gali 
būti taikomas tik skaičiuojant dėl 
pasikeitusio vartotojo elgesio sutaupytą 
energijos kiekį. Jo negalima taikyti 
skaičiuojant įdiegus fizines priemones 
sutaupytą kiekį. Energija, sutaupoma 
įdiegus minėtąsias priemones, turėtų būti 
skaičiuojama arba taikant numanomai 
sutaupytą kiekį, arba inžinerinius 
metodus. Kai pasirenkama taikyti 
numanomai sutaupytą kiekį, negali būti 
naudojami inžineriniai metodai.

Or. en

Pakeitimas 1624
Fiona Hall
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Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 skirsnio 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) inžinerines sąmatas; a) Sureguliuotą sutaupytą kiekį, kai gali 
būti tikslinga naudoti inžinerines 
sutaupytos energijos sąmatas tada, kai 
sunku arba neproporcingai brangu 
nustatyti tvirtus matavimo duomenis 
konkrečiam įrenginiui, pvz., keičiant 
kompresorių ar elektros variklį, kuris 
suvartoja skirtingą kWh kiekį nei tas, 
kurio atveju buvo nepriklausomai 
nustatyti duomenys apie sutaupytą kiekį;

Or. en

Pakeitimas 1625
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 skirsnio 2 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Numanomai sutaupytą kiekį, 
atsižvelgiant į nepriklausomai stebėto 
ankstesnio energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo panašiuose 
įrenginiuose rezultatus. Bendras metodas 
– ex ante;

Or. en

Pakeitimas 1626
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 skyriaus antros dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) matavimą; b) Išmatuotą sutaupytą kiekį, kai įdiegus 
priemonę ar priemonių paketą sutaupyta 
energija nustatoma įregistravus faktišką 
energijos suvartojimo sumažėjimą, 
tinkamai atsižvelgiant į tokius veiksnius 
kaip ploto panaudojimas, gamybos lygiai 
ir oro sąlygos, kurios gali turėti įtakos 
suvartojimui. Bendras metodas – ex ante;

Or. en

Pakeitimas 1627
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 skyriaus antros dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) matavimą; b) stebėseną realiu laiku, kontrolę ir 
matavimą

Or. en

Pakeitimas 1628
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 skyriaus antros dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) matavimą; b) matavimą, matavimo įrenginius

Or. en

Pakeitimas 1629
Britta Thomsen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) Apskaičiuojant sutaupytą energiją 
taikomi principai
Nustatant energijos vartojimo efektyvumo 
priemonės sutaupytą energiją taikomi šie 
principai:
a) gali būti skaičiuojamas tik papildomas 
sutaupytas kiekis palyginti su tuo kiekiu, 
kurį tikimasi sutaupyti iš vidutinio 
produkto, pateikto rinkai. Nustatant 
papildomą sutaupytą kiekį būtina 
tinkamai atsižvelgti į:
i. vyraujantį energetinį naudingumą ir 
konstrukcijų (sienų, stogų, grindų, langų 
ir durų) energijos ženklinimą esamuose 
pastatuose;
ii. vyraujančius reglamentus, kuriuose 
reglamentuojami naujų pastatų ar 
transporto priemonių būtinieji energinio 
naudingumo reikalavimai arba kai kurių 
produktų išėmimas, pvz., kai kurių 
kaitinamųjų elektros lempučių 
uždraudimas siekiant, kad būtų nuolat 
naudojamos kompaktiškos 
fluorescencinės elektros lemputės;
iii. būtinuosius ES energinio naudingumo 
reikalavimus, taikomus su energija 
susijusiems gaminiams, kaip apibrėžta ES 
ekologinio projektavimo direktyvoje;
iv. vyraujančius energiją vartojančių 
produktų pardavimus rinkoje ir 
pardavimo tendencijas valstybėse narėse, 
kuriose taikomi ES energijos ženklinimo 
kriterijai;
b) įpareigotosios šalies veikla turi 
akivaizdžiai būti skirta nurodytam 
energijos kiekiui sutaupyti;
c) būtina tinkamai atsižvelgti į didesnius 
patogumus ar vadinamąjį rikošeto efektą, 
atsiradusius įdiegus priemones, pvz., 
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didesnius patogumus įdiegus izoliacines 
priemones;
d) galutinio vartojimo sutaupytą energijos 
kiekį gali nurodyti tik viena 
įpareigojančioji šalis, pagrindusi tai 
dokumentus;
e) negali būti atsižvelgiama į sutaupytą 
kiekį įgyvendinus kitą vietos, regioninę, 
nacionalinę ar tarptautinę politiką, pvz., 
vyraujančius pastatų reglamentus;
f) kadangi skirtinguose regionuose gali 
būti skirtingas klimatas, valstybės narės 
gali nuspręsti sutaupytą kiekį pakoreguoti 
pagal standartinę vertę arba skirtingą 
sutaupytą energijos kiekį suderinti su 
regionams būdingais oro temperatūros 
pokyčiais; šį suderinimą turi patikslinti ir 
patvirtinti Komisiją ne vėliau kaip praėjus 
trejiems metams po šios direktyvos 
įgyvendinimo;
g) kai dėl priemonių pakito daugiau nei 
vieno tipo kuro vartojimas, būtina 
tinkamai atsižvelgti į to kuro pirminės 
energijos vertę, apibrėžtą IV priede;
h) apskaičiuojant sutaupytą energiją 
atsižvelgiama į priemonių galiojimo 
terminą;
i) kai dėl priemonių reikia greičiau 
pakeisti įrangą, produktus ar pastatų 
sudedamąsias dalis, būtina tinkamai 
atsižvelgti į sutaupyto kiekio trukmę 
palyginti su originalios įrangos energijos 
suvartojimu, tačiau tik likusiai originalios 
įrangos naudojimo trukmei;
j) įpareigojančiosioms šalims leidžiama 
individualiai arba drauge imtis veiksmų, 
kurių tikslas – ilgalaikis produktų, 
įrangos ar rinkų transformavimas turint 
mintyje aukštesnio lygio energijos 
vartojimo efektyvumą;
k) valstybės narės, skatindamos taikyti 
energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, užtikrina, kad būtų išlaikyti 
produktų, paslaugų ar priemonių diegimo 
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kokybės standartai. Jei tokių standartų 
nesama, valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su 
įpareigojančiosiomis šalimis, dirba 
siekdamos juos nustatyti.
Sutaupytos energijos apskaičiavimas 
peržiūrimas ne rečiau nei kas dvejus 
metus siekiant atsižvelgti į reguliavimo ir 
technologijų pokyčius.

Or. en

Pakeitimas 1630
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 b skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) Metodikos pranešimas
Valstybės narės praneša Komisijai apie jų 
siūlomą išsamią energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimų sistemų veikimo 
metodiką. Į tokį pranešimą turi būti 
įtraukta:
a) įpareigotosios šalys;
b) tiksliniai sektoriai;
c) energijos taupymo tikslo lygmuo;
d) įpareigojimų laikotarpio trukmė;
e) reikalavimus atitinkančių priemonių 
kategorijos;
f) skaičiavimo metodologija, įskaitant ir 
papildomumo bei reikšmingumo 
nustatymo būdus;
g) priemonių taikymo trukmė;
h) metodas, taikomas siekiant išspręsti 
skirtingo klimato valstybėse narėse 
klausimus;
i) degalų apdirbimas, naudojant 
skirtingus anglies ir pirminės energijos 
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kiekius;
j) kokybės standartai;
k) stebėsena ir patikros protokolai;
l) audito protokolai.
Komisija gali reikalauti pakeisti metodus, 
jei tikėtina, kad jie galėtų iškreipti 
konkurenciją arba kai jie yra ne tokie 
griežti, kaip atitinkamos sistemos kitose 
valstybėse narėse.

Or. en

Pakeitimas 1631
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1632
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 3 skirsnio 3.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1633
Bernd Lange
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Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 3 dalies 3.1 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) BUITINĖS DRABUŽIŲ 
DŽIOVYKLOS
Nuo 2013 m. gruodžio 1 d.
A klasė Numanomai sutaupytas kiekis 
(kWh / per metus): turi būti nustatyta
A+ klasė Numanomai sutaupytas kiekis 
(kWh / per metus) turi būti nustatyta
A++ klasė Numanomai sutaupytas kiekis 
(kWh / per metus) turi būti nustatyta
A+++ klasė Numanomai sutaupytas kiekis 
(kWh / per metus) turi būti nustatyta

Or. de

Pagrindimas

Direktyvos priėmimo metu V priedo 3 skirsnis turi atitikti paskutinį etapą, pasiektą 
įgyvendinant energijos ženklinimą. Greitai bus priimtas deleguotasis reglamentas dėl buitinių 
drabužių džiovyklų energijos ženklinimo, ir sutaupyta energija turi atitikti nustatytą galutinio 
energijos vartojimo efektyvumo klasę. 

Pakeitimas 1634
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 3 skirsnio 3.2 punkto pirmas papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vienetais sutaupyta energija – CFL vietoj 
GLS42 16 kWh / per metus

Išbraukta.

__________________
42 Bendra apšvietimo paslauga arba 
volframo lempos.

Or. en
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Pakeitimas 1635
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Numatytieji galiojimo terminai
Energijos vartojimo 
efektyvumo gerinimo 
priemonė pakeičiant 
sudedamąją dalį

Numatytasis 
galiojimo 
laikotarpis 
metais

Šildymo katilas –
kondensavimas

20

Šildymo katilas – tiesioginis 
išsiurbimas

20

Kaitvietės, nafta ir dujos 10
Kontrolės įranga 15-20
Kontrolės sistema – centrinė 15-25
Kontrolės sistema – patalpos 
kontrolė

15-25

Šildymo kontrolė. Kontroliniai 
vožtuvai, automatiniai

10

Skaitikliai 10

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1636
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
V a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Va PRIEDAS
Į energijos vartojimo audito ir energijos 
valdymo sistemas įtraukiami būtiniausi 

kriterijai
7 straipsnyje nurodytos energijos 
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vartojimo audito ir energijos valdymo 
sistemos apima ir atitinka bent šiuos 
kriterijus:
1. Energijos valdymo sistemas, į kurias 
taip pat įtrauktas energijos vartojimo 
auditas, sudaro aiški įmonės ir objekto 
lygmens energetikos politika su veiksmų 
planais, kurie apima investicijas, 
biudžetus ir veiksmus ir kuriuose kartu 
nustatomos aiškios atsakomybės ir 
atskaitomybės už energijos suvartojimą ir 
energijos vartojimo efektyvumo didinimą 
sritys iki pat aukščiausio valdymo 
lygmens.
2. Energijos vartojimo audito ir energijos 
valdymo sistemos turi aiškiai apibrėžtus 
tikslus gerinti įmonių bei namų ūkių 
energinį naudingumą ir išlaikyti jį 
ekonomiškai geriausiame lygyje tuo pat 
metu atsižvelgiant į naštą aplinkai ir 
techninį įgyvendinamumą. Energijos 
vartojimo auditai mažose ir vidutinėse 
įmonėse (MVĮ) ir namų ūkiuose paprastai 
nėra labai sudėtingi ir juos atlikti reikia 
rečiau nei auditus didesnėse įmonėse ir 
didesniuose pastatuose [1]. Vis dėlto 
šiame priede nustatyti bendrieji kokybės 
kriterijai taikomi vienodai gerai ir 
atliekant auditus MVĮ ir namų ūkiuose.
3. Šios energijos vartojimo audito ir 
valdymo sistemos grindžiamos naujausiais 
išmatuotais naudojamais energijos 
vartojimo duomenimis ir (elektros 
energijos) apkrovos charakteristikomis, 
kuriuos reikia saugoti istorinės analizės ir 
vykdymo stebėjimo tikslais. Audito apimtis 
grindžiama energijos srautais į visą 
atitinkamų įmonių, objektų ir pastatų 
sistemą ir iš jos. Taigi auditas atliekamas 
atsižvelgiant į bendrą objekto energijos 
suvartojimą, taip pat į atskirą proceso, 
paslaugos ir sistemos energijos 
suvartojimą, energijos rūšis (garai, kuras, 
elektros energija) bei buvusias, patiriamas 
ir planuojamas energijos ir eksploatacijos 
sąnaudas. Duomenys sugretinami su 
šalutiniais poveikiais, pvz., oro sąlygomis, 
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pramoniniu našumu ir kt.
4. Didelių įmonių ir didelių pastatų 
energijos vartojimo auditas apima ir 
bendrų energijos srautų į įmones ir 
pastatus ir iš jų plataus masto auditą ir 
atskirų visos sistemos techninių sistemų, 
procesų ir įrangos nedidelio masto auditą, 
atliekamus išsamiai, sistemingai, 
nepriklausomai, skaidriai ir objektyviai 
atitinkamai kas 3 ir 2 metus kasmet 
įmonėse pateikiant ataskaitas. 
Apsilankymas objekte yra sudėtinė šių 
auditų dalis. 
5. Energijos vartojimo auditas taip pat 
turi būti pavyzdinis, kad būtų surenkami 
patikimi ir aktualūs, taip pat pritaikomi, 
proporcingi, atsekami ir patikrinami 
duomenys.
6. Šie energijos vartojimo auditai ir 
energijos valdymo sistemos grindžiami, 
kai įmanoma, gyvavimo ciklo sąnaudų 
analize, o ne paprasto įdėtų pinigų 
grąžinimo laikotarpiais, kad būtų 
atsižvelgta, inter alia, į per ilgąjį 
laikotarpį sutaupomus energijos kiekius, 
ilgalaikių investicijų likutines vertes ir 
nuolaidų dydžius.
7. Visi energijos vartojimo auditoriai ir 
energijos valdymo sistemų operatoriai 
(vidaus ir išorės) turi būti atestuoti ir 
(arba) akredituoti valstybės narės ar 
regiono valdžios institucijos paskirtos (-ų) 
ir (arba) pripažintos (-ų) įstaigos.
8. Energijos vartojimo vidaus auditoriams 
ir energijos valdymo sistemų vidaus 
operatoriams suteikiami pagrindiniai 
vaidmenys užtikrinant ir išlaikant vidaus 
kompetenciją, išmanymą, ryšius ir 
įsipareigojimus įpareigotose ir susijusiose 
įmonėse ir pastatuose.
9. Atrenkant ir projektuojant visą naują ir 
vietoj buvusios diegiamą energiją 
naudojančią įrangą, procesus ir kitas 
energijos taupymo priemones atliekama 
ekonominė, elgesio ir techninė analizė, 
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taip pat pateikiami pasiūlymai ir planai 
dėl jau įgyvendintų priemonių poveikio 
stebėjimo ir tikrinimo. Taip pat 
pranešama apie kitą galimą su energija 
nesusijusią naudą, pvz., našumo 
padidėjimą ir priežiūros sąnaudų 
sumažėjimą, taip pat apie techninę 
sąveiką ir suderintų priemonių sinergiją.
10. Energijos vartojimo auditas turi 
atitikti investicijų lygio kokybę, t. y. 
ekonominiai pasiūlytų priemonių 
apskaičiavimai turi būti pakankamai 
išsamūs ir pagrįsti, kad galimi 
investuotojai (vidaus ir išorės) ir biudžeto 
ir finansų valdžios institucijos gautų 
aiškią informaciją apie galimus sutaupyti 
kiekius, pinigų srautus ir galutines 
esamas pasiūlytų priemonių ir priemonių 
paketų vertes ir techninę ir finansinę 
riziką.
11. Energijos vartojimo audito ir 
energijos valdymo sistemos ir jų 
rekomendacijos grindžiamos įmonės, 
pastato, objekto, sistemos ir proceso 
statuso peržiūromis lyginant juos su 
taikytinomis gairėmis ir geriausios 
praktikos sistemomis, taip pat su nuolat 
atnaujinamais atitinkamo sektoriaus ir 
sektoriaus dalies geriausių esamų 
technologijų (pvz., IPPC brefs[2] 
pateikiamų geriausių esamų technologijų) 
sąrašais.
12. Šiuo metu naudojamos ar siūlomos 
energinio naudingumo priemonės jokiu 
būdu nekelia pavojaus esamoms sveikatos 
apsaugos ir saugos taisyklėms, pvz., 
vidaus mikroklimato ir priešgaisrinės 
saugos, įgyvendinimo, eksploatacijos ir 
pastato užėmimo metu ar kitiems 
reguliuojamiesiems apribojimams. 
13. EN ISO 50001 (energijos valdymo 
sistemos) gali būti pripažinta kaip 
priemonė šios direktyvos 7 straipsnyje 
nustatytiems reikalavimams įgyvendinti, 
jei šio standarto taikymas įmonėse ir 
pastatuose taip pat atitiks šio priedo [3] 
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1−12 dalyse nustatytus kriterijus.
[1] Pagal 2010 m. gegužės 19 d. Direktyvą 
2010/31/ES dėl pastatų energinio 
naudingumo pastatų energijos vartojimo 
audito dažnumas priklauso nuo 
reikalavimų dėl energijos naudingumo 
sertifikatų, kurie išduodami taip pat 
atlikus ir būtiną energijos vartojimo 
auditą.
[2] http://eippcb.jrc.es/reference/
[3] EN 16247-1 (energijos vartojimo 
auditas) gali būti pripažinta kaip 
priemonė šios direktyvos 7 straipsnyje 
nustatytiems reikalavimams įgyvendinti, 
jei šio standarto, jį oficialiai priėmus, 
taikymas įmonėse ir pastatuose taip pat 
atitiks šio priedo 1−12 dalyse nustatytus 
kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 1637
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
V b priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

V b priedas
Energijos taupymo matavimams ir 

patikroms taikomi būtinieji reikalavimai 
pagal 6 straipsnį

1. Galimas sutaupyti energijos kiekis turi 
būti apskaičiuojamas kiekvienam 
sektoriui atskirai.
2. Taupymo poveikis turi būti 
apskaičiuojamas pagal metodą „iš apačios 
į viršų“ darant skirtumą tarp esamų, 
naujų ir planuojamų priemonių.
3. Bendras visų priemonių taupymo 
poveikis turi būti susietas su nacionaliniu 
tikslu paisant taikomos sektorinės 
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struktūros.
4. Per metus sutaupytas energijos kiekis 
stebimas remiantis statistiniais 
duomenimis ir palyginamas su tikslu.
5. Kai stebint nustatoma, jog nukrypta 
nuo siekiamo tikslo, kiekviena priemonė 
turi būti stebima atskirai ir atitinkamai 
pakoreguojama.

Or. en


