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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2011 m. vasarį vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadose energetikos klausimais 
pabrėžta, kad „[i]ki 2020 m. turi būti pasiektas tikslas – užtikrinti 20 % energijos vartojimo 
efektyvumą, ... nuo kurio šiuo metu nukrypta. Šiam tikslui pasiekti reikia imtis ryžtingų 
veiksmų, kad būtų panaudotas didesnio energijos taupymo pastatuose, transporte ir 
produktuose bei procesuose potencialas“.

Įgyvendinant ES energijos vartojimo efektyvumo politiką ypatingas dėmesys turi būti skirtas 
pastatams, kadangi beveik 40 proc. galutinio energijos
suvartojimo (ir 36 proc. išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų) susiję su namais, biurais, 
parduotuvėmis ir kitais pastatais. Be to, nepanaudotas pastatų potencialas, kurį būtų galima 
išnaudoti siekiant taupyti energiją, ekonominio efektyvumo požiūriu yra antras pagal dydį po 
energetikos sektoriaus.

Apytikriai nustatyta, kad ekonomiškai efektyvus energijos taupymo potencialas pastatų 
sektoriuje (t. y. įskaitant gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus) siekia 65 Mtoe1 ir tai 
atitinka bendrą maždaug 587 mlrd. eurų investicijų poreikį 2011–2020 m. laikotarpiu. Tai 
atitinka maždaug 60 mlrd. eurų investicijų poreikį per metus norint, kad būtų įgyvendintas šis 
taupymo potencialas.

Todėl nuomonės referentė rekomenduoja užtikrinti valstybėms narėms ir regionams 
lankstumą, kuris reikalingas nuspręsti, ar jie pageidauja sutelkti savo investicijas į energijos 
vartojimo efektyvumą viešosiose infrastruktūrose, ar būsto sektoriuje, ar šiose abiejose 
sferose.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento 
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos mažinimas įrenginiuose, kuriems 

b) investicijos, reikalingos sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijai 

                                               
1 Žr. Komisijos konsultacijoms skirtą dokumentą „Finansinė parama pastatų energijos vartojimo efektyvumui“ 
(angl. Financial support for Energy efficiency in buildings), W. Eichhammer ir kt., „Energijos taupymo 
potencialo ES valstybėse narėse, šalyse kandidatėse ir EEE šalyse tyrimas“ (angl. Study on the Energy Savings 
Potentials in EU Member States, Candidate Countries and EEA Countries), 2009 m., B. Wesselink ir kt., 
„Energijos taupymas 2020 – kaip patrigubinti energijos taupymo politikos poveikį Europoje“ (angl. Energy 
Savings 2020 – How to triple the impact of energy saving policies in Europe), ataskaita Europos klimato fondui, 
2010 m.
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taikoma Direktyva 2003/87/EB; vykdant veiklą, kuriai taikomas
Direktyvos 2003/87/EB 1 priedas;

Or. en

Pagrindimas

Aiškesnė formuluotė.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento 
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) aprūpinimas būstu. c) būstas, nebent būtų skatinamas 
energijos vartojimo efektyvumas ir 
atsinaujinančių šaltinių energijos 
naudojimas.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 3 straipsnio a punkto iii papunkčio pakeitimą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento 
3 straipsnio a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) remiant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiosios energijos 
vartojimą viešojoje infrastruktūroje;

iii) remiant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiosios energijos 
vartojimą viešojoje infrastruktūroje ir 
būsto sektoriuje;

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį punktą būtina numatyti daugiau lankstumo investicijų prioritetų srityje.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento 
3 straipsnio a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) plėtojant žemosios įtampos 
pažangiąsias skirstomąsias sistemas;

iv) plėtojant žemosios ir vidutinės įtampos 
pažangiąsias skirstomąsias sistemas;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento 
3 straipsnio a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) skatinant anglies dioksido kiekio 
mažinimo miestuose strategijas;

v) skatinant anglies dioksido kiekio 
mažinimo visų tipų teritorijose, pirmiausia 
miestuose, strategijas, įskaitant tvaraus 
judumo miestuose, ekologiško viešojo 
transporto ir su švelninimu susijusias 
prisitaikymo priemonių skatinimą;

Or. en


