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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl energijos vartojimo 
efektyvumo, kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB
(COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011)0370),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 194 
straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0168/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į  [parlamento (-ų) ar jo (jų) rūmų pavadinimas] pagal Protokolą (Nr. 2) 
dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, 
kuriose tvirtinama, jog teisėkūros akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0000/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kai kurios valstybių narių 
savivaldybės ir kitos viešosios 
organizacijos jau ėmėsi įgyvendinti bendrą 
požiūrį į energijos taupymą ir tiekimą, 
pavyzdžiui, patvirtino tausiosios energijos 

(16) siekdamos sukurti mažai energijos 
naudojančius miestus ir regionus, kai 
kurios valstybių narių savivaldybės ir kitos 
viešosios organizacijos jau ėmėsi 
įgyvendinti bendrą požiūrį į energijos 
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veiksmų planus (pvz., parengtus pagal 
Merų pakto iniciatyvą) ir bendrą požiūrį į 
miestus, kuris apima ne vien atskiras 
pastatams ar pavienėms transporto rūšims 
taikomas intervencines priemones.
Valstybės narės turėtų raginti savivaldybes 
ir kitas viešąsias organizacijas patvirtinti 
integruotus tausiuosius energijos vartojimo 
efektyvumo planus, kuriuose būtų nustatyti 
aiškūs tikslai, įtraukti piliečius į šių planų 
rengimą bei įgyvendinimą ir tinkamai juos 
informuoti apie šių planų turinį ir pažangą 
siekiant juose numatytų tikslų. Tokie 
planai gali leisti sutaupyti nemažai 
energijos, ypač jei būtų įgyvendinami 
energetikos valdymo sistemose, kurios 
leistų atitinkamoms viešosioms 
organizacijoms geriau valdyti energijos 
vartojimą. Miestai ir kitos viešosios 
organizacijos turėtų būti skatinami keistis 
patirtimi, susijusia su naujoviškesnėmis 
priemonėmis;

taupymą ir tiekimą, pavyzdžiui, patvirtino 
tausiosios energijos veiksmų planus (pvz., 
parengtus pagal Merų pakto iniciatyvą) ir 
bendrą požiūrį į miestus, kuris apima ne 
vien atskiras pastatams ar pavienėms 
transporto rūšims taikomas intervencines 
priemones. Pagal šią mažai energijos 
naudojančių miestų ir regionų koncepciją 
energetikos klausimai laikomi esmine 
miesto ir regiono vystymo dalimi, 
susijusia su vietos demokratijos ir 
valdysenos procesais. Kad būtų galima 
įgyvendinti vietos integruotus tvaraus 
energijos vartojimo efektyvumo planus,
valstybės narės turėtų raginti vietos 
valdžios institucijas nustatyti tokias vietos 
vystymosi strategijas, paremtas dialogu su 
vietos viešaisiais, komerciniais ir 
socialiniais suinteresuotaisiais subjektais. 
Toliau valstybės narės turėtų raginti
savivaldybes ir kitas viešąsias 
organizacijas patvirtinti integruotus 
tausiuosius energijos vartojimo 
efektyvumo planus, kuriuose būtų nustatyti 
aiškūs tikslai, įtraukti suinteresuotuosius 
subjektus ir piliečius į šių planų rengimą 
bei įgyvendinimą ir tinkamai juos 
informuoti apie šių planų turinį ir pažangą 
siekiant juose numatytų tikslų. Tokie 
planai gali leisti sutaupyti nemažai 
energijos, ypač jei būtų įgyvendinami 
energetikos valdymo sistemose, kurios 
leistų atitinkamoms viešosioms 
organizacijoms geriau valdyti energijos 
vartojimą. Miestai ir kitos viešosios 
organizacijos turėtų būti skatinami keistis 
patirtimi, susijusia su naujoviškesnėmis 
priemonėmis;

Or. en

Pagrindimas
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) įvertinus galimybę ES lygmeniu 
nustatyti baltojo sertifikato sistemą, 
paaiškėjo, kad esamomis aplinkybėmis 
taikant tokią sistemą susidarytų per didelių 
administracinių sąnaudų ir kiltų grėsmė, 
kad energijos taupymas bus sutelktas tam 
tikrose valstybėse narėse, todėl šios 
taupymo priemonės nepasklistų po visą ES. 
Pirmiau nurodytą tikslą bent jau šiame 
etape būtų galima geriau pasiekti nustačius 
nacionalines energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimų sistemas ar kitas 
priemones, kurias taikant galima sutaupyti 
tiek pat energijos. Tačiau Komisija 
deleguotoju aktu turėtų nustatyti sąlygas,
kuriomis valstybė narė galėtų ateityje 
pripažinti kitoje valstybėje narėje 
sutaupytos energijos kiekį. Tokių sistemų 
užmojų platumą reikėtų nustatyti bendra 
ES lygmens sistema ir kartu užtikrinti, 
kad valstybės narės galėtų visiškai 
atsižvelgti į nacionalinį rinkos dalyvių 
organizavimą, konkrečias energetikos 
sektoriaus aplinkybes ir galutinių 
vartotojų įpročius. Pagal bendrą sistemą 
energetikos komunalinėms įmonėms turėtų 
būti suteikta galimybė siūlyti energijos 
paslaugas visiems galutiniams vartotojams, 
o ne tik tiems, kuriems jos parduoda 
energiją. Taip energetikos rinkoje padidėtų 
konkurencija, nes energetikos komunalinės 
įmonės, teikdamos papildomas energetikos 
paslaugas, galėtų diferencijuoti savo 
produktą. Pagal bendrą sistemą valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama į savo 
nacionalinę sistemą įtraukti reikalavimus, 
kuriais būtų siekiama socialinio tikslo, kad 
pažeidžiami vartotojai galėtų gauti 
didesnio energijos vartojimo efektyvumo 
teikiamą naudą. Be to, pagal ją valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama mažąsias 
įmones atleisti nuo energijos vartojimo 

(18) įvertinus galimybę ES lygmeniu 
nustatyti baltojo sertifikato sistemą, 
paaiškėjo, kad esamomis aplinkybėmis 
taikant tokią sistemą susidarytų per didelių 
administracinių sąnaudų ir kiltų grėsmė, 
kad energijos taupymas bus sutelktas tam 
tikrose valstybėse narėse, todėl šios 
taupymo priemonės nepasklistų po visą ES. 
Pirmiau nurodytą tikslą bent jau šiame 
etape būtų galima geriau pasiekti nustačius 
nacionalines energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimų sistemas ar kitas 
priemones, kurias taikant galima sutaupyti 
tiek pat energijos. Pagal bendrą sistemą 
energetikos komunalinėms įmonėms turėtų 
būti suteikta galimybė siūlyti energijos 
paslaugas visiems galutiniams vartotojams, 
o ne tik tiems, kuriems jos parduoda 
energiją. Taip energetikos rinkoje padidėtų 
konkurencija, nes energetikos komunalinės 
įmonės, teikdamos papildomas energetikos 
paslaugas, galėtų diferencijuoti savo 
produktą. Pagal bendrą sistemą valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama į savo 
nacionalinę sistemą įtraukti reikalavimus, 
kuriais būtų siekiama socialinio tikslo, kad 
pažeidžiami vartotojai galėtų gauti 
didesnio energijos vartojimo efektyvumo 
teikiamą naudą. Be to, pagal ją valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama mažąsias 
įmones atleisti nuo energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimo. Komisijos 
komunikate „Smulkiojo verslo aktas“ 
išdėstomi principai, į kuriuos turėtų 
atsižvelgti šios galimybės netaikyti 
nusprendusios valstybės narės;
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efektyvumo įpareigojimo. Komisijos 
komunikate „Smulkiojo verslo aktas“ 
išdėstomi principai, į kuriuos turėtų 
atsižvelgti šios galimybės netaikyti 
nusprendusios valstybės narės;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) auditas turėtų būti atliekami 
nepriklausomai ir mažiausiomis 
sąnaudomis. Nepriklausomą auditą gali 
atlikti ir vidaus ekspertai, su sąlyga, kad jie
yra kvalifikuoti ar akredituoti, kad jie 
tiesiogiai nedalyvauja veikloje, kurios 
auditas atliekamas, ir kad valstybė narė 
nustatė sistemą, siekdama užtikrinti ir 
tikrinti jų veiklos kokybę, o prireikus skirti 
nuobaudas;

(20) auditas turėtų būti atliekami 
nepriklausomai ir mažiausiomis 
sąnaudomis. Nepriklausomą auditą gali 
atlikti profesionalūs energetikos paslaugų 
teikėjai ir vidaus ekspertai, su sąlyga, kad
pastarieji yra taip pat kvalifikuoti ir (ar)
akredituoti, kad jie tiesiogiai nedalyvauja 
veikloje, kurios auditas atliekamas, ir kad 
valstybė narė nustatė sistemą, siekdama 
užtikrinti ir tikrinti jų veiklos kokybę, o 
prireikus skirti nuobaudas;

Or. en

Pagrindimas
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
energijos vartojimo efektyvumo skatinimo 
Europos Sąjungoje sistema, siekiant 
užtikrinti, kad iki 2020 m. būtų pasiektas 
Europos Sąjungos tikslinis rodiklis 
sutaupyti 20 proc. pirminės energijos ir 
sudarytos sąlygos vėliau energiją vartoti 
dar efektyviau.

1. Šioje direktyvoje nustatoma bendra 
energijos vartojimo efektyvumo skatinimo 
Europos Sąjungoje sistema, siekiant 
užtikrinti, kad iki 2020 m. būtų pasiektas 
Europos Sąjungos tikslinis rodiklis 
sutaupyti bent 20 proc. pirminės energijos 
ir sudarytos sąlygos papildomoms 
efektyvaus energijos vartojimo ir taupymo 
priemonėms, kurių reikia laikotarpiui po 
minėtos datos, kad iki 2050 m. būtų 
sukurta beveik vien atsinaujinančiais 
energijos šaltiniais pagrįsta ir efektyviai
energiją vartojanti ekonomika.

Or. en

Pagrindimas

Ši direktyva – Europos galimybė įgyvendinti ES valstybių narių vadovų įsipareigojimus 
energetikos ir klimato srityje. Siekiant iki 2050 m. sukurti save apsirūpinančią efektyviai 
energiją vartojančią ir atsinaujinančiais energijos šaltiniais pagrįstą ekonomiką, reikia bent 
20 proc. sumažinti ES pirminės energijos vartojimą  Komisija mano, kad dabartinėmis 
pastangomis bus įgyvendinta tik pusė tikslinio rodiklio, pvz., viename namų ūkyje kasmet bus 
iššvaistoma 1000 eurų.  Ši direktyva turėtų padėti kovoti su šia tendencija.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. sutaupyta galutinio naudojimo 
energija – sutaupytos energijos kiekis, 
kuris nustatomas matuojant ir (arba) 
įvertinant galutinio kliento suvartojimą 
prieš tai ir po to, kai buvo įgyvendintos 
viena ar daugiau energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemonių, tuo pat 
metu užtikrinant energijos suvartojimą 
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veikiančių išorės sąlygų norminimą;

Or. en

Pagrindimas

Reikalinga sutaupytos energijos apibrėžtis. Pranešėjas siūlo apibrėžtį, naudojamą 
galiojančioje Energetikos paslaugų direktyvoje.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a. sąnaudas labai mažinančios 
rekomendacijos – atliekant energijos 
vartojimo auditą nustatytos priemonės, 
kurios atsiperka per penkis metus;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 12 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12b. sąskaita – sąskaitos ataskaita, kuri 
nelaikoma mokėjimo reikalavimu 
(sąskaita faktūra);

Or. en

Pagrindimas
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 27 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a. intensyvi renovacija – atnaujinimas, 
sumažinantis patiektos ir galutinio 
vartojimo energijos kiekį pastate bent 75 
proc., palyginti su kiekiu prieš renovaciją;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 27 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27b. laipsniška intensyvi renovacija –
atnaujinimas, normalaus renovacijos 
ciklo metu laipsniškai sumažinantis 
patiektos ir galutinio vartojimo energijos 
kiekį pastate bent 75 proc., kartu 
užtikrinant, kad jokiu etapu neužkertamas 
kelias tolesniems etapams ir 
nepadidinamos jų sąnaudos.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Finansavimas ir techninė parama

2a. Nepažeidžiant SESV 107 ir 108 
straipsnių, valstybės narės įsteigia 
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finansavimo priemones, kuriose 
sukaupiamos įvairaus finansavimo lėšos, 
be kita ko: 
a) finansiniai įnašai ir baudos už 6 
straipsnyje išdėstytų prievolių 
nesilaikymą,
b) ištekliai, skirti energijos vartojimo 
efektyvumui pagal Direktyvos 2009/29/EB 
10 straipsnio 3 dalį,
c) ištekliai, skiriami energijos vartojimo 
efektyvumui iš ES projektų obligacijų 
įplaukų,
d) ištekliai, skirti energijos vartojimo 
efektyvumui pagal daugiametę finansinę 
programą, ypač iš Sanglaudos ir 
struktūrinių fondų, ir specialias Europos 
finansines priemones, taip pat taikant 
techninę pagalbą ir finansų inžineriją,
e) ištekliai, skirti energijos vartojimo 
efektyvumui  iš Europos investicijų banko 
(EIB) ir kitų Europos finansų įstaigų, be 
kita ko, iš Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros banko (ERPB) ir Europos Tarybos 
plėtros banko (EPB),
f) nacionaliniai ištekliai, be kita ko, iš 
valstybinių bankų ir kitų nacionalinių 
finansų įstaigų.
2. Finansavimo priemonės:
a) naudoja šias lėšas taip, kad būtų 
pritraukta kuo daugiau privataus 
kapitalo, ypač pasitelkiant institucinius 
investuotojus; 
b) sudaro finansines galimybes (pvz., 
privataus kapitalo paskolų garantijas, 
sutartis dėl energetinio efektyvumo 
skatinančias paskolų garantijas, dotacijas, 
subsidijuojamas paskolas ir specialias 
kredito linijas), mažinančias numatomą ir 
faktinį energijos vartojimo efektyvumo 
projektų rizikingumą;
c) susiejamos su programomis ar 
agentūromis, kurios apjungs energijos 
taupymo projektus ir vertins jų kokybę, 
teiks techninę pagalbą, prisidės prie 
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energetikos paslaugų rinkos vystymosi ir 
padės sukurti vartotojų paklausą šioms 
paslaugoms pagal 14 straipsnį;
d) teikia pakankamai išteklių mokymo ir 
sertifikavimo programų, kuriomis 
didinama ir patvirtinama kompetencija 
efektyvaus energijos vartojimo srityje, 
rėmimui.
3. Komisija atitinkamais atvejais tiesiogiai 
ar pasitelkdama Europos finansų įstaigas 
padeda to prašančioms valstybėms narėms 
sukurti finansavimo priemones ir 
techninės paramos sistemas, skirtas 
efektyvesniam energijos vartojimui 
įvairiuose sektoriuose, remdama 
kompetentingų nacionalinių ar regioninių 
valdžios institucijų ar įstaigų mainus 
geriausios praktikos pavyzdžiais.

Or. en

Pagrindimas

Be būtinų finansavimo mechanizmų šioje Direktyvoje siūlomos priemonės liks tik gerais 
norais ir nesukurs daug darbo vietų bei nepaskatins inovacijų. Taigi siūloma direktyva 
naudojant veikiančias ES finansavimo sistemas, pvz., Sanglaudos ir struktūrinius fondus, 
kurie turėtų teikti pirmenybę efektyviam energijos vartojimui, arba projektų obligacijas, 
derėtų įsteigti finansavimo priemones. Iš nacionalinių įplaukų, pvz., iš ES prekybos taršos 
leidimais sistemos aukcionų, naudojamų privačiam kapitalui pritraukti, arba iš 6 straipsniu 
sukurtų energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų, galima taip pat gauti didelę dalį 
reikalingų lėšų.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nacionalinį
energijos vartojimo efektyvumo tikslinį 
rodiklį, išreikštą absoliučiu pirminės 
energijos vartojimu lygiu 2020 m.
Nustatydamos šiuos tikslinius rodiklius, 
valstybės narės atsižvelgia į Europos

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
jos absoliutus pirminės energijos 
vartojimo lygis 2020 m. būtų bent 
mažesnis už jos tikslinį rodiklį, nurodytą -
I priedo -A dalies lentelės kairiojoje 
skiltyje. Tokie privalomi nacionaliniai 
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Sąjungos 20 proc. energijos taupymo 
tikslinį rodiklį, šioje direktyvoje 
numatytas priemones, priemones, 
patvirtintas norint pasiekti nacionalinius 
energijos taupymo tikslinius rodiklius, 
patvirtintus pagal Direktyvos 2006/32/EB 
4 straipsnio 1 dalį, ir kitas energijos 
vartojimo efektyvumo skatinimo 
valstybėse narėse ir Europos Sąjungoje 
priemones. 

tiksliniai rodikliai atitinka 1 straipsnyje 
nurodytą Sąjungos tikslą sutaupyti
20 proc. energijos, o tam 2020 m. ES 
pirminės energijos suvartojimą reikėtų 
sumažinti 368 Mtoe, palyginti su 
prognozėmis

Or. en

Pagrindimas

ES teisės aktų, susijusių su atsinaujinančiais ištekliais ir klimatu, leidybos patirtis rodo, kad 
reikia nustatyti privalomus tikslinius rodiklius valstybėms narėms. Jie padidina matomumą, 
politinį įsipareigojimą ir investicijų tikrumą. Privalomus tikslinius rodiklius pateisina griežtų 
efektyvaus energijos vartojimo priemonių bendras teigiamas makroekonominis ir geopolitinis 
poveikis ES ekonomikai ir piliečiams. Anot Komisijos, šiam tiksliniam rodikliui pasiekti reikės 
iki 2020 m. pirminės energijos vartojimą sumažinti 368 Mtoe.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija iki 2014 m. birželio 30 d. 
įvertins, ar Europos Sąjunga gali iki 
2020 m. pasiekti tikslinį rodiklį sutaupyti 
20 proc. pirminės energijos; tam 2020 m.
ES pirminės energijos suvartojimą reikėtų 
sumažinti 368 Mtoe, atsižvelgiant į šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytų nacionalinių 
tikslinių rodiklių sumą ir 19 straipsnio 4 
dalyje nurodytą vertinimą.

2. Valstybės narės nustato veiksmingas 
priemones, kad užtikrintų, jog pirminės 
energijos vartojimas būtų mažesnis už 
nurodytą -I priedo B dalyje pateiktuose 
išankstiniuose skaičiavimuose arba būtų 
jam lygus.

Or. en

Pagrindimas

Siekdamos užtikrinti, kad 2020 m. taupymo tiksliniai rodikliai būtų pasiekti, valstybės narės 
turėtų stengtis laikytis išankstinių skaičiavimų, pagal kuriuos galėtų siekti savo tikslinių 
rodiklių. Tai leistų Komisijai atlikti būtiną bendro ES energijos taupymo tikslinio rodiklio 
įgyvendinimo stebėseną ir patikrą. 
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Pastatų renovacija

1. Valstybės narės siekia iki 2050 m. 
gruodžio 31 d. energijos vartojimą 
esamame pastatų fonde sumažinti 80 
proc., palyginti su 2010 m.
2. Įgyvendindamos Direktyvos 2010/31/ES 
9 straipsnyje nurodytus nacionalinius 
planus ir nepažeisdamos tos direktyvos 1 
dalies, valstybės narės parengia politiką ir 
imasi priemonių, kuriomis skatinama 
intensyvi pastatų renovacija, įskaitant 
laipsnišką intensyvią renovaciją 

3. Valstybės narės 2 dalyje nurodytus 
nacionalinius planus parengia ir viešai 
paskelbia iki 2014 m. sausio 1 d. Juose 
nurodoma bent:
a) duomenys apie pastatus, pateikiami 
pagal pastatų kategorijas,
b) 2020 m., 2030 m. ir 2040 m. tiksliniai 
intensyvios renovacijos rodikliai, 
pateikiami pagal pastatų kategorijas. Šie 
tiksliniai rodikliai suderinami su 1 dalyje 
nurodyto ilgalaikio tikslo įgyvendinimu, 
c) priemonės, kuriomis sprendžiamos 
socialinės, techninės ir finansinės pastatų 
sektoriaus problemos,
d) priemonės, kuriomis užtikrinama, jog 
finansiškai nenukentėtų nuomininkai.
4. Valstybės narės užtikrina, kad intensyvi 
ir laipsniška intensyvi renovacija būtų 
pirmiausiai atlikta gyvenamuosiuose ir 
komercinės paskirties pastatuose, kurių 
energijos vartojimo efektyvumas 
mažiausias.
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5. Valstybės narės užtikrina, kad intensyvi 
renovacija būtų pirmiausiai atlikta 
viešosios valdžios institucijų nuosavybėje 
esančiuose arba užimamuose pastatuose, 
kurių energijos vartojimo efektyvumas 
mažiausias.

Or. en

Pagrindimas

ES pastatuose suvartojama 40 proc. visos ES vartojamos energijos, o taupymo galimybės 
dabartiniame pastatų fonde yra didelės ir menkai išnaudojamos.  Taigi pranešėjas siūlo 
laikytis visapusiškos ir ilgalaikės politikos, paremtos nacionaliniais 2050 m. pastatų planais. 
Skatinant 2 proc. metinę intensyvią renovaciją, iki 2050 m. ES pastatų fondo suvartojamos 
energijos kiekis iki 2050 m. bus vidutiniškai sumažintas penkis kartus, palyginti su dabartiniu 
vartojimu.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES
7 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad 
nuo 2014 m. sausio 1 d. kasmet būtų
renovuojama 3 proc. viso jų viešosioms 
organizacijoms priklausančių patalpų 
ploto, kad būtų įvykdyti bent būtinieji 
energijos vartojimo efektyvumo 
reikalavimai, kuriuos atitinkama valstybė 
narė nustatė taikydama Direktyvos 
2010/31/ES 4 straipsnį. 3 proc. norma 
apskaičiuojama pagal atitinkamos 
valstybės narės viešosioms organizacijoms 
priklausančių pastatų, kurių bendras 
naudingasis patalpų plotas viršija 250 m2, 
visą plotą, kuris kiekvienų metų sausio 
1 d. neatitinka taikant Direktyvos 
2010/31/ES 4 straipsnį nustatytų 
nacionalinių būtinųjų energijos vartojimo 
efektyvumo reikalavimų.

1. Siekdamos įgyvendinti 3a straipsnyje 
nurodytus nacionalinius planus ir
nepažeisdamos Direktyvos 2010/31/ES 9
straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad 
nuo 2014 m. sausio 1 d. kasmet būtų
atliekama intensyvi arba laipsniška 
intensyvi renovacija bent 3 proc.
viešosioms organizacijoms priklausančių 
arba jų užimamų patalpų ploto.
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Or. en

Pagrindimas

Viešosios organizacijos, įskaitant ES institucijas, turi skatinti pokyčius rodydamos gerą 
pavyzdį. Viešosioms organizacijoms priklausantys arba jų užimami pastatai gali būti svertu, 
išjudinančiu būtiną techninę, finansinę ir organizacinę inovaciją ir energetinių paslaugų 
įmonių rinkos sukūrimą. Todėl pranešėjas mano, kad privaloma bent 3 proc. visų viešosioms 
organizacijoms priklausančių pastatų renovavimo norma yra deramo lygio užduotis.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės remia viešosios teisės 
normomis reglamentuojamas  
organizacijas, kurios kasmet atlieka 
intensyvią renovaciją 3 proc. joms 
priklausančių patalpų bendro ploto.

Or. en

Pagrindimas

Viešosios teisės normomis reglamentuojamos organizacijos negali rinkti mokesčių arba 
didinti nuomos mokesčių, taigi jų investicinių sprendimų laisvė suvaržyta. Taigi valstybės 
narės turėtų laikytis aktyvios politikos remdamos intensyvų atnaujinimą, ypač socialinio būsto 
sektoriuje.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikant šio straipsnio 1 dalį valstybės 
narės iki 2014 m. sausio 1 d. sudaro ir 

3. Taikant šio straipsnio 1 dalį valstybės 
narės iki 2014 m. sausio 1 d. sudaro ir 
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viešai paskelbia savo viešosioms 
organizacijoms priklausančių pastatų 
inventorių, kuriame nurodo:

viešai paskelbia savo viešosioms 
organizacijoms priklausančių arba jų 
užimamų pastatų inventorių, kuriame 
nurodo:

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų pastatų inventorius turėtų būti išsamus, įtraukiant viešosioms organizacijoms 
priklausančius ir jų užimamus pastatus. 

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės viešąsias organizacijas 
skatina:

4. Valstybės narės savivaldybes, vietos ir 
kitas viešąsias organizacijas skatina:

Or. en

Pagrindimas

Kai kurios valstybių narių savivaldybės ir kitos viešosios organizacijos jau ėmėsi įgyvendinti 
ar planuoja įgyvendinti bendrą požiūrį į miestus, kuris apima ne vien atskiras pastatams 
taikomas intervencines priemones. Taigi siekdamos, pvz., sukurti mažai energijos 
naudojančius miestus ir regionus, susijusius su vietos demokratijos ir valdysenos procesais, 
valstybės narės turėtų raginti savivaldybes, miestus, regionus ir kitas viešąsias organizacijas 
imtis tokių iniciatyvų ir taikyti tokias koncepcijas.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) patvirtinti energijos vartojimo 
efektyvumo planą, kuris būtų atskiras arba 
platesnės klimato ar aplinkos apsaugos 

a) patvirtinti integruotą energijos 
vartojimo efektyvumo planą, kuris būtų 
atskiras arba platesnės klimato, mažai 
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plano dalis ir kuriame būtų nustatyti 
konkretūs energijos taupymo tikslai, kad 
būtų nuolat gerinamas organizacijos
energinis naudingumas;

energijos vartojančių miestų arba regionų
ar aplinkos apsaugos plano dalis ir kuriame 
būtų nustatyti konkretūs energijos taupymo 
tikslai, kad būtų nuolat gerinamas jų 
energijos taupymas ir energinis 
naudingumas;

Or. en

Pagrindimas

Kai kurios valstybių narių savivaldybės ir kitos viešosios organizacijos jau ėmėsi įgyvendinti 
ar planuoja įgyvendinti bendrą požiūrį į miestus, kuris apima ne vien atskiras pastatams 
taikomas intervencines priemones. Taigi siekdamos, pvz., sukurti mažai energijos 
naudojančius miestus ir regionus, susijusius su vietos demokratijos ir valdysenos procesais, 
valstybės narės turėtų raginti savivaldybes, miestus, regionus ir kitas viešąsias organizacijas 
imtis tokių iniciatyvų ir taikyti tokias koncepcijas.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukštus energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklius atitinkančius 
produktus, paslaugas ir pastatus.

Valstybės narės užtikrina, kad viešosios 
organizacijos pirktų tik III priede 
nurodytus aukščiausius energijos 
vartojimo efektyvumo rodiklius 
atitinkančius produktus, paslaugas ir 
pastatus.

Or. en

Pagrindimas

Viešosioms organizacijos turi pirkti tik aukščiausius energijos vartojimo efektyvumo rodiklius 
atitinkančius produktus, paslaugas ir pastatus. 
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energijos vartojimo efektyvumo
įpareigojimų sistemos Energijos taupymo įpareigojimų sistemos

Or. en

Pagrindimas

Ši sistema yra šios direktyvos esmė, ji turi prisidėti prie tikro energijos taupymo. 

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos vartojimo efektyvumo
įpareigojimų sistemą. Šia sistema 
užtikrinama, kad visi valstybės narės 
teritorijoje veikiantys energijos tiekėjai 
arba visos mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus sutaupytų 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc.
ankstesniais kalendoriniais metais toje 
valstybėje narėje parduotos energijos
(pagal kiekį), neįskaitant transporte 
suvartotos energijos. Įpareigotosios šalys 
užtikrina, kad toks energijos kiekis būtų 
sutaupytas galutinio vartojimo grandyje.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
energijos taupymo įpareigojimų sistemą.
Šia sistema užtikrinama, kad valstybės 
narės teritorijoje veikiantys energijos 
tiekėjai ir (arba) mažmeninio energijos 
pardavimo įmonės per metus papildomai
sutaupytų galutinio vartojimo energijos, 
kuri prilygsta bent 1,5 proc. per metus toje 
valstybėje narėje parduodamos energijos
(pagal kiekį), pastarajam dydžiui taikant 
paskutinių trejų metų laikotarpio vidurkį.
Įpareigotosios šalys užtikrina, kad toks 
energijos kiekis būtų sutaupytas galutinio 
vartojimo grandyje.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas metinio 1,5 proc. taupymo įpareigojimas turi būti taikomas visai ekonomikai, todėl 
derėtų įtraukti ir transporto sektorių, kuriame yra didelės, bet neįgyvendintos ekonominės 
taupymo galimybės.  Be to, siekiant subalansuoti galimus metinius svyravimus dėl klimato 
katastrofų ar ekonominių pokyčių, pranešėjas siūlo tiksliniam kiekio rodikliui taikyti trejų 
metų vidurkį, o ne vienerių  metų duomenis, kaip siūlo Komisija.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Energijos kiekį, kurį privalo sutaupyti 
kiekviena įpareigotoji šalis, valstybės narės
nurodo kaip galutinę arba pirminę 
suvartojamą energiją. Metodas, taikomas 
reikiamam sutaupytos energijos kiekiui 
išreikšti, taikomas ir apskaičiuojant 
įpareigotųjų šalių nurodytą sutaupytą 
energiją. Taikomi IV priede nurodyti 
perskaičiavimo koeficientai.

2. Galutinio vartojimo energijos kiekį, kurį 
privalo sutaupyti kiekviena įpareigotoji 
šalis, valstybės narės išreiškia pirminio 
energijos vartojimo dydžiu. Metodas, 
taikomas reikiamam sutaupytos energijos 
kiekiui išreikšti, taikomas ir apskaičiuojant 
įpareigotųjų šalių nurodytą sutaupytą 
energiją. Taikomi IV priede nurodyti 
perskaičiavimo koeficientai.

Or. en

Pagrindimas

Įpareigojimai turi būti taikomi galutiniam vartojimui ir apskaičiuojami taikant pirminio 
vartojimo išraišką, nes pirminis vartojimas parodo tikrą energijos vartojimo poveikį.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
metinis 1,5 proc. taupymas papildytų 
kiekvienais ankstesniais metais 
sutaupomą kiekį, kaip nurodyta Va 
priede.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinamas Komisijos pradinis ketinimas užtikrinti, kad metinis 1,5 proc. 
taupymas turėtų kaupiamojo taupymo poveikį.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Taikant 1 dalį, į V priedo 1 dalyje 
apibrėžtas balastines priemones 
neatsižvelgiama skaičiuojant energijos 
kiekį, kurį turi sutaupyti kiekviena 
įpareigota šalis.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis šalių, kurios jau pradėjo taikyti šią energijos taupymo įpareigojimų sistemą, 
patirtimi, svarbu apriboti šias sistemas iki projektų, kurie, kaip paaiškėja, yra papildomi. Iš 
direktyvos turėtų būti pašalinti mažo papildomumo veiksmai arba jie turėtų būti apriboti. 

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.  V priedo 1 dalyje apibrėžtos 
trumpalaikiam taupymui skirtos priemonės 
nesudaro daugiau kaip 10 proc. energijos 
kiekio, kurį privalo sutaupyti kiekviena 
įpareigotoji šalis; jį galima įskaičiuoti 
vertinant šio straipsnio 1 dalyje nustatytą 
įpareigojimą, jei šis kiekis derinamas su 
ilgalaikio taupymo priemonėmis.

3. Taikant 1 dalį, V priedo 1 dalyje 
apibrėžtos trumpalaikiam taupymui skirtos 
priemonės nesudaro daugiau kaip 10 proc. 
energijos kiekio, kurį privalo sutaupyti 
kiekviena įpareigotoji šalis; jį galima 
įskaičiuoti vertinant šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytą įpareigojimą, jei šis kiekis 
derinamas su ilgalaikio taupymo 
priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis šalių, kurios jau pradėjo taikyti šią energijos taupymo įpareigojimų sistemą, 
patirtimi, svarbu apriboti šias sistemas iki projektų, kurie, kaip paaiškėja, yra papildomi. Iš 
direktyvos turėtų būti pašalinti mažo papildomumo veiksmai arba jie turėtų būti apriboti. 
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Taikant 1 dalį, valstybės narės 
užtikrina, kad  priemonėmis, susijusiomis 
su ilgalaikiu energijos taupymu, ypač 
intensyvia ir laipsniška intensyvia 
renovacija, būtų sutaupyta  bent 50 proc. 
energijos kiekio, kurį turi sutaupyti 
kiekviena įpareigota šalis.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad labiau būtų atlyginta įpareigotoms šalims, 
įgyvendinančioms priemones, susijusias su dideliu ir ilgalaikiu energijos taupymu.  Taigi 
pagal šią sistemą derėtų skatinti ir atlyginti intensyvią ir laipsnišką intensyvią pastatų fondo 
renovaciją.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
įpareigotųjų šalių nurodytas sutaupytas 
energijos kiekis būtų apskaičiuojamas 
pagal V priedo 2 dalį. Jos nustato kontrolės 
sistemas, kurias taikant būtų 
nepriklausomai patikrinta bent statistiškai 
reikšminga įpareigotųjų šalių įgyvendintų 
energijos vartojimo efektyvumo gerinimo 
priemonių dalis.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
įpareigotųjų šalių nurodytas sutaupytas 
energijos kiekis būtų apskaičiuojamas 
pagal V priedo 2 dalį. Jos nustato
nepriklausomo matavimo, kontrolės ir 
patikros sistemas, kurias taikant būtų 
nepriklausomai patikrinta bent statistiškai 
reikšminga ir reprezentatyviai atrinkta
įpareigotųjų šalių įgyvendintų energijos 
vartojimo efektyvumo gerinimo priemonių 
dalis.
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Or. en

Pagrindimas

Rinkos ir visuomenės pasitikėjimui šiomis naujai siūlomomis energijos taupymo sistemomis 
užtikrinti svarbūs visiškai skaidrūs ir nepriklausomi matavimai ir patikros. Reikia išvengti 
nemokamo naudojimosi sistema. 

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės energijos vartojimo 
efektyvumo sistemose gali:

5. Valstybės narės energijos taupymo
sistemose privalo:

Or. en

Pagrindimas

Savaime aišku.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) leisti įpareigotosioms šalims į joms 
tenkantį įpareigojimą įtraukti sertifikuotą 
sutaupytos energijos kiekį, kurį sutaupė 
paslaugų teikėjai ar kiti tretieji asmenys;
tokiu atveju jos nustato visiems rinkos 
sektoriams aiškų, skaidrų ir atvirą 
akreditavimo procesą, kuriuo būtų 
siekiama kuo labiau sumažinti 
sertifikavimo išlaidas;

b) leisti įpareigotosioms šalims į joms 
tenkantį įpareigojimą įtraukti sertifikuotą 
sutaupytos energijos kiekį, kurį sutaupė 
paslaugų teikėjai ar kiti tretieji asmenys;
Jos nustato visiems rinkos sektoriams 
aiškų, skaidrų ir atvirą akreditavimo 
procesą, kuriuo būtų siekiama kuo labiau 
sumažinti sertifikavimo išlaidas;

Or. en
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Pagrindimas

Savaime aišku.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) leisti įpareigotiesiems asmenims 
įskaičiuoti konkrečiais metais sutaupytą 
energiją, tartum ji būtų buvusi sutaupyta
bet kuriais iš dviejų praėjusių ar dviejų 
ateinančių metų.

c) leisti įpareigotiesiems asmenims 
įskaičiuoti konkrečiais metais sutaupytą 
energiją, tartum ji būtų buvusi sutaupyta
praėjusiais arba ateinančiais metais.

Or. en

Pagrindimas

Savaime aišku.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sutaupytą energijos kiekį; a) būtiną sutaupyti ir sutaupytą energijos 
kiekį. Taikoma Va priede pateikta 
energijos taupymo formulė;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinamas Komisijos pradinis ketinimas užtikrinti, kad metinis 1,5 proc. 
taupymas turėtų kaupiamojo taupymo poveikį. 
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9. Valstybės narės leidžia įpareigotoms 
šalims 25–50 proc. joms kasmet tenkančių 
įpareigojimų vykdyti mokant įnašus į 2a 
straipsnyje nurodytas finansavimo
priemones. Tai atliekama sumokant 
finansinei priemonei sumą, lygią 
numatomoms investicinėms sąnaudoms, 
kurių reikėtų atitinkamai jų įpareigojimų 
daliai įvykdyti.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyta išlyga dėl teisės visiškai nedalyvauti pakenktų 6 straipsniu kuriamam 
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naujam verslo modeliui.  Pranešėjo siūloma politika sudaro galimybę valstybėms narėms, 
kurios nusprendžia leisti savo įpareigotoms šalims ne įgyvendinti visas energijos taupymo 
priemones, bet dalį lėšų skirti finansavimo priemonei (2a straipsnis), tai padaryti.  Kartu ši 
politika užtikrins, kad taupymo 1,5 proc. tikslinis rodiklis būtų įgyvendintas valstybių narių 
lygmeniu, naudojant įnašą į šią priemonę energijos taupymo priemonėms.  

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės ne vėliau kaip 2013 m. 
sausio 1 d. praneša Komisijai apie jų 
įpareigojimų dalį, kurias jos planuoja
vykdyti leisdamos įpareigotoms šalims 
mokėti įnašus į finansavimo priemonę, 
įskaitant 9 straipsnyje nurodytų sankcijų 
taisykles, ir nurodo, kaip jos ketina 
sutaupyti siūlomą energijos kiekį
naudodamos sumokėtas lėšas. Komisija 
gali atmesti tokias priemones arba siūlyti 
jas pakeisti per 3 mėnesius po pranešimo.
Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė
atitinkamų programų ir priemonių
netaiko tol, kol Komisija aiškiai nepritaria 
pakartotinai pateiktoms ar pakeistoms 
priemonėms.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyta išlyga dėl teisės visiškai nedalyvauti pakenktų 6 straipsniu kuriamam 
naujam verslo modeliui.  Pranešėjo siūloma politika sudaro galimybę valstybėms narėms, 
kurios nusprendžia leisti savo įpareigotoms šalims ne įgyvendinti visas energijos taupymo 
priemones, bet dalį lėšų skirti finansavimo priemonei (2a straipsnis), tai padaryti.  Kartu ši 
politika užtikrins, kad taupymo 1,5 proc. tikslinis rodiklis būtų įgyvendintas valstybių narių 
lygmeniu, naudojant įnašą į šią priemonę energijos taupymo priemonėms.  
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Energijos taupymo įpareigojimų sistemos turėtų būti nustatytos nacionaliniu lygmeniu ir 
įgyvendinamos atitinkamoje teritorijoje.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

MVĮ reikės paramos energijos vartojimo audito sąnaudoms padengti ir audito pateiktoms 
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rekomendacijoms įgyvendinti, kai tai atsiperka ne daugiau kaip per penkis metus. Kokybiškas 
auditas ir konkretus bent ekonomiškai efektyviausių priemonių įgyvendinimas yra esminiai 
veiksmingos ir efektyvios auditais paremtos energijos taupymo politikos (tai 7 straipsnio 
tikslas) bruožai.

Pakeitimas 37

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės parengia paskatų ir 
finansines sistemas, pvz., sumokėtų 
mokesčių grąžinimą ir subsidijas, 
užtikrindamos, kad mažosios ir vidutinės 
įmonės galėtų visiškai arba iš dalies 
padengti energijos vartojimo audito ir 
energijos vartojimo audito pateiktų labai 
ekonomiškai efektyvių rekomendacijų 
įgyvendinimo išlaidas. 

Or. en

Pagrindimas

MVĮ reikės paramos energijos vartojimo audito sąnaudoms padengti ir audito pateiktoms 
rekomendacijoms įgyvendinti, kai tai atsiperka ne daugiau kaip per penkis metus. Kokybiškas 
auditas ir konkretus bent ekonomiškai efektyviausių priemonių įgyvendinimas yra esminiai 
veiksmingos ir efektyvios auditais paremtos energijos taupymo politikos (tai 7 straipsnio 
tikslas) bruožai.

Pakeitimas 38

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad  paskatų ar 
finansinės paramos sistemų paramą 
gaunančios įmonės įsipareigotų 
įgyvendinti šių auditų pateiktas labai 
ekonomiškai efektyvias rekomendacijas. 
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Or. en

Pagrindimas

MVĮ reikės paramos energijos vartojimo audito sąnaudoms padengti ir audito pateiktoms 
rekomendacijoms įgyvendinti, kai tai atsiperka ne daugiau kaip per penkis metus. Kokybiškas 
auditas ir konkretus bent ekonomiškai efektyviausių priemonių įgyvendinimas yra esminiai 
veiksmingos ir efektyvios auditais paremtos energijos taupymo politikos (tai 7 straipsnio 
tikslas) bruožai.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės parengia finansinių 
paskatų sistemas ar nuostatas pagal 6 
straipsnį, kad padėtų įmonėms, kurioms 
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taikoma šio straipsnio 2 dalis, paversti  
privalomų auditų rekomendacijas 
energijos taupymo investicijomis. 
Komisija ES nustato valstybės pagalbos 
taisyklių gaires, kuriose numatoma, 
kokios valstybių narių sukurtos finansinės 
paskatos atitinkamoms jų įmonėms bus 
suderinamos su vidaus rinkos ir valstybės 
pagalbos taisyklėmis.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu valstybės narės raginamos pagal vidaus rinkos ir valstybės pagalbos taisykles 
rasti būdų, kaip finansiškai padėti įmonėms įgyvendinti energijos vartojimo audito pasiūlytas 
priemones.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Pranešėjas teigiamai vertina pažangiųjų skaitiklių diegimą, jei teigiami sąnaudų ir naudos 
analizės rezultatai, kaip numatytą direktyvose 2009/72/EB ir 2009/73/EB dėl elektros 
energijos ir dujų rinkų, o tai ne visada tiesa smulkių vartotojų, pvz., namų ūkių, atveju. 
Tačiau pranešėjas mano, jog yra pakankamai įrodymų, susijusių su energijos paklausos 
reakcija, kad priversti pažangiuosius skaitiklius įdiegti tam tikrą elektros energijos kiekį 
vartojančiose įmonėse.  

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jei pažangiųjų skaitiklių diegimo patirtis 
vertinama teigiamai, kaip numatytą 
direktyvose 2009/72/EB ir 2009/73/EB dėl 
elektros energijos ir dujų rinkų, valstybės 
narės užtikrina, kad nustatant būtinąsias 
skaitiklių funkcijas ir rinkos dalyviams 
tenkančius įpareigojimus, būtų visapusiškai 
atsižvelgiama į energijos taupymo tikslus ir 
naudą galutiniams vartotojams.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas teigiamai vertina pažangiųjų skaitiklių diegimą, jei teigiami sąnaudų ir naudos 
analizės rezultatai, kaip numatytą direktyvose 2009/72/EB ir 2009/73/EB dėl elektros 
energijos ir dujų rinkų, o tai ne visada tiesa smulkių vartotojų, pvz., namų ūkių, atveju. 
Tačiau pranešėjas mano, jog yra pakankamai įrodymų, susijusių su energijos paklausos 
reakcija, kad priversti pažangiuosius skaitiklius įdiegti tam tikrą elektros energijos kiekį 
vartojančiose įmonėse.  

Pakeitimas 43

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
(įskaitant komercinio sektoriaus įmones) 
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kurių galutinis elektros energijos 
suvartojimas viršija 6000 kWh per metus, 
įdiegtų pažangius skaitiklius ne vėliau 
kaip 2015 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas teigiamai vertina pažangiųjų skaitiklių diegimą, jei teigiami sąnaudų ir naudos 
analizės rezultatai, kaip numatytą direktyvose 2009/72/EB ir 2009/73/EB dėl elektros 
energijos ir dujų rinkų, o tai ne visada tiesa smulkių vartotojų, pvz., namų ūkių, atveju. 
Tačiau pranešėjas mano, jog yra pakankamai įrodymų, susijusių su energijos paklausos 
reakcija, kad priversti pažangiuosius skaitiklius įdiegti tam tikrą elektros energijos kiekį 
vartojančiose įmonėse.  

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Galutinio vartotojo prašymu skaitiklių 
eksploatuotojai užtikrina, kad naudojant 
skaitiklį būtų galima apskaičiuoti galutinio 
vartotojo patalpose pagamintą ir į tinklą 
perduotą elektros energiją. Valstybės narės 
užtikrina, kad skaitiklių užfiksuoti 
galutinio vartotojo gamybos arba 
vartojimo tikruoju laiku duomenys būtų 
jiems prieinami. Galutiniams vartotojams 
paprašius, skaitiklių užfiksuoti jų gamybos 
arba vartojimo tikruoju laiku duomenys 
pateikiami jiems ar jų vardu veikiančiam 
trečiajam asmeniui, nenumatant jokių 
papildomų mokesčių galutiniam 
vartotojui ir tokiu būdu, kad jie galėtų 
lyginti sutarčių sąlygas naudodami 
vienodus kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas teigiamai vertina pažangiųjų skaitiklių diegimą, jei teigiami sąnaudų ir naudos 
analizės rezultatai, kaip numatytą direktyvose 2009/72/EB ir 2009/73/EB dėl elektros 



PE472.358v01-00 34/91 PR\878374LT.doc

LT

energijos ir dujų rinkų, o tai ne visada tiesa smulkių vartotojų, pvz., namų ūkių, atveju. 
Tačiau pranešėjas mano, jog yra pakankamai įrodymų, susijusių su energijos paklausos 
reakcija, kad priversti pažangiuosius skaitiklius įdiegti tam tikrą elektros energijos kiekį 
vartojančiose įmonėse.  

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas teigiamai vertina pažangiųjų skaitiklių diegimą, jei teigiami sąnaudų ir naudos 
analizės rezultatai, kaip numatytą direktyvose 2009/72/EB ir 2009/73/EB dėl elektros 
energijos ir dujų rinkų, o tai ne visada tiesa smulkių vartotojų, pvz., namų ūkių, atveju. 
Tačiau pranešėjas mano, jog yra pakankamai įrodymų, susijusių su energijos paklausos 
reakcija, kad priversti pažangiuosius skaitiklius įdiegti tam tikrą elektros energijos kiekį 
vartojančiose įmonėse.  

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas teigiamai vertina pažangiųjų skaitiklių diegimą, jei teigiami sąnaudų ir naudos 
analizės rezultatai, kaip numatytą direktyvose 2009/72/EB ir 2009/73/EB dėl elektros 
energijos ir dujų rinkų, o tai ne visada tiesa smulkių vartotojų, pvz., namų ūkių, atveju. 
Tačiau pranešėjas mano, jog yra pakankamai įrodymų, susijusių su energijos paklausos 
reakcija, kad priversti pažangiuosius skaitiklius įdiegti tam tikrą elektros energijos kiekį 
vartojančiose įmonėse.  

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas
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Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Informacija apie individualiai suvartotos 
energijos matavimus ir sąskaitas, taip pat 
kita šio straipsnio 1 ir 2 dalyse ir VI priede 
nurodyta informacija galutiniams 
vartotojams pateikiama nemokamai per 2 
valandas arba kuo greičiau, kiek 
įmanoma technologiškai.

Or. en

Pagrindimas

Informacija tikruoju laiku itin svarbi, kad būtų galima efektyviau vartoti energiją.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Vartotojų informavimo ir teisių stiprinimo 

programa
1. Valstybės narės parengia nacionalinę 
strategiją, kuria skatinama, kad smulkūs 
energijos vartototojai, įskaitant namų 
ūkius, efektyviai vartotų energiją, ir jiems 
sudaromos atitinkamos sąlygos.
2. Taikydamos 1 dalį, valstybės narės 
numato bent:
a) informacijos teikimo centro, kuris 
patartų ir nukreiptų pas akredituotus 
paslaugų tiekėjus pagal 13 ir 14 
straipsnius, steigimą;
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b) priemones ir politiką, skatinančias 
keisti elgesį, be kita ko:
– fiskalines paskatas;
– prieigą prie finansavimo, dotacijų ir 
subsidijų;
– informacijos teikimą;
– pavyzdinius projektus; 
– renginius darbo vietose;
– minimalius reikalavimus, taikomus 
informacijai sąskaitose ir sąskaitų faktūrų  
struktūrai;
c) programą, kuria pažangių skaitiklių 
diegimo metu į procesą įtraukiami 
vartotojai ir vartotojų organizacijos, 
pranešant:
– apie ekonomiškai efektyvius ir lengvai 
įgyvendinamus energijos vartojimo 
pokyčius;
– informaciją apie energijos vartojimo 
efektyvumo priemones. 

Or. en

Pagrindimas

Nuostatos dėl informavimo ir konsultavimo šioje direktyvoje nepakankamos, kad būtų 
pasiektas nurodytas jos tikslas – įtraukti atitinkamas galutinių vartotojų grupes. Svarbu, kad 
informavimo nuostata nebūtų nustatyta kaip savitikslė, bet būtų įtraukta į teisėkūros sistemą, 
kurią taikant būtų atlyginami tik efektyvaus energijos vartojimo projektų rezultatai (o ne 
sąnaudos), t.y. būtų atlyginamas tik išmatuojamas elgesio pokytis, o ne vien informacijos 
sklaida.  

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų dėl nacionalinių 

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

nuostatų, priimtų pagal šios direktyvos 6–8 
straipsnius, nesilaikymo ir imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendintos. Numatytos sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios, 
jų suma bent penkis kartus didesnė už 
atitinkamose nacionalinėse energijos 
taupymo įpareigojimų programose 
numatytas vidutines išlaidas ir ji turi būti 
įnešta į 2a straipsnyje nurodytą finansinę 
priemonę. Valstybės narės praneša 
Komisijai apie šias nuostatas ne vėliau kaip 
[12 mėnesių po šios direktyvos priėmimo] 
ir nedelsdamos praneša Komisijai apie 
visus vėlesnius toms nuostatoms įtakos 
turinčius pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Už nesilaikymą taikomos sankcijos turėtų būti pakankamai atgrasančios siekiant užtikrinti, 
kad šioje direktyvoje siūlomos priemonės būtų iš tiesų visiškai įgyvendintos.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
nustato ir pateikia Komisijai nacionalinį 
šildymo ir vėsinimo planą, kad būtų galima 
plėtoti didelio naudingumo kogeneracijos 
ir efektyvaus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo taikymo galimybes, ir jame 
pateikia VII priede nurodytą informaciją ir 
išsamiai aprašo susijusias priemones ir 
teisinius įpareigojimus. Planai atnaujinami 
ir Komisijai pateikiami kas penkerius 
metus. Valstybės narės savo teisės aktais 
užtikrina, kad į nacionalinius šildymo ir 
vėsinimo planus būtų atsižvelgiama vietos 
ir regioniniuose plėtros planuose, įskaitant 
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priede nustatytų jų rengimo kriterijų. miesto ir kaimo teritorijų planus, ir kad 
būtų laikomasi VII priede nustatytų jų 
rengimo kriterijų. Nacionaliniuose 
šildymo ir vėsinimo planuose visapusiškai 
atsižvelgiama į  nacionalinių didelio 
naudingumo kogeneracijos galimybių 
analizę, kuri rengiama pagal Direktyvą 
2004/8/EB.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų išnaudoti jų teritorijoje esančias elektros energijos, šilumos ir 
vėsinimo galimybes.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali nustatyti šio 
straipsnio 3 dalies nuostatų netaikymo 
sąlygas, jei:

Išbraukta.

a) neįvykdytos VIII priedo 1 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu;
b) šio straipsnio 3 dalies b punkto 
reikalavimas, susijęs su įrenginio buvimo 
vieta, negali būti įvykdytas dėl poreikio 
pastatyti įrenginį šalia geologinio 
saugojimo vietos, leidžiamos pagal 
Direktyvą 2009/31/EB; or
c) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai).
Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
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praneša Komisijai. Komisija gali 
atsisakyti jas pripažinti arba per 6 
mėnesius nuo pranešimo pateikti 
siūlymus jas pakeisti. Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė netaiko išimties 
sąlygų, kol Komisija aiškiai pripažįsta iš 
naujo pateiktas arba pakeistas sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų išnaudoti jų teritorijoje esančias elektros energijos, šilumos ir 
vėsinimo galimybes. Nėra pagrindo taikyti išimtis.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad
nacionalinės miesto ir kaimo teritorijų 
planavimo taisyklės būtų pritaikytos prie
šio straipsnio 3 dalyje nurodytų leidimo 
išdavimo kriterijų ir atitiktų šio straipsnio 
1 dalyje nurodytus nacionalinius šildymo ir 
vėsinimo planus.

5. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 3 dalyje nurodyti leidimo 
išdavimo kriterijai atitiktų šio straipsnio 1
dalyje nurodytus nacionalinius šildymo ir 
vėsinimo planus.

Or. en

Pagrindimas

Nors valstybės narės turėtų laikytis nacionalinių ir regioninių teritorijų planavimo taisyklių, 
jos taip pat turėtų išnaudoti nacionalines galimybes didelio naudingumo kogeneracijos 
srityje.
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Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės gali nustatyti šio 
straipsnio 6 dalies nuostatų netaikymo 
sąlygas, jei:

Išbraukta.

a) neįvykdytos VIII priedo 1 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu; arba
b) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai). 
Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali 
atsisakyti jas pripažinti arba per 6 
mėnesius nuo pranešimo pateikti 
siūlymus jas pakeisti. Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė netaiko išimties 
sąlygų, kol Komisija aiškiai pripažįsta iš 
naujo pateiktas arba pakeistas sąlygas. 

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų išnaudoti jų teritorijoje esančias elektros energijos, šilumos ir 
vėsinimo galimybes. Nėra pagrindo taikyti išimtis.
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Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų išnaudoti jų teritorijoje esančias elektros energijos, šilumos ir 
vėsinimo galimybes. Nėra pagrindo taikyti išimtis.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų išnaudoti jų teritorijoje esančias elektros energijos, šilumos ir 
vėsinimo bendros gamybos galimybes. Nėra pagrindo taikyti išimtis.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad jų 
šiluminės elektros energijos gamybos 
pajėgumų bendras metinis energijos 
vartojimo efektyvumas kasmet padidėtų 
mažiausiai 1 proc. ir iki 2025 m. 
vidutiniškai pasiektų mažiausiai 60 proc. 

Or. en

Pagrindimas

ES energijos transformavimo sistema (pradedant įprastinėmis elektrinėmis, baigiant 
perdirbimo įmonėmis) yra pakankamai neefektyvi, jos efektyvumas nesiekia 35 proc. 
Ateinančiais metais galima sutaupyti daug energijos ir tai padaryti greitai. Valstybės narės 
taip pat turėtų išnaudoti esamas šilumos ir elektros energijos bendros gamybos galimybes.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2020 m. įgyvendina 
bent vieną trečdalį nustatytų didelio 
naudingumo kogeneracijos ir efektyvaus 
centralizuoto šildymo ir vėsinimo
galimybių, kurios nurodytos 10 straipsnio 
1 dalyje, ir du trečdalius šių galimybių iki 
2030 m.  
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Or. en

Pagrindimas

ES energijos transformavimo sistema (pradedant įprastinėmis elektrinėmis, baigiant 
perdirbimo įmonėmis) yra pakankamai neefektyvi, jos efektyvumas nesiekia 35 proc. 
Ateinančiais metais galima sutaupyti daug energijos ir tai padaryti greitai. Valstybės narės 
taip pat turėtų išnaudoti esamas šilumos ir elektros energijos bendros gamybos galimybes.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės gali leisti nustatyti 
tokias tinklais perduodamos ir skirstomos 
energijos sistemų ir tarifų struktūrų dalis, 
kurias taikant būtų siekiama socialinio 
tikslo, jei užtikrinama, kad tarifų 
struktūros padeda siekti bendro elektros 
energijos gamybos, perdavimo, 
paskirstymo ir tiekimo efektyvumo 
(įskaitant energijos vartojimo 
efektyvumą).

Or. en

Pagrindimas
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Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Nepažeisdamos 2009 m. balandžio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją1

16 straipsnio 2 dalies, valstybės narės 
užtikrina, kad, laikydamiesi tinklo 
patikimumo ir saugos priežiūros 
reikalavimų ir kompetentingų nacionalinių 
institucijų nustatytų skaidrių 
nediskriminacinių kriterijų, perdavimo 
sistemų operatoriai ir skirstymo sistemų 
operatoriai savo teritorijoje:

_____________
1 OJ L 140, 2009 6 5, p. 16.

Or. en

Pagrindimas

Sveikintina tai, kad kogeneracijai užtikrinama pirmenybinė prieiga prie tinklo ir skirstymo, 
tačiau tai neturi trukdyti iš atsinaujinančių šaltinių gaunamos energijos pirmenybinei 
prieigai. Nauda, kurią kogeneracijos elektrinės teikia visai elektros energijos sistemai turi 
būti atlyginta. 

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) įgyvendintų nuostatas pagal kurias 
būtų teikiama tinkama kompensacija už 
išvengtas tinklo išlaidas.



PR\878374LT.doc 47/91 PE472.358v01-00

LT

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Valstybės narės užtikrina, kad 
perdavimo sistemų operatoriai ir 
skirstymo sistemų operatoriai tiekdami 
išteklius balansavimo ir papildomoms 
paslaugoms, su reaguojančiais į paklausą 
subjektais, įskaitant paskirstytojus, elgtųsi 
nediskriminuodami, o atsižvelgdami į jų 
technines galimybes. Perdavimo sistemų 
operatoriai ir skirstymo sistemų 
operatoriai patvirtina, kad įvykdytos 
reagavimo į paklausą matavimo 
operacijos ir reagavimo į paklausą 
programų finansinės operacijos.

Or. en

Pagrindimas

Norint praktiškai įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo priemones reikia, kad į veiklą 
būtų visapusiškai įtraukti reguliuotojai, perdavimo sistemų operatoriai ir skirstymo sistemų 
operatoriai. Siekiant greičiau įdiegti pažangiuosius tinklus, kartu reikėtų prioritetine tvarka 
kurti nacionalines ir regionines reagavimo į paklausą rinkas.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 7 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b. Valstybės narės skatina reaguojančių į 
paklausą subjektų prieigą prie 
organizuotų energijos rinkų ir šių 
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subjektų dalyvavimą minėtose rinkose, jei 
reikia, reikalaudamos, kad nacionalinės
reguliavimo institucijos ir perdavimo 
sistemų operatoriai nustatytų technines 
dalyvavimo energijos ir tretinių išteklių
rinkose specifikacijas, remdamiesi šių 
rinkų techniniais reikalavimais ir 
reaguojančių į paklausą subjektų, 
įskaitant paskirstytojus, galimybėmis. 
Techninės specifikacijos, susijusios su 
reaguojančių į paklausą subjektų 
dalyvavimu tretinių išteklių rinkose, 
apima:
a) dalyvavimui būtiną minimalų 
pajėgumą (kW skaičių);
b) bazinę matavimo metodiką;
c) reagavimo į paklausą proceso 
aktyvavimo trukmę; 
d) reagavimo į paklausą proceso 
aktyvavimo laiką;
e) laiką, kurio reikia norint pranešti apie 
reagavimo į paklausą proceso 
aktyvavimą;
f) telemetrinius reikalavimus;
g) prieinamumo mokėjimus.
Įgyvendindamos pajėgumo tinkamumo 
užtikrinimo schemas, valstybės narės 
užtikrina, kad būtų visapusiškai 
atsižvelgiama į reagavimo į paklausą 
teikiamas papildomas galimybes. Iki 2013 
m. gruodžio 31 d. ir vėliau kas dvejus 
metus valstybės narės praneša Komisijai 
apie priemones, kurios įvykdytos siekiant 
įgyvendinti šioje dalyje numatytus tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Norint praktiškai įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo priemones reikia, kad į veiklą 
būtų visapusiškai įtraukti reguliuotojai, perdavimo sistemų operatoriai ir skirstymo sistemų 
operatoriai. Siekiant greičiau įdiegti pažangiuosius tinklus kartu reikėtų prioritetine tvarka 
kurti nacionalines ir regionines reagavimo į paklausą rinkas.
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Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 7 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7c. Valstybės narės parengia reagavimo į 
paklausą gaires ir veiksmų planą, 
kuriuose turi būti pateikta išsami 
informacija apie tai, kaip prireikus į 
regionines elektros energijos rinkas, ypač 
– bet ne tik – į tretinių rezervų rinkas ir 
pajėgumų rinkas, ketinama integruoti 
reagavimo į paklausą išteklius. 
Reagavimo į paklausą gairės ir veiksmų 
planas pateikiami Komisijai ir 
paskelbiami 2013 m. gruodžio 31 d. ir 
paskui bent kas dvejus metus 
atnaujinami. Komisija įvertina reagavimo 
į paklausą gaires ir veiksmų planus 
atsižvelgdama į šiuos sėkmingo reagavimo 
į paklausą integravimo kriterijus:
a) rinkos integravimo ir patekimo į rinką 
vienodomis sąlygomis galimybes, kurios 
taikomos gamybai ir paklausos ištekliams 
(pasiūlai ir vartotojų apkrovai);
b) reaguojant į paklausą turėtų būti leista 
naudoti bendrą paklausos apkrovą; tai 
reiškia, kad paskirstytojai galėtų sujungti 
daugybinius trumpalaikius paklausos 
išteklius (vartotojų apkrovą) į vieną 
didelės apkrovos mažesnio vartojimo 
bloką ir parduoti juos sudėtinėms 
organizuotoms energijos rinkoms, ypač –
be ne tik – tretinių išteklių rinkoms ir 
pajėgumų rinkoms, arba tuo pačiu tikslu 
pateikti juos aukcionui – kaip labiau 
tinkama; 
c) turi būti leidžiama vykdyti regionines ir 
vietos reagavimo į paklausą programas, 
kad nebūtų ribojami vietos ir regioninių 
sistemų pajėgumai siekiant optimaliau 
naudoti turimą infrastruktūrą. 

Or. en
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Pagrindimas

Būtina vystyti reagavimo į paklausą rinkas. 

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje 
nurodytoms sertifikavimo sistemoms būtų 
taikomas vienas akreditavimo pagrindas –
taip vartotojams būtų užtikrintas 
skaidrumas ir tai, kad šios sistemos 
patikimos ir kad jas taikant bus prisidėta 
siekiant nacionalinių energijos vartojimo 
efektyvumo tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis šiuo pakeitimu patvirtinamos naujos 14 straipsnio pabaigos dalys. Svarbu 
pripažinti, kad sertifikavimo sistemos sėkmė priklauso nuo to, ar ją pripažįsta ir ar ja 
pasitiki vartotojai.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
14 straipsnio -a punkte nurodytas 
informacijos teikimo centras nukreiptų 
vartotojus pas akredituotus paslaugų 
teikėjus.

Or. en

Pagrindimas
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Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) įkuria vieną informacijos teikimo 
punktą, kuriame būtų teikiamos esminės 
konsultacijos energijos paslaugų 
klausimais ir vartotojai būtų nukreipiami 
pas akredituotus energijos vartojimo 
efektyvumo paslaugų teikėjus ir prekių 
tiekėjus.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis principu, kuris nustatytas pagal trečiojo energetikos priemonių paketo teisės aktus, 
būtinas vienas informacijos teikimo centras, kuriame būtų teikiamos esminės konsultacijos 
energijos paslaugų klausimais ir kuris nukreiptų pas akredituotus paslaugų teikėjus. Taip pat 
būtinas vienas savarankiškas mechanizmas, pvz., ombudsmenas energijos klausimais, kuris 
užtikrintų, kad skundai ir ginčai, kuriuos siekiama spręsti ne teismo tvarka, būtų nagrinėjami 
veiksmingai. 

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) užtikrina, kad esamų akredituotų 
energetikos paslaugų teikėjų ir jų siūlomų 
energetikos paslaugų sąrašas būtų 
tikrinamas ir reguliariai atnaujinamas; 

Or. en

Pagrindimas

Remiantis principu, kuris nustatytas pagal trečiojo energetikos priemonių paketo teisės aktus, 
būtinas vienas informacijos teikimo centras, kuriame būtų teikiamos esminės konsultacijos 
energijos paslaugų klausimais ir kuris nukreiptų pas akredituotus paslaugų teikėjus. Taip pat 
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būtinas vienas savarankiškas mechanizmas, pvz., ombudsmenas energijos klausimais, kuris 
užtikrintų, kad skundai ir ginčai, kuriuos siekiama spręsti ne teismo tvarka, būtų nagrinėjami 
veiksmingai. 

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) užtikrina, kad būtų sukurtas 
savarankiškas mechanizmas, pvz., 
ombudsmenas, kuris pajėgtų įgyvendinti 
veiksmus įvairiuose pramonės sektoriuose 
ir užtikrintų veiksmingą skundų ir ne 
teismo tvarka sprendžiamų ginčų, kurie 
kyla vykdant vidaus namų ūkių energijos 
vartojimo efektyvumo programas, 
apimančias keletą paslaugų teikėjų, 
nagrinėjimą;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis principu, kuris nustatytas pagal trečiojo energetikos priemonių paketo teisės aktus, 
būtinas vienas informacijos teikimo centras, kuriame būtų teikiamos esminės konsultacijos 
energijos paslaugų klausimais ir kuris nukreiptų pas akredituotus paslaugų teikėjus. Taip pat 
būtinas vienas savarankiškas mechanizmas, pvz., ombudsmenas energijos klausimais, kuris 
užtikrintų, kad skundai ir ginčai, kuriuos siekiama spręsti ne teismo tvarka, būtų nagrinėjami 
veiksmingai. 

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) remia nepriklausomus rinkos 
tarpininkus, tinklus ir platformas, kurie 
sieja energijos vartojimo efektyvumo 
paslaugų paklausą ir pasiūlą ir kurie 
skatina energijos audito ir energijos 
vartojimo efektyvumo gerinimo veiksmų 
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įgyvendinimą, ryšį;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis principu, kuris nustatytas pagal trečiojo energetikos priemonių paketo teisės aktus, 
būtinas vienas informacijos teikimo centras, kuriame būtų teikiamos esminės konsultacijos 
energijos paslaugų klausimais ir kuris nukreiptų pas akredituotus paslaugų teikėjus. Taip pat 
būtinas vienas savarankiškas mechanizmas, pvz., ombudsmenas energijos klausimais, kuris 
užtikrintų, kad skundai ir ginčai, kuriuos siekiama spręsti ne teismo tvarka, būtų nagrinėjami 
veiksmingai. 

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) remia projektų tarpininkus, kurie 
kartu su rinkos tarpininkais pataria 
viešosioms institucijoms klausimais, 
susijusiais su energijos vartojimo 
efektyvumo paslaugų konkursų 
procedūromis, sutarčių rengimu, sutarčių 
įgyvendinimu ir jų vykdoma specifinių 
energijos vartojimo efektyvumo paslaugų 
projektų stebėsena.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis principu, kuris nustatytas pagal trečiojo energetikos priemonių paketo teisės aktus, 
būtinas vienas informacijos teikimo centras, kuriame būtų teikiamos esminės konsultacijos 
energijos paslaugų klausimais ir kuris nukreiptų pas akredituotus paslaugų teikėjus. Taip pat 
būtinas vienas savarankiškas mechanizmas, pvz., ombudsmenas energijos klausimais, kuris 
užtikrintų, kad skundai ir ginčai, kuriuos siekiama spręsti ne teismo tvarka, būtų nagrinėjami 
veiksmingai. 
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Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 75

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) energetikos įmonėms taikomais 
apribojimais, kad jos negalėtų siūlyti 
energijos vartojimo efektyvumo paslaugų, 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
rinkoje;

Or. en

Pagrindimas
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Pakeitimas 76

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) valstybės paramos programų, kurios 
daro vadinamąjį išstūmimo poveikį ir 
kurias vykdant rinkos dalyviams 
trukdoma teikti energijos vartojimo 
efektyvumo paslaugas, apribojimais, 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
rinkoje ir toliau vystyti įmones, teikiančias 
energijos vartojimo efektyvumo
paslaugas;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 77

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) nacionaliniais įstatymais, pagal 
kuriuos reguliuojami sprendimų dėl kelių 
savininkų valdomos nuosavybės priėmimo 
procesai, siekiant paskatinti investicijas 
energijos taupymo srityje ir šiuo tikslu 
skirti lėšų;

Or. en

Pagrindimas
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Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant palyginti sutaupytą energiją ir 
perskaičiuoti ją į panašius vienetus, 
taikomi IV priede nurodyti perskaičiavimo 
koeficientai, nebent būtų pagrįsta taikyti 
kitokius perskaičiavimo koeficientus.

Siekiant palyginti sutaupytą energiją ir 
perskaičiuoti ją į panašius vienetus, 
taikomi IV priede nurodyti perskaičiavimo 
koeficientai.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 79

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 vienerių metų 
laikotarpiui nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisijai ataskaitą apie pažangą, pasiektą 
įgyvendinant nacionalinius energijos 
vartojimo efektyvumo tikslinius rodiklius 
XIV priedo 1 dalyje nustatyta tvarka, iki
2013 m. balandžio 30 dienos ir paskui 
kasmet. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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.

2. 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 ir 2 dalyse nurodyti 
nacionaliniai energijos vartojimo 
efektyvumo tikslai. Kartu su ataskaitomis 
pateikiamos atnaujintos numatomo bendro 
pirminės energijos suvartojimo 2014 m., 
2016 m., 2018 m. ir 2020 m. prognozės, 
taip pat XIV priedo 1 dalyje nurodytuose 
sektoriuose numatomas suvartoti pirminės 
energijos kiekis.

Or. en

Pagrindimas
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Pakeitimas 82

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 2012 m. 
balandžio 30 d. pateikia papildomų 
ataskaitų formą. Ši forma apima 
minimalius XIV priede išvardytus 
reikalavimus. Valstybės narės, 
pateikdamos savo papildomas 
nacionalinio energijos taupymo 
ataskaitas, laikosi šios formos.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 83

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 ir 2 dalyse, ir 
įgyvendindamos šią direktyvą. Vertinimą ir 
ataskaitą Komisija kasmet siunčia Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Remdamasi 
ataskaitų įvertinimu, Komisija gali teikti 
rekomendacijas valstybėms narėms.
Pirmieji vertinimas ir ataskaita pateikiami 
Europos Parlamentui ir Tarybai 2013 m.

Or. en
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Pagrindimas

Pagal šią direktyvą numatyta atskaitomybės sistema turi būti kuo paprastesnė, tačiau vis tiek 
pakankamai konkreti ir aiški, kad būtų galima palyginti duomenis ir nustatyti geriausią 
praktiką. Taikant sistemą turėtų būti stebima pažanga ir vertinamas skirtingų priemonių 
veiksmingumas. Informacija turėtų būti viešai skelbiama. 

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

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. 

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 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, kad tokio metodo 
naudojimas ateityje būtų naujų įrenginių 
leidimų išdavimo sąlyga ir kad esamų 
įrenginių leidimai būtų periodiškai 
persvarstomi. 

Or. en

Pagrindimas
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Pakeitimas 85

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.

Komisija pateikia pasiūlymus dėl 
direktyvų 2003/87/EB, 2009/28/EB, 
Sprendimo Nr. 406/2009/EB ir Direktyvos 
2010/31/ES suderinimo pagal šią 
direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. 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

Pagrindimas

Taikant Komisijos dviejų veiksmų metodą, galutinį sprendimą dėl privalomų nacionalinių 
tikslų tektų nukelti bent iki 2016 m. pabaigos, o tai pernelyg vėlai, kad būtų galima paveikti 
2020 m. tikslo siekį. Šiaip ar taip, šis metodas nebereikalingas, jeigu vadovaujantis jau 
galiojančiais nacionaliniais tikslais ir iš dalies pakeisto 3 straipsnio ir su juo susijusio -
1 priedo nuostatomis yra nustatyti nacionaliniai tikslai.  
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Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Iki 2013 m. birželio 30 d. Komisija 
pateikia energijos taupymo ir energijos 
vartojimo efektyvumo technologijų 
finansavimo analizę ir veiksmų planą, 
ypatingą dėmesį atkreipdama į:
a) geresnį Sanglaudos ir struktūrinių 
fondų ir pagrindų programų naudojimą;
b) geresnį ir aktyvesnį Europos investicijų 
banko ir kitų viešųjų finansinių įstaigų 
lėšų naudojimą;
c) geresnę prieigą prie rizikos kapitalo, 
pirmiausia analizuojant investicijų 
energijos taupymo srityje rizikos 
pasidalijimo priemonės pagrįstumą ir
d) geresnį Sąjungos, nacionalinį ir 
regioninį/vietos finansavimo ir kitokio 
pobūdžio paramos koordinavimą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 8 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
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Pagrindimas

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Paramos programa

Komisija, siekdama skatinti praktinį šios 
direktyvos įgyvendinimą nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmenimis, parengia 
paramos priemonę vadovaudamasi 
programa „Pažangi energetika Europai“ 
(Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimas Nr. 1639/2006/EB1). Taikant 
šią priemonę būtų remiamas keitimasis 
patirtimi, susijusia su praktika, gairėmis, 
bendradarbiavimo kuriant tinklus veikla, 
taip pat inovacine praktika. 
____________
1 OL L 310, 2006 11 9, p. 15. 

Or. en

Pagrindimas

Būtina pratęsti įgyvendinamas ES programas, pvz., programą „Pažangi energetika Europai“.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl direktyvos
-I priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-I PRIEDAS
Nacionaliniai energijos taupymo tikslai
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A. Nacionalinis 2020 m. energijos 
taupymo tikslas (pirminė energija)

kai
„t. b. n.“ reiškia „turi būti nustatyta“,
S2020 = 2020 m. atitinkamos valstybės 
narės sutaupyta energija

Maksimalus 
pirminės energijos 
suvartojimas 
2020 m. (Mtoe)

Minimalus energijos 
taupymo tikslas –
mažesnis 
suvartojamos 
pirminės energijos 
kiekis 2020 m. 
(Mtoe) (S2020)

Belgija t. b. n. t. b. n.
Bulgarija t. b. n. t. b. n.
Čekijos Respublika t. b. n. t. b. n.
Danija t. b. n. t. b. n.
Vokietija t. b. n. t. b. n.
Estija t. b. n. t. b. n.
Airija t. b. n. t. b. n.
Graikija t. b. n. t. b. n.
Ispanija t. b. n. t. b. n.
Prancūzija t. b. n. t. b. n.
Italija t. b. n. t. b. n.
Kipras t. b. n. t. b. n.
Latvija t. b. n. t. b. n.
Lietuva t. b. n. t. b. n.
Liuksemburgas t. b. n. t. b. n.
Vengrija t. b. n. t. b. n.
Malta t. b. n. t. b. n.
Nyderlandai t. b. n. t. b. n.
Austrija t. b. n. t. b. n.
Lenkija t. b. n. t. b. n.
Portugalija t. b. n. t. b. n.
Rumunija t. b. n. t. b. n.
Slovėnija t. b. n. t. b. n.
Slovakijos 
Respublika

t. b. n. t. b. n.

Suomija t. b. n. t. b. n.
Švedija t. b. n. t. b. n.
Jungtinė Karalystė t. b. n. t. b. n.

ES 1474 368
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B. Tikslinė trajektorija
3 straipsnio 2 straipsnyje paminėta 
tikslinė trajektorija atitinka šį pirminės 
energijos taupymo būdą kiekvienai 
valstybei narei siekiant 2020 m. tikslo:
2014 m. – XX%* (S2020); 
2016 m. – YY%* (S2020); 
2018 m. – ZZ%* (S2020), 
kai
S2020 = atitinkamos valstybės narės 
2020 m. sutaupyta energija, kaip nurodyta 
A dalies lentelės dešiniojoje skiltyje.

Or. en

Pagrindimas

The Rapporteur did not address the effort sharing issue in the draft report as he believes that 
the sensitivity of the issue requires an in depth debate with MEPs first. However, 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 -, will therefore have to be distributed during the course of the discussion of 
this Directive.
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 (namely 
the XX, YY and ZZ numbers) need an in depth debate with MEPs before fixing it definitely.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo antraštės išnaša

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniam vartojimui pasirinkto kuro Galutiniam vartojimui pasirinkto kuro 
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energetinė vertė (perskaičiavimo lentelė)41 energetinė vertė (perskaičiavimo lentelė)
41 Valstybės narės gali taikyti kitokius 
perskaičiavimo koeficientus, jei gali juos 
pagrįsti.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šio priedo lentelėje jau pateiktas tam tikras skaičius perskaičiavimo koeficientų, kurie visoje 
ES turėtų būti taikomi kuo labiau suderintai. Dėl siūlomos išnašos atsiranda nekonkretumų, 
todėl ji turėtų būti išbraukta.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 3 pastaba

Komisijos siūlomas tekstas 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. 

[3] Taikytina, jei sutaupyta energija 
apskaičiuojama taikant metodą „iš apačios 
į viršų“, pagrįstą galutiniu energijos 
suvartojimu. Sutaupytai elektros energijai,
kaip pirminei energijai, apskaičiuoti 
valstybės narės 1 kWh (DŽŠV) elektros 
energijos taiko numatytąjį koeficientą 2,5, 
nebent būtų teisėtai nustatyta nacionalinė 
standartinė vertė.

Or. en

Pagrindimas

Visoms valstybėms narėms, kurios perskaičiuoja sutaupytą energijos kiekį iš galutinio 
suvartojimo į pirminę energiją, turėtų būti taikoma ta pati numatytoji reikšmė. Tačiau 
valstybės narės, įstatymiškai nustačiusios šį perskaičiavimo koeficientą, galės jį naudoti pagal 
šios direktyvos nuostatas. 
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Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energijos vartojimo efektyvumo
įpareigojimų sistemos

Energijos taupymo įpareigojimų sistemos

Or. en

Pagrindimas

Remiantis šalių, kurios jau pradėjo taikyti šią energijos taupymo įpareigojimų sistemą, 
patirtimi, svarbu apriboti šias sistemas iki projektų, kurie, kaip paaiškėja, yra papildomi. Iš 
direktyvos turėtų būti pašalinti mažo papildomumo veiksmai arba jie turėtų būti apriboti. 

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Trumpalaikiam taupymui skirtos 
priemonės

1. Priemonės, kuriomis neprisidedama 
siekiant tikslo taupyti energiją

Laikoma, kad toliau nurodytos priemonės 
skirtos trumpalaikiam taupymui:

Laikoma, kad toliau nurodytos priemonės 
nesusijusios su 6 straipsnyje nurodytu 
tikslu taupyti energiją:

Or. en

Pagrindimas

Remiantis šalių, kurios jau pradėjo taikyti šią energijos taupymo įpareigojimų sistemą, 
patirtimi, svarbu apriboti šias sistemas iki projektų, kurie, kaip paaiškėja, yra papildomi. Iš 
direktyvos turėtų būti pašalinti mažo papildomumo veiksmai arba jie turėtų būti apriboti. 
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Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) kompaktiškų fluorescencinių elektros 
lempučių platinimas arba įrengimas;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis šalių, kurios jau pradėjo taikyti šią energijos taupymo įpareigojimų sistemą, 
patirtimi, svarbu apriboti šias sistemas iki projektų, kurie, kaip paaiškėja, yra papildomi. Iš 
direktyvos turėtų būti pašalinti mažo papildomumo veiksmai arba jie turėtų būti apriboti. 

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) naudojamo kuro keitimas;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis šalių, kurios jau pradėjo taikyti šią energijos taupymo įpareigojimų sistemą, 
patirtimi, svarbu apriboti šias sistemas iki projektų, kurie, kaip paaiškėja, yra papildomi. Iš 
direktyvos turėtų būti pašalinti mažo papildomumo veiksmai arba jie turėtų būti apriboti. 

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) namų ūkio prietaisų, kurie nepriskirti 
aukščiausiajai energijos ženklinimo klasei 
ar kurių įsiskverbimo į rinką dalis pasiekė 
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30 proc., platinimas ar instaliavimas;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis šalių, kurios jau pradėjo taikyti šią energijos taupymo įpareigojimų sistemą, 
patirtimi, svarbu apriboti šias sistemas iki projektų, kurie, kaip paaiškėja, yra papildomi. Iš 
direktyvos turėtų būti pašalinti mažo papildomumo veiksmai arba jie turėtų būti apriboti. 

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) šiluminių siurblių, kurių veiklos 
koeficientas nesiekia 4 arba lygus 4, 
platinimas ar instaliavimas;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis šalių, kurios jau pradėjo taikyti šią energijos taupymo įpareigojimų sistemą, 
patirtimi, svarbu apriboti šias sistemas iki projektų, kurie, kaip paaiškėja, yra papildomi. Iš 
direktyvos turėtų būti pašalinti mažo papildomumo veiksmai arba jie turėtų būti apriboti. 

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) energijos vartojimo auditas; c) pažangių skaitiklių platinimas ar 
instaliavimas;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis šalių, kurios jau pradėjo taikyti šią energijos taupymo įpareigojimų sistemą, 
patirtimi, svarbu apriboti šias sistemas iki projektų, kurie, kaip paaiškėja, yra papildomi. Iš 
direktyvos turėtų būti pašalinti mažo papildomumo veiksmai arba jie turėtų būti apriboti. 
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Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Trumpalaikiam taupymui skirtos 
priemonės
a) namų ūkio prietaisų, kurie priskirti 
aukščiausiajai energijos ženklinimo klasei 
ar kurių įsiskverbimo į rinką dalis 
nepasiekė 30 proc., platinimas ar 
instaliavimas;
b) šiluminių siurblių, kurių veiklos 
koeficientas yra daugiau negu 4, 
platinimas ar instaliavimas;
c) energetikos auditas.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis šalių, kurios jau pradėjo taikyti šią energijos taupymo įpareigojimų sistemą, 
patirtimi, svarbu apriboti šias sistemas iki projektų, kurie, kaip paaiškėja, yra papildomi. Iš 
direktyvos turėtų būti pašalinti mažo papildomumo veiksmai arba jie turėtų būti apriboti. 

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinė reguliavimo institucija 
atsakinga už tikrinimą, dokumentaciją ir 
atskaitomybę. Įpareigotosios šalys 
įsipareigoja kas dvejus metus atlikti
nepriklausomą auditą, o kokybės kontrolė 
turi būti vykdoma kasmet. Nacionalinė 
reguliavimo institucija kasmet vykdo 
specialią dokumentacijos ir atskaitomybės 
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kontrolę. Nacionalinė reguliavimo institucija 
tvirtina standartines reikšmes (numanomai 
sutaupytus kiekius) ir metodiką, kuri 
taikoma inžineriniam principui įgyvendinti.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti pasitikėjimą šia nauja sistema, sutaupytos energijos 
apskaičiavimai/metodika ir vertinimas turi būti patikėta nepriklausomam organui. 

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagal šią sistemą įpareigotosios šalys, 
sutaupytą energiją apskaičiuodamos pagal 
6 straipsnio 2 dalį, taiko vieną ar daugiau iš 
toliau nurodytų metodų: 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti pasitikėjimą šia nauja sistema, sutaupytos energijos 
apskaičiavimai/metodika ir vertinimas turi būti patikėta nepriklausomam organui. 

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) 3 ir 4 punktuose nurodytas numatytąsias 
reikšmes ir galiojimo terminus, jei 
nenustatytos nacionalinės tipinės reikšmės 
ir galiojimo terminai. Numatytąsias 
reikšmes ir galiojimo terminus kasmet 
atnaujina Europos Komisija, siekdama 
atsižvelgti į technologines inovacijas.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti pasitikėjimą šia nauja sistema, sutaupytos energijos 
apskaičiavimai/metodika ir vertinimas turi būti patikėta nepriklausomam organui. 

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 3.1. dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

a. IŠSKIRTIEJI ŠALDIKLIAI IR ŠALDYTUVAI-ŠALDIKLIAI
šaldytuvai-
šaldikliai Šaldikliai

*A+ klasė Numanomai 
sutaupytas kiekis (kWh / per 
metus) 64 62
**A+ klasė Numanomai 
sutaupytas kiekis (kWh / per 
metus) 76 73
A++ klasė Numanomai sutaupytas 
kiekis (kWh / per metus) 129 123
A+++ klasė Numanomai sutaupytas 
kiekis (kWh / per metus) 193 185

Pakeitimas
a. IŠSKIRTIEJI ŠALDIKLIAI IR ŠALDYTUVAI-ŠALDIKLIAI

šaldytuvai-
šaldikliai Šaldikliai

Išbraukta. Išbraukta. Išbraukta.

Išbraukta. Išbraukta. Išbraukta.

A++ klasė Numanomai sutaupytas 
kiekis (kWh / per metus) nėra duomenų

nėra 
duomenų

A+++ klasė Numanomai sutaupytas 
kiekis (kWh / per metus) nėra duomenų

nėra 
duomenų
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Or. en

Pagrindimas

Numatytosios energijos sutaupymo reikšmės Komisijos pasiūlyme yra apskaičiuotos kaip 
standartą naudojant mažiausiai efektyvios energijos ženklinimo klasės efektyvumą. Taikant 
šias nustatytąsias energijos sutaupymo reikšmes bus nustatomas didžiulis sutaupytos 
energijos kiekis, kai iš tikrųjų niekas nesutaupoma. Siekiant to išvengti reikia konservatyviau 
atlikti apskaičiavimus ir sutaupytų kiekių paskirstymą. Siūlomi reikšmių pakeitimai buvo 
apskaičiuoti pranešėjui naudojant „Topten“ − www.topten.eu/ − vartotojams skirtą 
internetinę paieškos priemonę, kuri pateikia geriausius įvairių produktų kategorijų įtaisus. 

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 3.1. dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

b. NEIŠSKIRTIEJI ŠALDYTUVAI IR ŠALDYTUVAI-ŠALDIKLIAI

šaldytuvai-šaldikliai ir 
šaldikliai

*A+ klasė Numanomai sutaupytas 
kiekis (kWh / per metus) 64
**A+ klasė Numanomai sutaupytas 
kiekis (kWh / per metus) 75
A++ klasė Numanomai sutaupytas 
kiekis (kWh / per metus) 128
A+++ klasė Numanomai sutaupytas 
kiekis (kWh / per metus) 191

Pakeitimas

b. NEIŠSKIRTIEJI ŠALDYTUVAI IR ŠALDYTUVAI-ŠALDIKLIAI

šaldytuvai-šaldikliai 
ir šaldikliai

*A+ klasė Numanomai sutaupytas 
kiekis (kWh / per metus) 0
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**A+ klasė Numanomai sutaupytas 
kiekis (kWh / per metus) 0
A++ klasė Numanomai sutaupytas 
kiekis (kWh / per metus) 68
A+++ klasė Numanomai sutaupytas 
kiekis (kWh / per metus) 125

Or. en

Pagrindimas

Numatytosios energijos sutaupymo reikšmės Komisijos pasiūlyme yra apskaičiuotos kaip 
standartą naudojant mažiausiai efektyvios energijos ženklinimo klasės efektyvumą. Taikant 
šias nustatytąsias energijos sutaupymo reikšmes bus nustatomas didžiulis sutaupytos 
energijos kiekis, kai iš tikrųjų niekas nesutaupoma. Siekiant to išvengti reikia konservatyviau 
atlikti apskaičiavimus ir sutaupytų kiekių paskirstymą. Siūlomi reikšmių pakeitimai buvo 
apskaičiuoti pranešėjui naudojant „Topten“ − www.topten.eu/ − vartotojams skirtą 
internetinę paieškos priemonę, kuri pateikia geriausius įvairių produktų kategorijų įtaisus. 

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 3.1. dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

c. BUITINĖS SKALBYKLĖS
*Iki 2013 m. lapkričio 30 d.
A+ klasė Numanomai 
sutaupytas kiekis (kWh / 
per metus) 26
A++ klasė Numanomai 
sutaupytas kiekis (kWh / 
per metus) 46
A+++ klasė Numanomai 
sutaupytas kiekis (kWh / 
per metus) 63

*Nuo 2013 m. gruodžio 1 d.
A++ klasė 
Numanomai 
sutaupytas kiekis 
(kWh / per metus) 20
A+++ klasė 
Numanomai 
sutaupytas kiekis 37
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(kWh / per metus)

*Nuo 2013 m. gruodžio 1 d. buitinių skalbyklių, kurių vardinis pajėgumas yra 4 kg arba didesnis, 
energijos vartojimo efektyvumo koeficientas turi būti mažesnis nei 59 (žr. Komisijos reglamento 
(ES) Nr. 1015/2010 I priedą).

Pakeitimas

c. BUITINĖS SKALBYKLĖS
*Iki 2013 m. lapkričio 30 d.
A+ klasė Numanomai 
sutaupytas kiekis (kWh / 
per metus) 0
A++ klasė Numanomai 
sutaupytas kiekis (kWh / 
per metus) 29
A+++ klasė Numanomai 
sutaupytas kiekis (kWh / 
per metus) 55

*Nuo 2013 m. gruodžio 1 d.
A++ klasė 
Numanomai 
sutaupytas kiekis 
(kWh / per metus) 13
A+++ klasė 
Numanomai 
sutaupytas kiekis 
(kWh / per metus) 37

*Nuo 2013 m. gruodžio 1 d. buitinių skalbyklių, kurių vardinis pajėgumas yra 4 kg arba 
didesnis, energijos vartojimo efektyvumo koeficientas turi būti mažesnis nei 59 (žr. Komisijos 
reglamento (ES) Nr. 1015/2010 I priedą).

Or. en

Pagrindimas

Numatytosios energijos sutaupymo reikšmės Komisijos pasiūlyme yra apskaičiuotos kaip 
standartą naudojant mažiausiai efektyvios energijos ženklinimo klasės efektyvumą. Taikant 
šias nustatytąsias energijos sutaupymo reikšmes bus nustatomas didžiulis sutaupytos 
energijos kiekis, kai iš tikrųjų niekas nesutaupoma. Siekiant to išvengti reikia konservatyviau 
atlikti apskaičiavimus ir sutaupytų kiekių paskirstymą. Siūlomi reikšmių pakeitimai buvo 
apskaičiuoti pranešėjui naudojant „Topten“ − www.topten.eu/ − vartotojams skirtą 
internetinę paieškos priemonę, kuri pateikia geriausius įvairių produktų kategorijų įtaisus. 
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Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 3.1. dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

d. BUITINĖS INDAPLOVĖS
Iki 2013 m. lapkričio 30 d. **
A+ klasė Numanomai 
sutaupytas kiekis (kWh / per 
metus) 37
A++ klasė Numanomai 
sutaupytas kiekis (kWh / per 
metus) 69
A+++ klasė Numanomai 
sutaupytas kiekis (kWh / per 
metus) 97

**Nuo 2013 m. gruodžio 1 d.
A++ klasė 
Numanomai 
sutaupytas kiekis 
(kWh / per metus) 32
A+++ klasė 
Numanomai 
sutaupytas kiekis 
(kWh / per metus) 60

**Nuo 2013 m. gruodžio 1 d. buitinių indaplovių, kurių vardinis pajėgumas yra 11 valgymo 
reikmenų komplektų ar didesnis ir buitinių indaplovių, kurių vardinis pajėgumas yra 10 
valgymo reikmenų ir kurių plotis yra didesnis nei 45 cm, energijos vartojimo efektyvumo 
koeficientas turi būti mažesnis kaip 63 (žr. KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) Nr. 1016/2010 
I priedą).

Pakeitimas

d. BUITINĖS INDAPLOVĖS
Iki 2013 m. lapkričio 30 d. 
**
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A+ klasė Numanomai 
sutaupytas kiekis (kWh / per 
metus) 0
A++ klasė Numanomai 
sutaupytas kiekis (kWh / per 
metus) 33
A+++ klasė Numanomai 
sutaupytas kiekis (kWh / per 
metus) 61

**Nuo 2013 m. gruodžio 
1 d.
A++ klasė 
Numanomai 
sutaupytas 
kiekis (kWh / 
per metus) 32
A+++ klasė 
Numanomai 
sutaupytas 
kiekis (kWh / 
per metus) 60

**Nuo 2013 m. gruodžio 1 d. buitinių indaplovių, kurių vardinis pajėgumas yra 11 valgymo 
reikmenų komplektų ar didesnis ir buitinių indaplovių, kurių vardinis pajėgumas yra 10 
valgymo reikmenų ir kurių plotis yra didesnis nei 45 cm, energijos vartojimo efektyvumo 
koeficientas turi būti mažesnis kaip 63 (žr. KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) Nr. 1016/2010 
I priedą).

Or. en

Pagrindimas

Numatytosios energijos sutaupymo reikšmės Komisijos pasiūlyme yra apskaičiuotos kaip 
standartą naudojant mažiausiai efektyvios energijos ženklinimo klasės efektyvumą. Taikant 
šias nustatytąsias energijos sutaupymo reikšmes bus nustatomas didžiulis sutaupytos 
energijos kiekis, kai iš tikrųjų niekas nesutaupoma. Siekiant to išvengti reikia konservatyviau 
atlikti apskaičiavimus ir sutaupytų kiekių paskirstymą. Siūlomi reikšmių pakeitimai buvo 
apskaičiuoti pranešėjui naudojant „Topten“ − www.topten.eu/ − vartotojams skirtą 
internetinę paieškos priemonę, kuri pateikia geriausius įvairių produktų kategorijų įtaisus. 



PR\878374LT.doc 77/91 PE472.358v01-00

LT

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 3.2. dalis

Komisijos siūlomas tekstas

3.2. Gyvenviečių apšvietimas

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

Vienetais sutaupyta energija – LED vietoj GLS 17 kWh / per metus

Pakeitimas

3.2. Gyvenviečių apšvietimas

Išbraukta.

Vienetais sutaupyta energija – LED vietoj GLS 12 kWh / per metus

Or. en

Pagrindimas

Numatytosios energijos sutaupymo reikšmės Komisijos pasiūlyme yra apskaičiuotos kaip 
standartą naudojant mažiausiai efektyvios energijos ženklinimo klasės efektyvumą. Taikant 
šias nustatytąsias energijos sutaupymo reikšmes bus nustatomas didžiulis sutaupytos 
energijos kiekis, kai iš tikrųjų niekas nesutaupoma. Siekiant to išvengti reikia konservatyviau 
atlikti apskaičiavimus ir sutaupytų kiekių paskirstymą. Siūlomi reikšmių pakeitimai buvo 
apskaičiuoti pranešėjui naudojant „Topten“ − www.topten.eu/ − vartotojams skirtą 
internetinę paieškos priemonę, kuri pateikia geriausius įvairių produktų kategorijų įtaisus. 

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

4. Numatytieji galiojimo terminai

Energijos vartojimo efektyvumo 
gerinimo priemonė pakeičiant 

Numatytasis 
galiojimo laikotarpis 
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sudedamąją dalį 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

Pakeitimas

4. Numatytieji galiojimo terminai

Energijos vartojimo efektyvumo 
gerinimo priemonė pakeičiant 
sudedamąją dalį

Numatytasis 
galiojimo laikotarpis 
metais

Šildymo katilas – kondensavimas 12
Šildymo katilas – tiesioginis išsiurbimas 12
Kaitvietės, nafta ir dujos Išbraukta.
Kontrolės įranga Išbraukta.
Kontrolės sistema – centrinė Išbraukta.
Kontrolės sistema – patalpos kontrolė Išbraukta.
Šildymo kontrolė. Kontroliniai vožtuvai, 
automatiniai

Išbraukta.

Išbraukta. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Numatytosios energijos sutaupymo reikšmės Komisijos pasiūlyme yra apskaičiuotos kaip 
standartą naudojant mažiausiai efektyvios energijos ženklinimo klasės efektyvumą. Taikant 
šias nustatytąsias energijos sutaupymo reikšmes bus nustatomas didžiulis sutaupytos 
energijos kiekis, kai iš tikrųjų niekas nesutaupoma. Siekiant to išvengti reikia konservatyviau 
atlikti apskaičiavimus ir sutaupytų kiekių paskirstymą. Siūlomi reikšmių pakeitimai buvo 
apskaičiuoti pranešėjui naudojant „Topten“ − www.topten.eu/ − vartotojams skirtą 
internetinę paieškos priemonę, kuri pateikia geriausius įvairių produktų kategorijų įtaisus. 
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Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl direktyvos
V a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Va priedas
Energijos sutaupymo formulė

kai:
• n = metų skaičius nuo Energijos 
vartojimo efektyvumo direktyvos 
įsigaliojimo dienos, 
• En = parduotos energijos kiekis n 
metais,
• Sn = energijos taupymo įpareigojimai n 
metais.

Or. en

Pagrindimas

Pagal 6 straipsnį dėl energijos taupymo sistemų kiekviena valstybė narė turėtų užtikrinti, kad 
kasmet būtų sutaupoma 1,5 proc. daugiau nei ankstesniais metais. Formulė padeda suprasti 
bendrąjį energijos sutaupymą, kaip Komisija siūlo 6 straipsnio 1 dalyje. 

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIV priedo 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) valstybės narės viešosioms 
organizacijoms priklausančių pastatų, 
kurių bendras naudingasis plotas viršija 
250 m2, patalpų bendras plotas, kuris 
ataskaitos teikimo metų sausio 1 d. 
neatitiko 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
energinio naudingumo reikalavimų; 

c) valstybės narės viešosioms 
organizacijoms priklausančių ar jų 
užimamų pastatų patalpų bendras plotas, 
kuris ataskaitos teikimo metų sausio 1 d. 
neatitiko 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
energinio naudingumo reikalavimų; 

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIV priedo 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) praėjusiais metais renovuotas valstybės 
narės viešosioms organizacijoms 
priklausančių pastatų patalpų bendras 
plotas; 

d) praėjusiais metais įgyvendinant 4 
straipsnio 1 dalį renovuotas valstybės 
narės viešosioms organizacijoms ir 
valdžios institucijoms priklausančių ar jų 
užimamų pastatų patalpų bendras plotas;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIV priedo 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) energija, sutaupyta taikant 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytas nacionalines energijos 
vartojimo efektyvumo sistemas ar 
alternatyvias priemones, priimtas taikant 
6 straipsnio 9 dalį.

e) energija, sutaupyta taikant 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytas nacionalines energijos 
vartojimo efektyvumo sistemas.

Or. en

Pagrindimas
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Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIV priedo 1 dalies paskutinis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į pirmąją ataskaita taip pat įtraukiamas 3 
straipsnio 1 dalyje nurodytas nacionalinis 
tikslinis rodiklis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIV priedo 2 dalies 1 punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

− Direktyvos 2006/32/EB 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytas nacionalinis orientacinis
energijos taupymo tikslinis rodiklis;

− šios direktyvos 3a straipsnio 3 dalyje ir 4 
straipsnyje bei Direktyvos 2006/32/EB 4 
straipsnio 1 dalyje nurodyti nacionaliniai 
orientaciniai energijos taupymo tiksliniai 
rodikliai;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIV priedo 2 dalies 3. -1. punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.-1. Finansinė parama (2a straipsnis)
Į papildomas ataskaitas įtraukiama 
informacija apie finansavimo priemonių 
nustatymą ir turimas lėšas pagal 2a 
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straipsnio 1 dalį. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIV priedo 2 dalies 3. -1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.-1a. Pastatų renovacija (3a straipsnis)
Į papildomas ataskaitas įtraukiamas 
pažangos, pasiektos įgyvendinant 3a 
straipsnyje nurodytą nacionalinį pastatų 
renovacijos planą, įvertinimas.
Ypač papildomose ataskaitose įvertinamos 
priemonės, kurių imtasi siekiant 
užtikrinti, kad 

 finansiškai nenukentėtų nuomininkai,

 būtų sprendžiamos socialinės 
problemos,

 pirmiausia būtų renovuojami pastatai, 
kurių energijos vartojimo efektyvumas 
mažiausias
pagal 3a straipsnio 3, 4 ir 5 dalis.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIV priedo 2 dalies 3.2. punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į papildomas ataskaitas įtraukiami pagal IV Į papildomas ataskaitas įtraukiami 16 
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priedą pasirinkti nacionaliniai koeficientai. straipsnyje nurodyti ir pagal IV priedą 
pasirinkti taikomi nacionaliniai 
perskaičiavimo koeficientai.

Į pirmąją papildomą ataskaitą įtraukiamas 
trumpas 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
nacionalinės sistemos arba taikant 6 
straipsnio 9 dalį priimtų alternatyvių 
priemonių aprašymas.

Į pirmąją papildomą ataskaitą įtraukiamas 
trumpas 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
nacionalinės sistemos aprašymas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIV priedo 2 dalies 3. 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.3a. Vartotojų informavimo ir teisių 
stiprinimo programa (8a straipsnis)
Į papildomas ataskaitas įtraukiamas 
pažangos, pasiektos įgyvendinant 8a 
straipsnyje nurodytą nacionalinę smulkių 
energijos vartotojų teisių stiprinimo 
strategiją, įvertinimas. 

Or. en

Pagrindimas
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AIŠKINAMOJI DALIS

I. ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMAS. VISKAS ARBA NIEKO

Jei Europos Sąjungai nepasiseks energijos vartojimo efektyvumo srityje, jai taip pat 
nepasiseks klimato kaitos, energetinio saugumo, ekologiško augimo ir socialinės apsaugos 
srityse.

1) Klimato kaitos ir išteklių stokos problemų sprendimas 
Norint įgyvendinti klimato ir energetikos planus, pagal kuriuos siekiama, kad temperatūra 
pasaulyje kiltų ne daugiau kaip 2°C, reikia vykdyti plataus užmojo energijos taupymo ir 
energijos vartojimo efektyvumo politiką1. Taip pat įrodyta, kad energijos vartojimo 
efektyvumo gerinimas yra pigiausias ir greičiausias būdas sumažinti išmetamo C02 kiekį2. 

2) ES užsienio skolos energijos srityje mažinimas ir ES geopolitinės nepriklausomybės ir 
energetinio saugumo didinimas
ES per metus išleidžia daugiau nei 400 mlrd. eurų energijos importui. Įgyvendinus 20 proc. 
energijos taupymo tikslą bus pagerintas ne tik mūsų energetinis saugumas, bet taip pat bus 
mažiausiai 50 mlrd. eurų per metus sumažintas turto iš ES ekonomikos perkėlimas į energiją 
gaminančias šalis. 

3) Tvaraus augimo užtikrinimas ekonomikos krizės laikotarpiu
ES kaip lyderės vaidmeniui kuriant, naudojant ir gaminant efektyvias technologijas ir 
paslaugas iškilo pavojus. Kadangi Europos įmonės vis dar tebėra rinkos lyderės tam tikrose 
srityse, rinkos platinimas ir gilinimas siekiant gerinti energijos vartojimo efektyvumą padėtų 
šioms ekologines technologijas taikančioms įmonėms konkuruoti pasaulio mastu.

Pritraukus papildomas privataus kapitalo investicijas ES bus sukruta milijonai darbo vietų 
vietos ir nacionaliniu lygmeniu, įskaitant statybų sektorių. Be to, ES sunkioji pramonė bei 
mažosios ir vidutinės įmonės bus remiamos siekiant, kad jų energetinis našumas būtų 
didesnis, o tai yra itin svarbu konkuruojant pasaulio rinkoje. 

4) Energijos išlaidų kontroliavimas
Energijos tiekėjų konkurencijos neužteks norint, kad energijos išlaidos būtų kontroliuojamos, 
nes tikėtina, kad energijos kainos už vienetą ir toliau didės. Todėl politika ir priemonėmis turi 
būti pasiektas absoliutus energijos suvartojimo sumažinimas, dėl to sumažės bendros 
vartotojų išlaidos energijai ir bus išlaisvinta ES piliečių ir įmonių pajamų bei sumažintos 
viešojo sektoriaus išlaidos. 
Veiksmingomis taupymo priemonėmis iki 2030 m. galima 50 proc. sumažinti elektrinių ir 30 
proc. perdavimo tinklų investicijų poreikius. Be to, kuriant nacionalines ir regionines 
reagavimo į paklausą rinkas bus daromas didmeninių elektros kainų mažinimo spaudimas3. 
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Didinant energijos kainas už vienetą vidury ekonominės krizės būtų daromas neigiamas 
poveikis mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams. Kuro nepritekliaus mažinimas turėtų būti 
pagrindinis šiuo teisės aktu sprendžiamas klausimas.

II. ES ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIREKTYVA. KONKREČIOS 
SKUBIŲ POREIKIŲ TENKINIMO PRIEMONĖS
Būtina taikyti bendrą ES strategiją siekiant labiau taupyti energiją, padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir paskatinti inovacijas, sukurti masto ekonomiją ir sumažinti 
biurokratinę naštą visose valstybėse narėse. ES energijos vartojimo efektyvumo politika 
remsis esama gerai veikiančia regionine ir nacionaline politika, tačiau bus išsaugotas 
lankstumas, būtinas norint atsižvelgti į vietos ir nacionalinis ypatumus.
Europos sėkmė turi būti grindžiama šiais dviem pagrindais:

a) Energijos vartojimo efektyvumo priemonių išankstinis finansavimas 

Mokestinio nesaugumo laikais investuotojai negali pasikliauti (vien tik) viešąja parama. 
Siekiant reikiamą privatų kapitalą nukreipti į energijos vartojimo efektyvumo sektorių 
pranešėjas siūlo:

- privalomus tikslinius rodiklius ir priemones. ES teisės aktų, susijusių su klimatu ir 
atsinaujinančiais ištekliais, leidybos patirtis rodo, kad reikia nustatyti privalomus 
tikslinius rodiklius valstybėms narėms. Jie padidina matomumą, politinį įsipareigojimą 
ir investicijų tikrumą bei mobilizuoja išteklius ir veiksmus. Privalomus tikslinius 
rodiklius pateisina griežtų efektyvaus energijos vartojimo priemonių bendras 
teigiamas makroekonominis ir geopolitinis poveikis ES ekonomikai ir piliečiams.

- naujas stabilias nevyriausybines lėšas. Patirtis JAV, kuriose taikomi sistemos 
naudojimo visuomenei naudingi mokesčiai, ir kai kuriose ES šalyse (Jungtinėje 
Karalystėje, Danijoje, Prancūzijoje), kuriose taikomi energijos taupymo įpareigojimai, 
rodo, kad nedideli visiems vartotojams ar mažmenininkams taikomi mokesčiai ar 
įpareigojimai gali teikti didelių ir pastovių lėšų.  

- naujus verslo modelius. Energijos taupymo įmonės JAV ir Kinijoje teikia didelės 
apimties išankstinį investicijų į energijos vartojimo efektyvumą finansavimą. Iš jų 
gaunamą naudą dalijasi tos įmonės ir vartotojai. Jungtinėje Karalystėje taikomas 
energijos taupymo įpareigojimo modelis taip pat eina ta linkme.

  

b) Technologinių, finansinių ir socialinių naujovių skatinimas

- mokymosi spartinimas.  Siekiant greičiau sumažinti išlaidas, skirtas plataus užmojo 
renovacijoms, reikalinga kritinė masė investicijų norint pradėti sparčiai diegti 
technologines ir ypač organizacines naujoves.

- visuomenės dalyvavimo stiprinimas. Nustatant vartojimo efektyvumo priemones turi 
dalyvauti vartotojų organizacijos vietos ir regionų lygmenimis.
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Todėl rengiant šią direktyvą pranešėjas siūlo laikytis tokios strategijos:

1) Nustatyti privalomus tikslinius rodiklius ES ir nacionaliniu lygmeniu (1 ir 3 
straipsniai)
Ši direktyva – Europos galimybė įgyvendinti valstybių narių vadovų įsipareigojimus, 
prisiimtus 2007 m. kovo mėn. ir 2011 m. vasario mėn. energetikos ir klimato srityje. Pasiekus 
20 proc. energijos vartojimo efektyvumo tikslą Europos Sąjungoje iki 2020 m. galima 
sutaupyti 368 milijonus tonų naftos ekvivalento (Mtoe) palyginti su numatoma tendencija.

Tačiau dabartinėmis pastangomis bus įgyvendinta tik pusė tikslinio rodiklio, pvz., viename 
namų ūkyje kasmet bus iššvaistoma 1000 eurų4 ir bereikalingai statomos naujos elektrinės ir 
importuojami vis didesni dujų ir naftos kiekiai. 

Išsamūs tyrimai parodė, kad ši energijos taupymo spraga gali būti užpildyta pradedant sparčiai 
taikyti naujas priemones5, tačiau Komisijos siūlomas dviejų pakopų tikslinių rodiklių 
nustatymo metodas iš tiesų reiškia, kad reikiami veiksmai mažiausiai iki 2016 m. sustabdomi, 
o tai yra nepriimtina. 

Privalomi tiksliniai rodikliai turėtų būti taikomi vienodai taikant pastangų pasidalijimo 
sistemą ir naudojant kiekvienai šaliai būdingas energijos naudojimo pradines pozicijas. 
Dabartinis energetikos pagerinimo potencialas visoje ES yra panašus ir keletas tyrimų parodė, 
kad net ir tos šalys, kurios seniai vykdo energijos vartojimo efektyvumo politiką, dar negavo 
visiškos ekonominės naudos ir nepasiekė techninių ribų6. 
Todėl pranešėjas mano, kad kiekviena šalis turėtų pasiekti tą pačią energijos taupymo 
procentinę dalį, grindžiamą dabartiniu šalies energijos suvartojimo lygmeniu. Atitinkami 
nacionaliniai tiksliniai rodikliai turėtų būti išreikšti pirmine energija siekiant, kad būtų galima 
išmatuoti ir palyginti per tam tikrą laiką visoje ES padarytą pažangą.
Kaip matyti iš toliau pateikto grafiko7, 20 proc. efektyvumo tikslinį rodiklį galima pasiekti 
nacionaliniu lygmeniu derinant keletą politikos krypčių ir priemonių įvairiuose sektoriuose.  
Tačiau pati svarbiausia priemonė, kuri padėtų pasiekti bendrą 20 proc. tikslinį rodiklį, yra 1,5 
proc. energijos sutaupymo įsipareigojimas galutinio energijos vartojimo sektoriuose (kaip 
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numatyta 6 straipsnyje).

2) Sukurti ir sustiprinti (išankstinio) energijos vartojimo efektyvumo priemonių 
finansavimą (2 a straipsnis (naujas))

Norint pasiekti Europos energijos taupymo tikslus per kitus dešimt metų reikia investuoti 
800–1200 mlrd. eurų8. Šios investicijos paprastai atsiperka per 4–8 metus, bus sukurta daug 
darbo vietų ir paskatintos inovacijos. Tačiau reikia organizuoti paramą reikiamo privataus 
kapitalo pritraukimui.

Siūloma direktyva naudojant veikiančias ES finansavimo sistemas, pvz., Sanglaudos ir 
struktūrinius fondus, kurie turėtų teikti pirmenybę efektyviam energijos vartojimui, ir projektų 
obligacijas, derėtų įsteigti tam skirtus nacionalinius fondus. Be to, taikant novatoriškas 
finansines priemones, pvz., atnaujinamuosius fondus, turėtų būti naudojamos ES lėšos ir 
nacionalinės įplaukos, gaunamos iš ES prekybos taršos leidimais sistemos aukcionų, 
naudojamų privačiam kapitalui pritraukti. Turi būti pratęstos įgyvendinamos ES programos, 
pvz., programa „Pažangi energetika Europai“.

Iš pasiūlytų taupymo įpareigojimų, kaip apibrėžta 6 straipsnyje, galima gauti didelę dalį 
reikalingų lėšų. Siekiant šių taupymo įpareigojimų iki 2020 m. būtų mobilizuota apie 
400 milijardų eurų. Taupymo įpareigojimų sistemos sudaro stabilią, nuspėjamą ir galingą 
finansinę priemonę ir jas taikant taip pat bus pagreitintas perėjimas prie naujų ES energetikos 
sektoriaus įmonių verslo modelių.

Šaltinis: Dr. Felix Matthes, Öko-Institut - Institute for Applied Ecology, 2011



PE472.358v01-00 88/91 PR\878374LT.doc

LT

Nacionalinės valdžios institucijos investuojant į energijos vartojimo efektyvumą taip pat 
turėtų skatinti naudoti privačias santaupas, taikant tam skirtas finansavimo priemones (pvz., 
Prancūzijos projektas „Žalioji taupomoji sąskaita“ (pranc. „livret d’épargne Vert“) arba 
būsimi ES teisės aktai dėl žaliųjų investicijų fondų).

3) Gerinti pastatų energinį naudingumą (4a straipsnis, naujas, 4 straipsnis)

Šiuo metu taikomais ES teisės aktais nesuteikiamas pakankamas pagrindas, skirtas 
reikalingoms esminėms permainoms, todėl pranešėjas siūlo rinktis ilgalaikį požiūrį įdiegiant 
nacionalines „2050 m. pastatų gaires“, kas šiuo metu daroma Vokietijoje.
ES pastatuose suvartojama 40 proc. visos ES vartojamos energijos, ir taupymo galimybės 
dabartiniame pastatų fonde yra didelės bei menkai išnaudojamos. 
Kaip parodyta žemiau pateiktame grafike, valstybės narės turės padidinti tiek su energija 
susijusį renovacijos mastą iki mažiausiai 2 proc. per metus, tiek turės kiekvienos renovacijos 
metu užtikrinti vis didesnį sutaupymą. 

Pranešėjas palankiai vertina privalomą 3 proc. viešųjų organizacijų pastatų renovavimo 
normą.  Viešosioms organizacijoms priklausantys arba jų užimami pastatai gali būti svertu, 
išjudinančiu būtiną techninę, finansinę ir organizacinę inovaciją (ypač intensyvią renovaciją) 
ir energetikos paslaugų įmonių rinkos sukūrimą.

4) Stiprinti viešųjų pirkimų ir kitas priemones siekiant pagreitinti senų, neefektyviai 
energiją naudojančių produktų keitimą (5 straipsnis)

Šaltinis: Karsten Neuhoff et al. DIW - CPI, September 2011 - Thermal efficiency retrofit of residential buildings:
The German experience
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Siekiant visapusiškai pasinaudoti gaminių energijos taupymo politika reikia nacionaliniu 
lygmeniu imtis stiprių veiksmų tiek viešųjų pirkimų srityje, tiek siekiant, kad vartotojai 
sukurtų geriausių produktų bendros rinkos paskatą.

5) Nustatyti galutinio energijos vartojimo taupymo tikslą (6 straipsnis)

Šis straipsnis yra pagrindinė šios direktyvos dalis. Pranešėjas mano, kad siūlomas metinio 1,5 
proc. taupymo įpareigojimas turi būti taikomas visai ekonomikai, todėl yra privaloma įtraukti 
ir transporto sektorių, kuriame yra didelės, bet neįgyvendintos ekonominės taupymo 
galimybės. 

Elektros energijos taupymui turi būti teikiamas prioritetas, kadangi elektros vartojimas 
sparčiai auga ir kadangi vienam elektros vienetui pagaminti reikia keleto, mažiausiai 2,5, 
pirminės energijos vienetų. 
Įpareigotosioms šalims turėtų būti leista įvykdyti dalį jų įsipareigojimų, sumokant tam tikrą 
sumą į specialų fondą. Turi būti įtrauktos priemonės, kuriomis išvengiama dvigubo 
skaičiavimo, pvz., energijos kiekiai, kuriuos būtina sutaupyti, turi būti pasiekti taikant 
papildomas priemones atsižvelgiant į jau esamus teisės aktų reikalavimus, pvz., ekologinio 
projektavimo reikalavimus. 

6)  Padėti pramonei ir MVĮ būti produktyvesnėms energijos atžvilgiu (7 straipsnis)

Pramonės ir MVĮ sektoriams reikalingos papildomos paskatos siekiant greitai pereiti nuo 
auditų prie naujų energijos valdymo sistemų ir investavimų, kurie suteikia galimybę prisidėti 
prie konkretaus ir reikšmingo energijos taupymo. Remdamasis teigiama Danijos, Suomijos, 
Olandijos ir Švedijos patirtimi pranešėjas siūlo susieti energijos taupymo įpareigojimų 
sistemas, nacionalinę mokesčių sumažinimo tvarką ir ES valstybės pagalbos taisykles siekiant 
padėti ES įmonėms tapti konkurencingesnėmis, tokiu būdu sumažinant jų energijos išlaidas.

7) Keisti elgesį, įtraukiant vartotojus, miestus ir regionus (8 straipsnis)

Pranešėjas palankiai vertina pažangių skaitiklių įdiegimą, tokiu būdu padedant vartotojams 
pagerinti jų elgesį energijos vartojimo efektyvumo srityje. 

Vartotojų organizacijoms turėtų tekti didesnis vaidmuo kuriant nacionalinę energijos politiką 
ir turi būti įdiegtos reikiamos garantijos siekiant apsaugoti vartotojus nuo nepateisinamo 
kainos padidėjimo.
Turi būti sustiprintas vietos ir regiono valdymo struktūrų vaidmuo siekiant teritorijos 
energijos efektyvumo („Mažai energijos naudojantys miestai“, „2000 vatų visuomenė“, 
„Merų paktas“). 

8) Didinti efektyvumą ES energijos tiekimo sistemoje (10 ir 11 straipsniai, 19 straipsnio 5 
dalis) 
ES energijos transformavimo sistema (pradedant įprastinėmis elektrinėmis, baigiant 
perdirbimo įmonėmis) yra pakankamai neefektyvi, jos efektyvumas nesiekia 35 proc.  Taigi 
šiame sektoriuje galima sutaupyti daug energijos ir tai padaryti greitai. 
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ES ne tik reikia užtikrinti, kad naujoms investicijoms būtų naudojamos geriausios esamos 
technologijos (geriausios esamos technologijos standartas), bet ir dar kartą peržiūrėti 
galimybes vykdyti bendrą elektros energijos, šilumos ir vėsinimo gamybą. Taigi 10 
straipsnyje numatytų išimčių turėtų būti nedaug.  Tačiau nauda, kurią kogeneracijos elektrinės 
teikia visai elektros energijos sistemai turi būti atlyginta, nes gerai sukonstruota kogeneracinė 
įranga galėtų taip pat atlikti svarbų vaidmenį saugant energiją ir elektros energiją.  
Sveikintina tai, kad kogeneracijai užtikrinama pirmenybinė prieiga prie tinklo ir skirstymo, 
tačiau tai neturi trukdyti iš atsinaujinančių šaltinių gaunamos energijos jau turimai 
pirmenybinei prieigai. 

9) Aiškiai apibrėžti reguliuotojų ir perdavimo sistemų operatorių vaidmenis ir tuo pat 
metu kurti paklausa grindžiamą rinką (12 straipsnis)
Norint praktiškai įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo priemones reikia, kad į veiklą 
būtų visapusiškai įtraukti reguliuotojai, perdavimo sistemų operatoriai ir skirstymo sistemų 
operatoriai. Siekiant greičiau įdiegti pažangiuosius tinklus kartu reikėtų prioritetine tvarka 
kurti nacionalines ir regionines reagavimo į paklausą rinkas.
JAV įgyvendinant paklausos ekonomijos ir reagavimo į paklausą programas vartotojai labai 
daug sutaupo (1,2 mlrd. JAV dolerių neseniai įvykusiame organizacijos „PJM“9 pajėgumų 
aukcione). Remdamosi 12 straipsniu ES reguliavimo institucijos turėtų pašalinti kliūtis 
smulkiems vartotojams ir paskirstytojams dalyvauti balansavimo ir papildomose paslaugose. 

10) Užtikrinti sąžiningą ir atvirą konkurenciją platesnėje ES energetikos paslaugų 
rinkoje (13–15 straipsniai)

Augančioje ES energijos taupymo paslaugų rinkoje reikia mažinti biurokratinę naštą, pvz., 
reikia pašalinti nacionalines kliūtis trečiųjų šalių investicijoms.  Taip pat reikia įdiegti 
garantijas, užtikrinančias, kad energetikos komunalinių paslaugų įmonės neprimestų prieš 
konkurenciją nukreipto elgesio savo mažesniems varžovams.

11) Tobulinti efektyvaus energijos vartojimo politikos valdyseną (19 straipsnis)

Pagal šią direktyvą numatyta atskaitomybės sistema turi būti kuo paprastesnė, tačiau vis tiek 
pakankamai konkreti ir aiški, kad duomenis būtų galima palyginti ir įvardyti geriausią 
praktiką. Taikant sistemą turėtų būti stebima pažanga ir vertinamas skirtingų priemonių 
veiksmingumas. Informacija turėtų būti viešai skelbiama. 
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