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4.7.2016 A8-0213/88 

Pakeitimas 88 

Martina Werner 

S&D frakcijos vardu 

Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Dario Tamburrano 

 

Pranešimas A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas 

(COM(2015) 0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 2 a pastraipa (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Darnieji standartai turi atspindėti 

parengiamajame kiekvienos gaminių 

grupės tyrime dokumentais pagrįstą 

labiausiai įprastą naudojimą ir juos 

taikant turi būti siekiama atsižvelgti į 

esamus režimus ir ciklus, kuriuos naudoja 

vartotojai, taip pat turi būti atsižvelgiama į 

laiką, per kurį pasiekiamas tam tikras 

prietaiso veiksmingumas, kuris daro 

poveikį energijos vartojimo efektyvumo 

rodiklio apskaičiavimui ar bet kuriems 

kitiems efektyvumo rodikliams, kaip 

nustatyta atitinkamu deleguotuoju aktu. 

 Energijos vartojimo efektyvumo rodiklio 

apskaičiavimo metodika neturi remtis vien 

tik efektyviausiu energijos vartojimo 

parametru, funkcija ar režimu (ar 

ekologiniu režimu), jei jų yra daugiau 

kaip vienas. 

 Ji turi būti nustatyta taip, kad būtų 

aptinkamas ir pašalinamas tyčinis ar 

netyčinis manipuliavimas ar bandymų 

rezultatų gerinimas, ir turi užtikrinti, kad 

nebūtų atsižvelgiama į tolerancijos vertes 

ir neprivalomus tikrinimo parametrus, 

kurie galėtų pakeisti išbandomo modelio 
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energijos vartojimo efektyvumo klasę. 

 Leidžiami patikrintų rezultatų nuokrypiai 

nuo deklaruojamų turėtų būti ne didesni 

už statistinę ir faktiniais duomenimis 

pagrįstą matavimo įrangos paklaidą. 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

4.7.2016 A8-0213/89 

Pakeitimas 89 

Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Dario Tamburrano 

 

Pranešimas A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas 

(COM(2015) 0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 2 a pastraipa (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Atitinkamais atvejais valstybės narės, 

rengdamos savo nuomones ir su 

deleguotaisiais aktais, papildančiais šį 

reglamentą, susijusį indėlį, nustato 

sistemingas konsultavimosi su 

nacionaliniais suinteresuotaisiais 

subjektais, pvz., subjektais, nurodomais 

pirmoje pastraipoje, procedūras. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0213/90 

Pakeitimas 90 

Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Dario Tamburrano 

 

Pranešimas A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas 

(COM(2015) 0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 1 a pastraipa (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Pagal darbo planą visų pirma 

užtikrinama, kad būtų iš dalies pakeistas 

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 

Nr. 2015/11861a, visų pirma siekiant, kad 

vienodas vietinių patalpų šildytuvų 

etikečių dizainas ir turinys būtų taikomas 

ir elektriniams vietiniams patalpų 

šildytuvams. 

_________________ 

1a 2015 m. balandžio 24 d. Komisijos 

deleguotasis reglamentas (ES) 

Nr. 2015/1186, kuriuo dėl vietinių patalpų 

šildytuvų energijos vartojimo efektyvumo 

ženklinimo reikalavimų nustatymo 

papildoma Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2010/30/ES (OL L 193, 

2015 7 21, p. 20). 
 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0213/91 

Pakeitimas 91 

Martina Werner 

S&D frakcijos vardu 

Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Dario Tamburrano 

 

Pranešimas A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas 

(COM(2015) 0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) funkciniu požiūriu lygiaverčiams 

gaminiams taikoma tik viena etiketė; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0213/92 

Pakeitimas 92 

Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Dario Tamburrano 

 

Pranešimas A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas 

(COM(2015) 0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos l punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

l) tai, ar didesnių prietaisų energijos 

vartojimo efektyvumas turi būti aukštesnio 

lygio, kad tie prietaisai būtų priskiriami 

prie tam tikros energijos vartojimo 

efektyvumo klasės; 

l) konkrečios sąlygos, pagal kurias 

nustatyta, kad didesnių prietaisų energijos 

vartojimo efektyvumas turi būti aukštesnio 

lygio, kad tie prietaisai būtų priskiriami 

prie tam tikros energijos vartojimo 

efektyvumo klasės; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0213/93 

Pakeitimas 93 

Martina Werner 

S&D frakcijos vardu 

Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Dario Tamburrano 

 

Pranešimas A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas 

(COM(2015) 0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 2 dalies x a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 xa) Sąjungos viso metinio pardavimo 

duomenys. 

Or. en 

 


