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1. Valstybės narės bendrai sutaupo 

bent tokį galutinės energijos kiekį, kuris 

atitinka: 

1. Valstybės narės bendrai sutaupo 

bent tokį galutinės energijos kiekį, kuris 

atitinka: 

a) nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. kiekvienais metais naujai 

sutaupomą kiekį, lygų 1,5 % metinio 

galutiniams vartotojams parduodamo 

energijos kiekio, kurio vidurkis išvestas 

pagal trijų metų, ėjusių prieš 2013 m. sausio 

1 d., metų duomenis; 

a) nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 

m. gruodžio 31 d. kiekvienais metais 

naujai sutaupomą kiekį, lygų 1,5 % 

metinio galutiniams vartotojams 

parduodamo energijos kiekio, kurio 

vidurkis išvestas pagal trijų metų, ėjusių 

prieš 2013 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 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 ketverių metų, ėjusių prieš 

2019 m. sausio 1 d., metų duomenis. 

Po 2030 m. valstybės narės ir toliau 

dešimtmečiais mažina suvartojamos 

energijos kiekį po 1,5 % kasmet, nebent 

Komisija, atlikusi peržiūrą iki 2027 m. arba 

po to kas dešimt metų, padaro išvadą, kad to 

nebereikia, jog Sąjunga pasiektų savo 

ilgalaikius 2050 m. energetikos ir klimato 

srities tikslus. 

Po 2030 m. valstybės narės ir toliau 

dešimtmečiais mažina suvartojamos 

energijos kiekį po 1,5 % kasmet, nebent 

Komisija, atlikusi peržiūrą iki 2027 m. 

arba po to kas dešimt metų, padaro išvadą, 

kad to nebereikia, jog Sąjunga pasiektų 

savo ilgalaikius 2050 m. energetikos ir 

klimato srities tikslus. 
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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 per a punkte nurodytą 

laikotarpį kaip ir visais vėlesniais 

laikotarpiais po 2030 m. Tuo tikslu ir 

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 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., jei jie atitinka 

reikalavimus, sutaupytą energijos kiekį, 

jei dėl jų ir po 2020 m. sutaupomas 

patikrinamas energijos kiekis. 

Į šį apskaičiavimą gali būti neįtraukiama 

dalis ar visas transporto sektoriui parduotas 

ir jame sunaudotas energijos kiekis. 

Minėtos dalies a punkte nurodytu 

laikotarpiu į šį apskaičiavimą gali būti 

neįtraukiama dalis ar visas transporto 

sektoriui parduotas ir jame sunaudotas 

energijos kiekis. 

 Transporto sektoriuje vartojamos 

energijos pardavimas, išskyrus 

tarptautinėje aviacijoje ir laivyboje, 

geležinkelių transporte naudojamą kurą, 

miesto ir priemiesčių autobusų ir 

tolimojo susisiekimo autobusų transporto 

kurą ir alternatyvaus transporto kurą, 

[kaip apibrėžta Direktyvoje 2014/94/ES], 

visiškai įtraukiami į apskaičiavimus b 

punkte nurodytu laikotarpiu. 

Valstybės narės nusprendžia, kaip naują 

sutaupyti reikalaujamą energijos kiekį jos 

paskirstys kiekvienu iš a ir b punktuose 

nurodytų laikotarpių, kad kiekvieno 

laikotarpio pabaigoje būtų pasiektas bendras 

sutaupyti reikalaujamas kiekis.  

Valstybės narės nusprendžia, kaip naują 

sutaupyti reikalaujamą energijos kiekį jos 

paskirstys kiekvienu iš a ir b punktuose 

nurodytų laikotarpių, kad kiekvieno 

laikotarpio pabaigoje būtų pasiektas 

bendras sutaupyti reikalaujamas kiekis.  

2. Laikydamasi 3 dalies nuostatos, 2. Laikydamasi 3 dalies nuostatos, 



 

AM\1143518LT.docx  PE614.328v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

kiekviena valstybė narė gali: kiekviena valstybė narė gali: 

a) apskaičiavimą, kurio reikalaujama 

pagal 1 dalies a punktą, 2014 m. ir 2015 m. 

atlikti naudodama 1 % vertes; 2016 m. ir 

2017 m. – 1,25 % vertes, o 2018 m., 2019 

m. ir 2020 m. – 1,5 % vertes; 

a) apskaičiavimą, kurio reikalaujama 

pagal 1 dalies a punktą, 2014 m. ir 2015 

m. atlikti naudodama 1 % vertes; 2016 m. 

ir 2017 m. – 1,25 % vertes, o 2018 m., 

2019 m. ir 2020 m. – 1,5 % vertes; 

b) į skaičiavimą neįtraukti dalies ar 

viso parduotos energijos kiekio, panaudoto 

Direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytai 

pramoninei veiklai; 

b) į skaičiavimą neįtraukti dalies ar 

viso parduotos energijos kiekio, 

panaudoto Direktyvos 2003/87/EB I 

priede išvardytai pramoninei veiklai; 

c) leisti energijos kiekį, sutaupytą dėl 

14 straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 5 dalies 

b punkte bei 15 straipsnio 1–6 ir 9 dalyse 

nustatytų reikalavimų įgyvendinimo 

energijos transformacijos, skirstymo ir 

perdavimo sektoriuose, įskaitant efektyvią 

centralizuoto šilumos ar vėsumos tiekimo 

infrastruktūrą, įskaičiuoti į energijos kiekį, 

kuris turi būti sutaupytas pagal 1 dalį; 

c) leisti energijos kiekį, sutaupytą dėl 

14 straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 5 

dalies b punkte bei 15 straipsnio 1–6 ir 9 

dalyse nustatytų reikalavimų 

įgyvendinimo energijos transformacijos, 

skirstymo ir perdavimo sektoriuose, 

įskaitant efektyvią centralizuoto šilumos 

ar vėsumos tiekimo infrastruktūrą, 

įskaičiuoti į energijos kiekį, kuris turi būti 

sutaupytas pagal 1 dalies a ir b punktus; 

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 vėliau ir kurie 

gali būti išmatuoti bei patikrinti, sutaupytą 

energiją įskaičiuoti į energijos, kuri turi 

būti sutaupyta pagal 1 dalies a punktą, 

kiekį; ir 

e) į 1 dalyje reikalaujamą sutaupyti 

energijos kiekį neįskaičiuoti patikrinamo 

energijos kiekio, kuris savoms reikmėms 

pasigaminamas ant pastatų arba juose 

sumontuotais įrenginiais, kurie įdiegti dėl 

politikos priemonių, skatinančių naujai 

diegti energijos gamybos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių technologijas. 

 

 ea) į apskaičiavimą neįtraukiama 

dalis ar visa transporto sektoriui 

parduota energija. 

3. Dėl visų pagal 2 dalį pasirinktų 

galimybių taikymo sutaupytas kiekis turi 

būti ne didesnis kaip 25 % 1 dalyje 

nurodyto reikalaujamo sutaupyti kiekio. 

Valstybės narės pasirinktas galimybes taiko 

ir jų taikymo poveikį apskaičiuoja 1 dalies a 

ir b punktuose nurodytais laikotarpiais 

3. Dėl visų pagal 2 dalį pasirinktų 

galimybių taikymo sutaupytas kiekis turi 

būti ne didesnis kaip 25 % per 1 dalies a 

punkte nurodytą laikotarpį ir ne didesnis 

kaip 30 % per 1 dalies b punkte nurodytą 

laikotarpį. Valstybės narės pasirinktas 

galimybes taiko ir jų taikymo poveikį 
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atskirai: apskaičiuoja 1 dalies a ir b punktuose 

nurodytais laikotarpiais atskirai: 

a) energijos kiekiui, kuris turi būti 

sutaupytas per 1 dalies a punkte nurodytą 

laikotarpį, apskaičiuoti valstybės narės gali 

pasinaudoti 2 dalies a, b, c ir d punktais; 

a) energijos kiekiui, kuris turi būti 

sutaupytas per 1 dalies a punkte nurodytą 

laikotarpį, apskaičiuoti valstybės narės 

gali pasinaudoti 2 dalies a, b, c ir d 

punktais; 

b) energijos kiekiui, kuris turi būti 

sutaupytas per 1 dalies b punkte nurodytą 

laikotarpį, apskaičiuoti valstybės narės gali 

pasinaudoti 2 dalies b, c, d ir e punktais, su 

sąlyga, kad d punkte apibrėžti atskiri 

veiksmai ir po 2020 m. gruodžio 31 d. turės 

patikrinamą ir išmatuojamą poveikį. 

b) energijos kiekiui, kuris turi būti 

sutaupytas per 1 dalies b punkte nurodytą 

laikotarpį, apskaičiuoti valstybės narės 

gali pasinaudoti tik 2 dalies b, c, d ir ea 

punktais; 

4. Energijos kiekis, sutaupytas po 2020 

m. gruodžio 31 d., negali būti įskaičiuotas į 

bendrą energijos kiekį, kuris turi būti 

sutaupytas nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 

m. gruodžio 31 d.  

4. Energijos kiekis, sutaupytas po 

2020 m. gruodžio 31 d., negali būti 

įskaičiuotas į bendrą energijos kiekį, kuris 

turi būti sutaupytas nuo 2014 m. sausio 1 

d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.  

 4a. Valstybės narės, kurios viršija 

energijos kiekį, kuris turi būti sutaupytas 

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

gruodžio 31 d., gali perteklinį sutaupytą 

kiekį įskaičiuoti į energijos kiekį, kuris 

turi būti sutaupytas laikotarpiu iki 

2030 m. gruodžio 31 d. 

5. Valstybės narės užtikrina, kad 

energijos kiekis, sutaupytas dėl 7a ir 7b 

straipsniuose ir 20 straipsnio 6 dalyje 

nurodytų priemonių taikymo, būtų 

apskaičiuotas pagal V priedą.  

5. Valstybės narės užtikrina, kad 

energijos kiekis, sutaupytas dėl 7a ir 7b 

straipsniuose ir 20 straipsnio 6 dalyje 

nurodytų priemonių taikymo, būtų 

apskaičiuotas pagal V priedą.  

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 neigiamą 

tiesioginių ir netiesioginių tokių sistemų 

sąnaudų poveikį Sąjungos 

konkurencingumui ir ypač tarptautinę 

konkurenciją patiriančių šalių 

konkurencingumui. Energijos vartojimo 

efektyvumo įpareigojimų sistemas 
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valstybės narės gali derinti su 

alternatyviomis politikos priemonėmis. 

7. Valstybės narės turi įrodyti, kad, kai 

politikos priemonių ar atskirų veiksmų 

poveikis sutampa, sutaupytos energijos 

kiekis nėra skaičiuojamas du kartus.“; 

7. Valstybės narės turi įrodyti, kad, 

kai politikos priemonių ar atskirų veiksmų 

poveikis sutampa, sutaupytos energijos 

kiekis nėra skaičiuojamas du kartus.“; 

Or. en 

 

 


