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11.1.2018 A8-0391/103 

Pakeitimas 103 

Anneleen Van Bossuyt 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energijos vartojimo efektyvumas 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Direktyva 2012/27/ES 

1 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šia direktyva nustatoma bendra 

energijos vartojimo efektyvumo skatinimo 

Sąjungoje priemonių sistema, siekiant 

užtikrinti, kad būtų pasiekti pagrindiniai 

Sąjungos energijos vartojimo efektyvumo 

tikslai – iki 2020 m. 20 % tikslas ir iki 

2030 m. privalomas 30 % tikslas, – ir 

sudaromos sąlygos energijos vartojimo 

efektyvumą toliau didinti ir po tų datų. Joje 

nustatomos taisyklės, kuriomis siekiama 

šalinti kliūtis energijos rinkoje ir rinkos 

trūkumus, trukdančius efektyviai tiekti ir 

naudoti energiją, ir numatoma, kad turi būti 

nustatyti 2020 m. ir 2030 m. nacionaliniai 

orientaciniai energijos vartojimo 

efektyvumo tikslai ir indėliai.“; 

1. Šia direktyva nustatoma bendra 

energijos vartojimo efektyvumo skatinimo 

Sąjungoje priemonių sistema, įgyvendinant 

principą „pirmiausia – energijos 

vartojimo efektyvumas“ visoje energijos 

grandinėje, įskaitant energijos gamybą, 

perdavimą, paskirstymą ir galutinį 

vartojimą, siekiant užtikrinti, kad būtų 

pasiekti pagrindiniai Sąjungos energijos 

vartojimo efektyvumo tikslai – iki 2020 m. 

20 % tikslas ir iki 2030 m. orientacinis 

30 % tikslas, – ir sudaromos sąlygos 

energijos vartojimo efektyvumą toliau 

didinti ir po tų datų. Joje nustatomos 

taisyklės, kuriomis siekiama šalinti kliūtis 

energijos rinkoje ir rinkos trūkumus, 

trukdančius efektyviai tiekti ir naudoti 

energiją, ir numatoma, kad turi būti 

nustatyti 2020 m. ir 2030 m. nacionaliniai 

orientaciniai energijos vartojimo 

efektyvumo tikslai ir indėliai.“; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/104 

Pakeitimas 104 

Anneleen Van Bossuyt 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energijos vartojimo efektyvumas 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Direktyva 2012/27/ES 

3 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Kiekviena valstybė narė pagal 

Reglamento (ES) XX/20XX [dėl 

energetikos sąjungos valdymo] [4] ir [6] 

straipsnius nusistato orientacinį nacionalinį 

indėlį į 1 straipsnio 1 dalyje nurodytą 

Sąjungos 2030 m. energijos vartojimo 

efektyvumo tikslą. Nusistatydamos šiuos 

indėlius valstybės narės atsižvelgia į tai, 

kad 2030 m. bendras Sąjungos pirminės 

energijos suvartojimas turi būti ne 

didesnis kaip 1 321 mln. tne, o galutinės 

energijos – ne didesnis kaip 987 mln. tne. 

Šiuos indėlius valstybės narės nurodo 

Komisijai savo integruotuose 

nacionaliniuose energetikos ir klimato 

srities veiksmų planuose laikydamosi 

Reglamento (ES) XX/20XX [dėl 

energetikos sąjungos valdymo] [3] 

straipsnyje ir [7–11] straipsniuose 

nustatytos tvarkos. 

4. Kiekviena valstybė narė pagal 

Reglamento (ES) XX/20XX [dėl 

energetikos sąjungos valdymo] [4] ir [6] 

straipsnius nusistato orientacinį nacionalinį 

indėlį į 1 straipsnio 1 dalyje nurodytą 

Sąjungos 2030 m. energijos vartojimo 

efektyvumo tikslą. Nustatant indėlį 

atsižvelgiama į visus energetikos sistemos 

etapus, įskaitant energijos gamybą, 

perdavimą, paskirstymą ir galutinį 

vartojimą, ir jis gali būti papildytas 

konkrečiomis politikos priemonėmis. 
Nusistatydamos ir peržiūrėdamos šių 

indėlių dydį valstybės narės atsižvelgia į 

tai, kad 2030 m. bendras Sąjungos 

pirminės energijos suvartojimo atskaitos 

vertė turėtų būti ne didesnė kaip 

1 321 mln. tne, o galutinės energijos – ne 

didesnė kaip 987 mln. tne. Jei ekonominė 

plėtras ar struktūrinis koregavimas 

(atsižvelgiant į Eurostato duomenimis 

pagrįstą pramonės gamybos indeksą), 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba 

išmetamo CO2 kiekio sumažinimo 

rodikliai smarkiai skiriasi nuo prognozių 

ir prielaidų, naudotų nustatant Sąjungos 

tikslus ir nacionalinį indėlį jų siekiant, 

atskaitos vertės ir indėliai turi būti 

pakoreguoti. Nacionalinio indėlio 



 

AM\1143175LT.docx  PE614.328v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

perskaičiavimas turi būti atliekamas 

atnaujinant integruotus nacionalinius 

energetikos ir klimato srities veiksmų 

planus, nurodytus Reglamento (ES) 

XX/20XX [dėl energetikos sąjungos 

valdymo] [3] ir [13] straipsniuose. Bet 

koks sąjungos tikslo perskaičiavimas 

atliekamas praėjus metams po atnaujintų 

integruotų nacionalinių energetikos ir 

klimato srities veiksmų planų pateikimo 

dienos ir, prireikus, pakoreguotas tikslas 

priimamas taikant įprastą teisėkūros 

procedūrą. Jei valstybė narė savo indėlio 

nepagrindė energijos suvartojimo 

intensyvumu, ji savo integruotame 

nacionaliniame energetikos ir klimato 

srities veiksmų plane, nurodytame 

Reglamento (ES) XX/20XX [dėl 

energetikos sąjungos valdymo] [3] 

straipsnyje, gali paskelbti savo tikėtiną 

pramonės gamybos lygį 2030 m. ir po to į 

savo indėlį 2030 m. neįtraukti bet kokį 

suvartojamos energijos kiekį, suvartotą 

padidėjus pramonės gamybai. Bet kokia 

tokia išimtis grindžiama Eurostato 

pramonės gamybos indeksu. Šiuos 

indėlius ir bet kokį jų koregavimą 

valstybės narės nurodo Komisijai savo 

integruotuose nacionaliniuose energetikos 

ir klimato srities veiksmų planuose 

laikydamosi Reglamento (ES) XX/20XX 

[dėl energetikos sąjungos valdymo] [3] 

straipsnyje ir [7–11] straipsniuose 

nustatytos tvarkos. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/105 

Pakeitimas 105 

Anneleen Van Bossuyt 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energijos vartojimo efektyvumas 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Direktyva 2012/27/ES 

7 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2030 m. 

gruodžio 31 d. kiekvienais metais naujai 

sutaupomą kiekį, lygų 1,5 % metinio 

galutiniams vartotojams parduodamo 

kiekio, kurio vidurkis išvestas pagal trijų 

metų, ėjusių prieš 2019 m. sausio 1 d., 

metų duomenis. 

b) nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2030 m. 

gruodžio 31 d. kiekvienais metais naujai 

sutaupomą kiekį, lygų bent 1,5 % metinio 

galutiniams vartotojams parduodamo 

kiekio, kurio vidurkis išvestas pagal trejų 

metų, ėjusių prieš 2019 m. sausio 1 d., 

metų duomenis. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/106 

Pakeitimas 106 

Anneleen Van Bossuyt 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energijos vartojimo efektyvumas 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Direktyva 2012/27/ES 

7 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

B punkto taikymo tikslais, nepažeisdamos 

2 ir 3 dalių nuostatų, valstybės narės gali 

skaičiuoti tik tą sutaupytą energijos kiekį, 

kurį lemia naujos, po 2020 m. gruodžio 31 

d. įvestos, politikos priemonės arba 

politikos priemonės, įvestos tarp 2014 m. 

sausio 1 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d., jei 

galima įrodyti, kad dėl tų priemonių 

imamasi atskirų veiksmų po 2020 m. 

gruodžio 31 d. ir dėl jų sutaupoma 

energijos. 

B punkte nurodytu laikotarpiu 

reikalaujamas sutaupyti energijos kiekis 

skaičiuojamas atsižvelgiant į bendrą tuo 

laikotarpiu reikalaujamą sutaupyti kiekį 

ir papildo kiekį, kurį reikalaujama 

sutaupyti pagal a punktą. Tuo tikslu ir 

nepažeisdamos 2 ir 3 dalių nuostatų 

valstybės narės gali skaičiuoti tik tą 

sutaupytą energijos kiekį, kurį lemia po 

2020 m. gruodžio 31 d. įvestos politikos 

priemonės arba ankstesnės politikos 

priemonės, jei galima įrodyti, kad dėl tų 

priemonių imamasi naujų atskirų 

veiksmų po 2020 m. gruodžio 31 d. ir dėl 

jų sutaupoma energijos. Valstybės narės 

taip pat gali priskaičiuoti dėl pavienių 

veiksmų, kurių imtasi laikotarpiu nuo 

2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 

31 d., sutaupytą energijos kiekį, jei dėl jų 

ir po 2020 m. sutaupomas patikrinamas 

energijos kiekis. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/107 

Pakeitimas 107 

Anneleen Van Bossuyt 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energijos vartojimo efektyvumas 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Direktyva 2012/27/ES 

7 straipsnio 2 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) dėl atskirų veiksmų, kurie naujai 

įgyvendinami nuo 2008 m. gruodžio 31 d. 

ir daro poveikį 2020 m. ir vėliau ir kurie 

gali būti išmatuoti bei patikrinti, sutaupytą 

energiją įskaičiuoti į energijos, kuri turi 

būti sutaupyta pagal 1 dalį, kiekį; ir 

d) dėl atskirų veiksmų, kurie naujai 

įgyvendinami nuo 2008 m. gruodžio 31 d. 

ir daro poveikį 2020 m. ir kurie gali būti 

išmatuoti bei patikrinti, sutaupytą energiją 

įskaičiuoti į energijos, kuri turi būti 

sutaupyta pagal 1 dalį, kiekį; ir 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/108 

Pakeitimas 108 

Anneleen Van Bossuyt 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energijos vartojimo efektyvumas 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Direktyva 2012/27/ES 

7 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. 1 dalyje reikalaujamą sutaupyti 

energijos kiekį valstybės narės sutaupo 

sukurdamos 7a straipsnyje nurodytas 

energijos vartojimo efektyvumo 

įpareigojimų sistemas arba priimdamos 7b 

straipsnyje nurodytas alternatyvias 

priemones. Energijos vartojimo 

efektyvumo įpareigojimų sistemas 

valstybės narės gali derinti su 

alternatyviomis politikos priemonėmis. 

6. 1 dalyje reikalaujamą sutaupyti 

energijos kiekį valstybės narės sutaupo 

sukurdamos 7a straipsnyje nurodytas 

energijos vartojimo efektyvumo 

įpareigojimų sistemas arba priimdamos 7b 

straipsnyje nurodytas alternatyvias 

priemones, imdamosi priemonių, kuriomis 

siekiama sumažinti tiesioginį ir 

netiesioginį tokių sistemų sąnaudų 

poveikį tarptautinę konkurenciją 

patiriančių šalių konkurencingumui. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/109 

Pakeitimas 109 

Anneleen Van Bossuyt 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energijos vartojimo efektyvumas 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo 1 punkto b papunktis 

Direktyva 2012/27/ES 

V priedo 2 punkto b papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) dėl privalomų Sąjungos teisės aktų 

įgyvendinimo sutaupytas energijos kiekis 

laikomas kiekiu, kuris būtų sutaupytas bet 

kokiu atveju, įpareigotajai, 

dalyvaujančiajai ar įgaliotajai šaliai ir 

(arba) įgyvendinančiajai valdžios 

institucijai nesiimant veiksmų, todėl jis 

negali būti įskaičiuotas 7 straipsnio 1 

dalies taikymo tikslu, išskyrus sutaupytą 

kiekį, susijusį su esamų pastatų 

renovacija, su sąlyga, kad užtikrintas 3 

dalies h punkte nurodytas reikšmingumo 

lygis; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


