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Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Anneli Korhola

Pakeitimas 34
Komisija atmeta pasiūlymą.

Or. en

Justification

Energy end-use efficiency and energy services market are important tools in saving energy 
resources and in reaching the Kyoto targets. Therefore it is important that the Commission’s 
proposal for energy end-use efficiency and energy services is effective, provides enough 
flexibility for the Member States and that the proposed methods and tools in reaching the 
targets are satisfactory. In order to achieve concrete results the savings targets need to be 
more ambitious on EU level, while at the same taking into account the differences of the 
Member States and individual industries, and their savings potential. The proposed Directive 
proposal would be a compromise that won’t lead to sustainable results, therefore more 
intelligent target mechanisms and methods to start the energy services market are needed.
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Text proposed by the Commission Amendments by Parliament

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 35
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

2a) siekiant bendro pavojingos klimato 
kaitos prevencijos tikslo ir norint išlaikyti 
vidutinį pasaulinės klimato temperatūros 
kilimą žemiau aukščiausios 2°C ribos virš 
priešindustrinio lygio, reikia įgyvendinti 
tam tikrą politiką ir priemones.

Or. en

Justification

As pointed out by the Commission in its explanatory memorandum, "this target for energy 
savings does not preclude the possibility for energy consumption to increase, due, for 
example, to strong economic growth or structural changes. The quantification and 
verification of savings then serves to show that without these measures energy consumption 
would have been even higher." They will therefore only lead to a reduction of the final energy 
consumption than it otherwise would have been.

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 36
2b konstatuojamoji dalis (nauja)

2b) Pasiūlyti energijos taupymo planiniai 
rodikliai automatiškai nesumažina 
kiekvienoje valstybėje narėje ar ES 
lygmeniu sunaudojamos energijos ir todėl 
automatiškai nepasiekiama bendro 
pavojingos klimato kaitos prevencijos 
tikslo.

Or. en
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Justification

Same justification as to Recital (2a) new.

Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 37
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

6a) Todėl šios direktyvos tikslas yra ne tik 
toliau remti energijos paslaugų teikimo 
sektorių, bet ir padaryti tas paslaugas 
patrauklesnes vartotojui. Todėl kiekvienos 
valstybės viešasis sektorius turėtų būti 
įpareigotas sukurti pavyzdinį investicijų, 
eksploatacijos ir kitų energijos naudojimo 
įrenginių, energijos paslaugų tiekimo ir 
kitų energijos efektyvumo priemonių įvaizdį 
įdiegimo išlaidų požiūriu.

Or. en

Justification

It is important that this directive should also stress the importance of the demand side for the 
creation of the market in energy services, since the desired market will only come into being if 
there is supply and demand. The public sector has a role to play on the demand side as a 
pacemaker and an example-setter.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Pakeitimas 38
7 konstatuojamoji dalis

1998 m. gruodžio 7 d. rezoliucija dėl 
energijos taupymo Europos Bendrijoje 
Taryba patvirtino visos Bendrijos tikslą 
pagerinti galutinį energijos sunaudojimo 
intensyvumą papildomai vienu procentu per 
metus laikotarpiu iki 2010 m.

1998 m. gruodžio 7 d. rezoliucija dėl 
energijos taupymo Europos Bendrijoje 
Taryba patvirtino visos Bendrijos tikslą 
pagerinti galutinį energijos sunaudojimo 
intensyvumą papildomai vienu procentu per 
metus laikotarpiu iki 2010 m. Be to, 2001 m. 
kovo 14 d. savo rezoliucijoje dėl veiksmų 
plano siekiant pagerinti Europos Bendrijos 
energijos naudojimo efektyvumą Europos 
Parlamentas, pavyzdžiui, apgailestavo, kad 
Komisija dar nepateikė detalios ir skaidrios 
savo išlaidų sąmatos, įrašiusi tikslą 
sumažinti galutinį energijos sunaudojimo 
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intensyvumą vienu procentu per metus; 
nepritaria Komisijos pesimistinei nuomonei 
ir dar kartą pabrėžia savo ankstesnę 
nuomonę, kad esant tvirtai politinei valiai 
energijos sunaudojimo intensyvumą galima 
sumažinti 2,5 proc. kasmet.

Or. en

Justification

This report states the Parliament’s earlier position on energy efficiency and contains among 
other a lot of justification for why proposing higher targets.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Pakeitimas 39
8 konstatuojamoji dalis

8) Todėl valstybės narės patvirtina
nacionalinius planinius rodiklius, kuriais 
skatinamas galutinis energijos suvartojimo 
efektyvumas ir užtikrinamas nuolatinis 
energijos paslaugų rinkos augimas ir 
gyvybingumas.

8) Todėl valstybės narės privalo patvirtinti 4 
straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnio 2 dalyje 
numatytus nacionalinius planinius rodiklius, 
kuriais skatinamas galutinis energijos 
suvartojimo efektyvumas ir užtikrinamas 
nuolatinis energijos paslaugų rinkos augimas 
ir veiksmingumas.

Or. en

Justification

Since the estimated potential for energy savings was made some time ago, when the energy 
prices were significantly lower, the potential for cost-effective savings are considerably 
larger today. This is a strong argument for setting a target that is higher than the 1% 
originally proposed by the Commission. The increase in energy prices together with the fact 
that prices for energy efficient technologies have decreased since the Directive was being 
prepared and since the consequences of climate change appears increasingly serious, and 
furthermore since countries can count horizontal measures undertaken - all this talks in 
favour of a higher target. (For ex the oil price/barrel was 13 $ in 1998, 25-29 $ 2000-02 and 
in mid November -04 around 45 $).
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Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 40
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlos ir paklausos sąnaudų 
finansavimas yra svarbus energijos 
paslaugų teikimo sektoriui. Fondų, kurie 
remtų energijos efektyvumo programų 
vykdymą ir kitas energijos efektyvumo 
priemones bei skatintų energijos paslaugų 
rinkos vystymąsi, steigimas yra svarbi 
nediskriminuojamo tokios rinkos pradinio 
finansavimo priemonė.

Or. en

Justification

Increasing energy efficiency is one of the EU’s central energy and environmental aims. The 
creation of supply and demand in an energy services market is a fundamental step on the way 
to achieving this aim. In this process the funding of supply is just as important as generating 
demand. Establishing funds in the Member States is thus an important non-discriminatory 
start-up funding instrument for such a market.

Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 41
12 konstatuojamoji dalis

Todėl kiekvienos valstybės viešasis 
sektorius sukuria pavyzdinį investicijų, 
eksploatacijos ir kitų energijos naudojimo 
įrenginių, energijos paslaugų tiekimo ir 
kitų energijos efektyvumo priemonių įvaizdį 
įdiegimo išlaidų požiūriu.

Išbraukta.

Or. en

Justification

The example function has been incorporated into Recital 6.
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Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Anneli Korhola

Pakeitimas 42
4 straipsnio 2 dalis

2. Tikslas – sutaupyti per metus tam tikrą 
energijos kiekį, kuris pagal I priedo 
apskaičiavimus per bazinius metus sudaro 
1 proc. energijos, paskirstytos arba 
parduotos galutiniams vartotojams. 
Išlaidos, patirtos įgyvendinant priemones 
šiam tikslui pasiekti, neturi viršyti šių 
priemonių teikiamos naudos.

2. Ne vėliau kaip [po 6 mėnesių, kai bus 
priimta ši direktyva] Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai šią 
direktyvą papildantį pasiūlymą. Pasiūlymas 
apima kiekvienos valstybės narės 
individualius metinius planinius rodiklius, 
pagal kuriuos ES lygmeniu jau pripažintas 
taupymo potencialas bus pasiektas iki 2010 
m. Išlaidos, būtinos įgyvendinant priemones 
šiems tikslams pasiekti, neturi viršyti šių 
priemonių teikiamos naudos.

Or. en

Justification

Energy end-use efficiency and energy services market are important tools in saving energy 
resources and in reaching the Kyoto targets. Therefore it is important that the Commission’s 
proposal for savings targets is good and efficient. In order to achieve concrete results the 
targets need to be more ambitious on EU level, while at the same taking into account the 
differences of the Member States and individual industries, and their savings potential. The 
proposed 1% overall general target would be a compromise that won’t lead to sustainable 
results by not taking sufficiently into account the early actions or the lack of them, and 
therefore more intelligent target mechanisms are needed. The time taken to consider such 
targets does not delay any savings as all necessary elements – creation of energy services 
market and requirements for providing information amongst others – will be adopted already.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Pakeitimas 43
4 straipsnio 2 dalis

2. Tikslas – sutaupyti per metus tam tikrą 
energijos kiekį, kuris pagal I priedo 
apskaičiavimus baziniams metams sudaro 1 
proc. energijos, paskirstytos arba parduotos 
galutiniams vartotojams. Išlaidos, patirtos 
įgyvendinant priemones šiam tikslui 
pasiekti, neturi viršyti šių priemonių 
teikiamos naudos. 

2. Tikslas – sutaupyti per metus tam tikrą 
energijos kiekį, kuris pagal I priedo 
apskaičiavimus baziniams metams sudaro 
mažiausiai 2 proc. energijos, paskirstytos 
arba parduotos galutiniams vartotojams. 
Išlaidos, patirtos įgyvendinant priemones 
šiam tikslui pasiekti, neturi viršyti šių 
priemonių teikiamos naudos.
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Or. en

Justification

Same as for Recital 8.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 44
4 straipsnio 2 dalis

2. Tikslas – sutaupyti per metus tam tikrą 
energijos kiekį, kuris pagal I priedo 
apskaičiavimus baziniams metams sudaro 1 
proc. energijos, paskirstytos arba parduotos 
galutiniams vartotojams. Išlaidos, patirtos 
įgyvendinant priemones šiam tikslui 
pasiekti, neturi viršyti šių priemonių 
teikiamos naudos.

2. Tikslas – sutaupyti per metus tam tikrą 
energijos kiekį, kuris pagal I priedo 
apskaičiavimus baziniams metams sudaro 
2,5 proc. energijos, paskirstytos arba 
parduotos galutiniams vartotojams. Išlaidos, 
patirtos įgyvendinant priemones šiam tikslui 
pasiekti, neturi viršyti šių priemonių 
teikiamos naudos.

Or. en

Justification

According to the Commission explanatory statement of the proposed Directive itself:
"[w]ithout reducing comfort or standards of living, it is therefore possible to reduce energy 
consumption by at least one-fifth at no extra net cost –and in many cases negative costs" 
While adding positive impacts of energy savings on EU competitiveness, employment, trade 
balance, regional and cohesion effects as well as inducing reduction of EU energy 
dependency, the Commission however did not translate this conservative estimate into a 
consistent target. Furthermore, horizontal measures and going back up to 1991 as proposed 
by the Commission undermine the real effect of the proposed target. A 2.5% target is 
therefore more appropriate in order to achieve a sustainable energy economy.

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 45
4 straipsnio 2 dalis

2. Tikslas – sutaupyti per metus tam 
tikrą energijos kiekį, kuris pagal I priedo 
apskaičiavimus baziniams metams sudaro 1 
proc. energijos, paskirstytos arba parduotos 
galutiniams vartotojams. Išlaidos, patirtos 
įgyvendinant priemones šiam tikslui 
pasiekti, neturi viršyti šių priemonių 

2. Tikslas – sutaupyti per metus tam 
tikrą energijos kiekį, kuris pagal I priedo 
apskaičiavimus baziniams metams sudaro 
2,5 proc. energijos, paskirstytos arba 
parduotos galutiniams vartotojams. Išlaidos, 
patirtos įgyvendinant priemones šiam tikslui 
pasiekti, neturi viršyti šių priemonių 
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teikiamos naudos. teikiamos naudos.
Or. en

Justification

According to the Commission explanatory statement of the proposed Directive itself:
"[w]ithout reducing comfort or standards of living, it is therefore possible to reduce energy 
consumption by at least one-fifth at no extra net cost- and in many cases negative costs".
While adding positive impacts of energy savings on EU competitiveness, employment, trade 
balance, regional and cohesion effects as well as inducing reduction of EU energy 
dependency, the Commission however did not translate this conservative estimate into a 
consistent target. Furthermore, horizontal measures and going back up to 1991 as proposed 
by the Commission undermine the real effect of the proposed target. A 2.5% target is 
therefore more appropriate in order to achieve a sustainable energy economy.

Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 46
5 straipsnio 2 dalis

2. Valstybinio sektoriaus tikslas – per metus 
ne mažesnė kaip 1,5 proc. (nustatyta ir 
apskaičiuota vadovaujantis 4 straipsnio 3 
dalies nuostatomis ir I priedo metodika) 
šiame sektoriuje paskirstytos ir (arba) 
parduotos energijos ekonomija. Siekiant ją 
palyginti ir perskaičiuoti į pirminės energijos 
vienetus, reikia naudoti II priede pateiktus 
perskaičiavimo koeficientus. 

2. Valstybinio sektoriaus tikslas – per metus 
ne mažesnė kaip 2,5 proc. (nustatyta ir 
apskaičiuota vadovaujantis 4 straipsnio 3 
dalies nuostatomis ir I priedo metodika) 
šiame sektoriuje paskirstytos ir (arba) 
parduotos energijos ekonomija. Siekiant ją 
palyginti ir perskaičiuoti į pirminės energijos 
vienetus, reikia naudoti II priede pateiktus 
perskaičiavimo koeficientus. 

Or. de

Justification

The public sector is expected to set an example and act as a pacemaker in fulfilling 
energy-efficiency targets. So it is important that its savings target should be set at a higher 
level than in the case of the private sector.

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 47
5 straipsnio 2 dalis

2. Valstybinio sektoriaus tikslas – per metus 
ne mažesnė kaip 1,5 proc. (nustatyta ir 
apskaičiuota vadovaujantis 4 straipsnio 3 

2. Valstybinio sektoriaus tikslas – per metus 
ne mažesnė kaip 3 proc. (nustatyta ir 
apskaičiuota vadovaujantis 4 straipsnio 3 
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dalies nuostatomis ir I priedo metodika) 
šiame sektoriuje paskirstytos ir (arba) 
parduotos energijos ekonomija. Siekiant ją 
palyginti ir perskaičiuoti į pirminės energijos 
vienetus, reikia naudoti II priede pateiktus 
perskaičiavimo koeficientus. 

dalies nuostatomis ir I priedo metodika) 
šiame sektoriuje paskirstytos ir (arba) 
parduotos energijos ekonomija. Siekiant ją 
palyginti ir perskaičiuoti į pirminės energijos 
vienetus, reikia naudoti II priede pateiktus 
perskaičiavimo koeficientus. 

Or. en

Justification

The "substantial" (COM(2003)0739, p11 EN version) energy savings are higher in the public 
sector than in the general one. A 3% target is therefore appropriate in order to achieve a 
sustainable energy economy as well as a climate friendly one.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Pakeitimas 48
5 straipsnio 2 dalis

2. Valstybinio sektoriaus tikslas – per metus 
ne mažesnė kaip 1,5 proc. (nustatyta ir 
apskaičiuota vadovaujantis 4 straipsnio 3 
dalies nuostatomis ir I priedo metodika) 
šiame sektoriuje paskirstytos ir (arba) 
parduotos energijos ekonomija. Siekiant ją 
palyginti ir perskaičiuoti į pirminės energijos 
vienetus, reikia naudoti II priede pateiktus 
perskaičiavimo koeficientus.  

2. Valstybinio sektoriaus tikslas – per metus 
ne mažesnė kaip 2,5 proc. (nustatyta ir 
apskaičiuota vadovaujantis 4 straipsnio 3 
dalies nuostatomis ir I priedo metodika) 
šiame sektoriuje paskirstytos ir (arba)
parduotos energijos ekonomija. Siekiant ją 
palyginti ir perskaičiuoti į pirminės energijos 
vienetus, reikia naudoti II priede pateiktus 
perskaičiavimo koeficientus. 

Or. en

Justification

Same as for to Recital 8.

Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 49
5 straipsnio 4 dalies įvadas

4. Siekdamos tikslo, numatyto vadovaujantis
1 dalies nuostatomis, valstybės narės gali 
vadovautis viešųjų pirkimų taisyklėmis, kad

4. Siekdamos tikslo, numatyto vadovaujantis 
1 dalies nuostatomis, valstybės narės nustato 
viešųjų pirkimų taisykles, kurių viešųjų 
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viešųjų reikalų valdytojai galėtų įtraukti
jiems svarbius klausimus dėl energijos 
efektyvumo į savo investicijų ir veiklos 
biudžetą ir veiklą, taikydami energijos 
efektyvumo programas ir kitas energijos 
efektyvumo priemones. Atsižvelgiant į 
atskirų šalių bei Bendrijos viešųjų pirkimų 
teisės aktuose numatytas procedūras, 
taisyklės gali apimti:

reikalų valdytojai privalo laikytis
įtraukdami jiems svarbius klausimus dėl 
energijos efektyvumo į savo investicijų ir 
veiklos biudžetą ir veiklą, taikydami 
energijos efektyvumo programas ir kitas 
energijos efektyvumo priemones bei 
energijos našumą laikyti prioritetiniu 
kriterijumi rengiant viešųjų pirkimų 
konkursus. Atsižvelgiant į atskirų šalių bei 
Bendrijos viešųjų pirkimų teisės aktuose 
numatytas procedūras, taisyklės gali apimti:

Or. en

Justification

In order not only to promote the supply side, but also to initiate genuine demand for energy 
services, it is important to generate a certain basic demand from the outset. Requiring 
energy-efficient procurement of the public sector could have a stimulating effect on the 
demand side. This is why it is important to establish energy efficiency as a major assessment 
criterion when issuing public procurement tenders. The Member States should be allowed 
flexibility in deciding which guidelines to lay down in order to achieve this goal.

l also be avoided. as listed in this Annex III paragraph 1.

Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 50
5 straipsnio 4 dalies 1a punktas (naujas)

Valstybės narės skelbia administracijos 
vykdomų viešųjų pirkimų energijos 
naudojimo efektyvumo gaires, o Komisija 
jas vertina pasibaigus laikotarpiui, kuriuo 
taikomas 2 straipsnyje numatytas rodiklis.  

Or. de

Justification

Publication is important so that the Commission can evaluate the guidelines in order to 
assess the usefulness of presenting a proposal on guidelines and harmonised measures to 
promote energy efficiency in the public sector upon expiration of the period during which the 
target in paragraph 2 is applied. This should not mean any additional administrative burden 
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for the Member States since the necessary information will be available from the authorities 
or agencies to be established under Article 5(3).

Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 51
5 straipsnio 4 dalies ca punktas (naujas)

ca) reikalavimai teikti energetikos 
paslaugas atliekant, kai įmanoma, iki 
minimumo sumažintų įrenginio naudojimo 
laiko sąnaudų analizę arba analogiškus 
metodus išlaidų efektyvumui užtikrinti.

Or. de

Justification

This amendment takes up the rapporteur’s idea, but does not attempt to combine points (b) 
and (c), thus making the article easier to read and more comprehensible.

Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 52
5 straipsnio 5 dalis

5. Pasibaigus rodiklio taikymo laikotarpiui 
Komisija peržiūri šį 2 straipsnyje minimą 
rodiklį ir išnagrinėja, ar reikia pateikti 
pasiūlymą dėl šio rodiklio taikymo 
pratęsimo arba jo patikslinimo. 

5. Pasibaigus rodiklio taikymo laikotarpiui 
Komisija peržiūri šį 2 straipsnyje minimą 
rodiklį ir išnagrinėja, ar reikia pateikti 
pasiūlymą dėl šio rodiklio taikymo 
pratęsimo arba jo patikslinimo. Tuo pat 
metu Komisija įvertina pasiūlymo dėl 
suderintų gairių naudingumą bei energijos 
naudojimo efektyvumo viešajame sektoriuje 
skatinimo priemones.

Or. de

Justification

The potential for energy efficiency in the public sector in Europe is enormous. Harmonisation 
of measures to promote energy efficiency in the public sector would lead to better exploitation 
of this potential. The Commission should therefore think about such harmonisation upon 
expiration of the period during which the target is applied and, if appropriate, make a 
proposal along these lines.
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 53
6 straipsnio c punktas

c) teikia informaciją apie galutinius 
užsakovus, kuri yra reikalinga paskirtoms 
valdžios institucijoms ar pagal 4 straipsnio 4 
dalį numatytoms agentūroms, kad šios galėtų 
tinkamai sudaryti ir įgyvendinti energijos 
efektyvumo programas, skatinti energijos 
teikimo paslaugas ir energijos efektyvumo 
priemones. Turi būti pateikiami ankstesnio ir 
dabartinio laikotarpio duomenys apie 
galutinių vartotojų energijos eikvojimą, 
apkrovimą, vartotojų išsiskaidymą ir 
geografinį išsidėstymą, kai reikia, išsaugant 
komerciniu požiūriu svarbios informacijos 
vientisumą ir konfidencialumą.

c) teikia informaciją apie galutinius 
užsakovus, kuri yra reikalinga paskirtoms 
valdžios institucijoms ar pagal 4 straipsnio 4 
dalį numatytoms agentūroms, kad šios galėtų 
tinkamai sudaryti ir įgyvendinti energijos 
efektyvumo programas, skatinti energijos 
teikimo paslaugas ir energijos efektyvumo 
priemones. Turi būti pateikiami ankstesnio ir 
dabartinio laikotarpio duomenys apie 
galutinių vartotojų energijos eikvojimą, 
apkrovimą, vartotojų išsiskaidymą ir 
geografinį išsidėstymą, kai reikia, išsaugant 
komerciniu požiūriu svarbios informacijos 
vientisumą ir konfidencialumą ir 
nacionalinės arba Europos teisės 
reikalavimus, kurie užtikrina galutinio 
vartotojo privatumą.

Or. nl

Justification

Distributors are required to abide by existing privacy laws. The requirements included in this 
directive are subject to this law.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 54
7 straipsnio 1 dalis

Taupymo įgyvendinimas Išbraukta.
1. Valstybės narės užtikrina, kad 
energijos tiekimo paslaugos, energijos 
naudojimo efektyvumo programos arba 
kitos energijos naudojimo efektyvumo 
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priemonės būtų pasiūlytos visiems 
galimiems klientams, įskaitant mažas ir 
vidutines įmones, vartotojus ir 
savanoriškus smulkių vartotojų 
susivienijimus, ir kad šias energijos 
paslaugas galėtų tiekti ir programas bei 
kitas priemones vykdyti kvalifikuoti 
darbuotojai, įskaitant įrangos montuotojus, 
energijos tiekimo įmones ir patarėjus bei 
konsultantus energetikos klausimais. 

Or. nl

Justification

The task of the Member States under this directive is to ensure that the ultimate aim –
reducing energy consumption – is fulfilled. That is the requirement imposed by this directive.
And that is the only requirement that can be imposed by a directive. Member States are free to 
decide for themselves which instrument will best fulfil this aim on their own territory. A 
general requirement to offer all end-users energy services is hence a measure that goes 
beyond the remit of the directive.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 55
13 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad
visi galutiniai iš to paties energijos tinklo 
skirstomos energijos vartotojai ir (arba) 
mažmeninės energijos tiekimo kompanijos 
aprūpinamos individualiais konkurencingos 
kainos skaitikliais, kuriais tiksliai 
įvertinama, kiek energijos iš tiesų eikvoja 
vartotojai ir kokiu metu ją naudoja.

1. Valstybės narės užtikrina, kad
visi galutiniai iš to paties energijos tinklo 
skirstomos energijos vartotojai ir (arba) 
mažmeninės energijos tiekimo kompanijos 
aprūpinamos individualiais konkurencingos 
kainos skaitikliais, kuriais tiksliai 
įvertinama, kiek energijos išeikvoja 
vartotojai.

Or. nl

Justification

In many Member States end-users already have individual meters. These usually do not 
record actual consumption at any given time, but cumulative consumption over a certain 
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period. Replacing these with meters that do record actual consumption would cost far too 
much.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 56
13 straipsnio 3 dalies b punktas

b) tam tikrais atvejais kliento dabartinio 
sunaudojamo energijos kiekio ir energijos, 
sunaudotos per tą patį praeitų metų 
laikotarpį, kiekio grafinį palyginimą;

b) tam tikrais atvejais kliento dabartinio 
sunaudojamo energijos kiekio ir energijos, 
sunaudotos per tą patį praeitų metų 
laikotarpį, kiekio palyginimą;

Or. nl

Justification

Comparison of energy consumption can also be presented in other forms, for example in 
numbers.

Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 57
13 straipsnio 3 dalies c punktas 

c) palyginimą su vidutiniu norminiu ar 
etaloniniu tos pačios energijos kategorijos 
vartotoju;

Išbraukta.

Or. nl

Justification

This information is of little value to end-users, since the situation of each one is unique. The 
requirement to make a comparison with a normalised user creates an unnecessary 
administrative burden, with no environmental advantage to offset it.
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 58
13 straipsnio 3 dalies e punktas

e) kontaktinius duomenis, įskaitant ir 
adresus tinklaviečių, kuriose pateikiama 
informacija apie galimas energijos teikimo 
paslaugas, energijos efektyvumo programas 
ir kitas taupaus energijos naudojimo 
priemones, galbūt ir energiją eikvojančios 
įrangos technines specifikacijas.

e) kontaktinius duomenis, įskaitant ir 
adresus tinklaviečių, kuriose pateikiama 
informacija apie galimas energijos teikimo 
paslaugas, energijos efektyvumo programas 
ir kitas taupaus energijos naudojimo 
priemones.

Or. nl

Justification

End-users, and not distributors or retailers, are responsible for correct maintenance and 
prompt replacement of their equipment.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 59
I priedo 1 punktas

1. Valstybės narės apskaičiuoja aritmetinį 
vidurkį viso galutinio energijos suvartojimo 
kiekio šalies viduje per paskutinius 
penkerius kalendorinius metus, apie kuriuos 
turima oficialių duomenų, prieš šios 
direktyvos įgyvendinimą, šį laikotarpį 
naudodamos kaip bazinį laikotarpį per visą 
šios direktyvos galiojimo laiką. Šiuos 
duomenis sudaro per šį laikotarpį 
galutiniams vartotojams paskirstytos arba 
parduotos energijos kiekis, nekoreguojamas 
pagal dienolaipsnius, struktūrinius 
pasikeitimus arba gamybos pokyčius.

1. Valstybės narės pagal metinį galutinio 
energijos suvartojimo kiekį šalies viduje per 
paskutinius penkerius kalendorinius metus, 
apie kuriuos turima oficialių duomenų, prieš 
šios direktyvos įgyvendinimą apskaičiuoja 
metinį energijos suvartojimo vidurkį. Šio 
absoliutinio suvartotos energijos kiekio 
pagrindu apskaičiuojamas metinis 
energijos taupymo planinis rodiklis ir šis 
energijos taupymo rodiklis taikomas per 
visą šios direktyvos galiojimo laiką. Šį kiekį 
sudaro per šį laikotarpį galutiniams 
vartotojams paskirstytos arba parduotos 
energijos kiekis, nekoreguojamas pagal 
dienolaipsnius, struktūrinius pasikeitimus 
arba gamybos pokyčius.

Or. en
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Justification

The target must be considered an absolute target; it must be in line with the principles of the 
Emissions trading directive, which sets absolute caps. This wording clarifies this.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 60
I priedo 2 punktas

2. Metiniai energijos sutaupymo planiniai 
rodikliai apskaičiuojami baziniam 
laikotarpiui ir išreiškiami absoliučia išraiška 
GWh arba ekvivalentišku dydžiu naudojant 
II priede numatytą perskaičiavimo 
koeficientą.

2. Tokiu būdu metiniai energijos sutaupymo 
planiniai rodikliai apskaičiuojami remiantis 
vidutiniu energijos suvartojimo lygiu ir 
išreiškiami absoliučia išraiška GWh arba 
ekvivalentišku dydžiu naudojant II priede 
numatytą perskaičiavimo koeficientą.

Or. en

Justification

This formulation is clearer.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 61
I priedo 3 punktas

3. Skaičiuojant per metus sutaupytą 
energijos kiekį galima atsižvelgti energiją, 
sutaupytą tam tikrais metais dėl energijos 
naudojimo efektyvumo priemonių, kurių 
buvo imtasi ansktesniais metais, bet ne 
anksčiau kaip 1991 metais. Vadovaujantis 
šios Direktyvos IV priedu sutaupytą energiją 
turėtų būti galima pamatuoti ir patikrinti.

3. Skaičiuojant per metus sutaupytą 
energijos kiekį galima atsižvelgti energiją, 
sutaupytą tam tikrais metais dėl energijos 
naudojimo efektyvumo priemonių, kurių 
buvo imtasi ansktesniais metais, bet ne 
anksčiau kaip 2000 metais. Vadovaujantis 
šios Direktyvos IV priedu sutaupytą energiją 
turėtų būti galima pamatuoti ir patikrinti.

Or. en

Justification

This amendment sets a higher ambition than the Commission proposal.
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Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 62
I priedo 3 punktas

3. Skaičiuojant per metus sutaupytą 
energijos kiekį galima atsižvelgti energiją, 
sutaupytą tam tikrais metais dėl energijos 
naudojimo efektyvumo priemonių, kurių 
buvo imtasi ankstesniais metais, bet ne 
anksčiau kaip 1991 metais.Vadovaujantis 
šios Direktyvos IV priedu sutaupytą energiją 
turėtų būti galima pamatuoti ir patikrinti.

3. Skaičiuojant per metus sutaupytą 
energijos kiekį galima atsižvelgti energiją, 
sutaupytą tam tikrais metais dėl energijos 
naudojimo efektyvumo priemonių, kurių 
buvo imtasi ankstesniais metais, bet ne 
anksčiau kaip 2000 metais.Vadovaujantis 
šios Direktyvos IV priedu sutaupytą energiją 
turėtų būti galima pamatuoti ir patikrinti.

Or. en

Justification

A weakness of the Commission’s proposal is that Member States may take into account 
energy savings resulting from initiatives preceding the enforcement of the Directive, as far 
back as 1991. This contradicts the aim of this Directive to have new and additional energy 
demand reductions. We recommend to take into account measures only from 2000 onwards.
This will also avoid administrative work and relying on questionable methods to calculate the 
impact of early measures.

Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 63
III priedo 1 dalies la punktas (naujas)

la) veikla, kurią vykdant pereinama nuo 
iškastinio kuro prie atsinaujinančios 
energijos šaltinių.

Or. de

Amendment by Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Pakeitimas 64
III priedo 1 dalies aa punktas (naujas)

aa) kombinuota šilumos ir energijos 
gamyba, kurią reikia skatinti kuo žemesniu 
lygmeniu siekiant užtikrinti kuo platesnį 
termodinaminį energijos išteklių 
naudojimą. Reikėtų skatinti keisti elektros 
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energijos tinklus, kad tokiu būdu 
pagamintą elektros energiją būtų galima 
tiekti į skirstymo sistemą.

Or. en

Justification

To raise the energy efficiency is essential that we exploit the high temperature jumps to 
produce first mechanical/electrical energy and then use the waste heat for other applications.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Pakeitimas 65
III priedo 1 dalies ba punktas (naujas)

ba) pastato karkaso ir struktūros 
tobulinimas siekiant sukurti patogumų 
vasarą, kai energijos visai nesuvartojama 
arba jos suvartojama labai mažai, 
pavyzdžiui, naudojant technologijas 
šilumos ir saulės spinduliavimo srautams 
valdyti (didesnė sienų šiluminė izoliacija, 
žemas energijos išskyrimo laipsnis ir saulės 
spindulius kontroliuojantys langų stiklai, 
ventiliuojami stogai su saulės spindulius 
sugeriančia stogo danga), pastato 
sujungimo su žemos temperatūros aplinkos 
šaltiniais vasarą technologijas (sujungimas 
su dirvožemiu per oro arba vandens 
apytaką, ventiliacija naktį su didesne 
šilumos mase). 
Pastato karkaso ir struktūros tobulinimas 
siekiant sukurti patogumų žiemą (storesnės 
sienos, stogo ir rūsio izoliacija, žemo 
pralaidumo ir žemos infiltracijos langų 
rėmai, žemo energijos išskyrimo laipsnio 
langų stiklai).

Or. en

Justification

No or low energy buildings with similar comfort both in summer and winter times must be 
promoted.
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Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 66
3 priedas, 2 dalis

2. Galimos horizontalios priemonės
Galima apsvarstyti konkrečias 
horizontalias priemones, jeigu sutaupyta 
energija gali būti aiškiai išmatuota ir 
patikrinta pagal šios direktyvos IV priedą. 
Šios priemonės apima (sąrašas neišsamus): 
- nuostatus, mokesčius ir t. t., kuriais 

pirmiausa siekiama sumažinti galutinio 
energijos suvartojimo kiekį;

- standartus ir normas, kuriais pirmiausia 
siekiama padidinti energijos naudojimo 
efektyvumą tiekiant produktus ir  
paslaugas;

- energijos naudojimo efektyvumą ir 
energijos naudojimo efektyvumo 
priemones skatinančios kampanijos.

Išbraukta.

Or. en

Justification

While some "horizontal measures" such as energy taxes, regulation, standards and norms if 
well implemented could have a positive impact on energy consumption, it is difficult -if not 
impossible and at least very expensive for some of them- to measure the savings deriving from 
these measures. In deleting the reference to horizontal measures, double-counting with real 
concrete projects will also be avoided. as listed in this Annex III paragraph 1.


