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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Nuomonės referentė mano, kad šis pasiūlymas parengti Direktyvą dėl galutinio energijos 
naudojimo efektyvumo ir energijos teikimo paslaugų yra labai svarbus indėlis siekiant išvengti 
klimato kaitos ir padidinti galutinio energijos sunaudojimo efektyvumą. Tačiau šiame pasiūlyme 
neatsižvelgiama į ankstesnę veiklą ir, siekiant siūlomų tikslų, valstybėms narėms nesuteikiama 
pakankamai laisvės. Būtina sukurti naują energijos tiekimo paslaugų rinką ir į ją įtraukti 
energijos efektyvumą, tačiau siūlomi metodai rinkos dalyviams sukels tik nusivylimą.  
 
Pasiūlyta metinė planuojama bendro energijos sunaudojimo 1 proc. ekonomija, o metinė 
planuojama energijos sunaudojimo viešajame sektoriuje 1,5 proc. ekonomija  gali būti visai 
Europos Sąjungai tinkamas siekis. Vis dėlto, jei šių tikslų atskirose valstybėse narėse ir 
sektoriuose bus siekiama vienodais metodais, nepavyks pasiekti ilgalaikių rezultatų. Komisija 
nustatė daug rentabilių ekonomijos priemonių. Todėl nuomonės referentė pasiūlė metinio 
planuojamo 5 proc. dydžio rentabilių ekonomijos priemonių potencialo išlaidomis vienodai 
apsunkinti visus sektorius ir visas valstybes nares. Tačiau, kadangi rentabiliomis vadinamos 
„priemonės, kurių išlaidos neviršija pelno“, tai neturėtų būti našta. 
 
Siekiant sukurti tinkamą tokių paslaugų apimtį, pradinėje stadijoje, teoriškai būtų galima 
susitarti, kad energijos paslaugų auditas būtų atliekamas nemokamai, tačiau šių išlaidų 
kompensavimas didinant energetinius tarifus pažeistų Bendrijos teisę. Reikia apsaugoti interesus 
vartotojų, kurie nepasinaudos šiais energijos paslaugų auditais, todėl valstybes nares reikėtų 
skatinti taikyti kitas iniciatyvas, siekiant sukurti šių auditų poreikį. 
 
Nuomonės referentė pasiūlė kelis pakeitimus, susijusių su energijos problemomis transporto 
sektoriuje. Šio sektoriaus bendrovės į savo komercinę reklamą turėtų įtraukti informaciją apie 
energijos ekonomiją ir ekologinį jos aspektą.   
 
Ekologiniu požiūriu labai svarbaus poveikio galima pasiekti energijos konversija ir energiją 
naudojančios įrangos keitimu. Todėl nuomonės referentė pasiūlė pakeitimą, kuriuo siūloma 
spręsti šį specifinį klausimą. 
 
Nuoroda į „įrengimų montuotojus“ yra pasenusi. Jie praplėtė savo veiklos sritį. Jie ne tik 
montuoja įrengimus, bet taip pat atlieka jų priežiūrą, patikrinimus, auditus, išduoda sertifikatus ir 
duoda patarimų energijos naudojimo klausimais. 
 
Suvokdama išskirtinę šio klausimo svarbą, nuomonės referentė vis tik rekomenduoja Komisijai 
atsiimti savo pasiūlymą, jei nebus numatyti lankstesni ekonomijos tikslai ir nebus atsižvelgta į 
pradinę valstybių narių veiklą efektyvaus galutinio energijos naudojimo srityje.  
  

PAKEITIMAS 

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šį pakeitimą: 
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Komisijos siūlomas tekstas1 
 

 

Parlamento pakeitimai 

Pakeitimas 1 
11 konstatuojamoji dalis 

11) Energijos skirstymo ir mažmeninės 
energijos pardavimo bendrovės gali 
padidinti energijos naudojimo efektyvumą 
Europos Bendrijoje, jeigu bus siūlomos 
paslaugos, apimančios veiksmingą galutinį 
naudojimą, pvz., veiksmingą apšildymą, 
vietinį karštą vandenį, vėsinimą, apšvietimą 
ir varomąją energiją. Todėl šių bendrovių 
pelno didėjimas vis labiau siejamas su 
energijos pardavimu kiek galima didesniam 
skaičiui vartotojų, o ne su kiek galima 
didesnio energijos kiekio pardavimu 
kiekvienam klientui. 

11) Energijos skirstymo ir mažmeninės 
energijos pardavimo bendrovės gali 
padidinti energijos naudojimo efektyvumą 
Europos Bendrijoje, jeigu bus siūlomos 
paslaugos, apimančios veiksmingą galutinį 
naudojimą, pvz., veiksmingą apšildymą, 
vietinį karštą vandenį, vėsinimą, apšvietimą 
ir varomąją energiją. Todėl šių bendrovių 
pelno didėjimas vis labiau siejamas su 
energijos pardavimu kiek galima didesniam 
skaičiui vartotojų, o ne su kiek galima 
didesnio energijos kiekio pardavimu 
kiekvienam klientui. Siekiant užtikrinti 
lygias galimybes visiems energijos paslaugų 
teikėjams, būtina griežtai drausti įvairių 
energijos tiekėjų ir mažmenininkų veiklos 
kryžmines subsidijas. Valstybiniu mastu 
reguliuojančios institucijos turėtų stengtis, 
kad nė kiek neiškraipytų konkurencijos 
šioje srityje.  

 
 

Pakeitimas 2 
2 straipsnio 2 dalis 

2. Valstybės narės gali netaikyti šios 
Direktyvos reikalavimų smulkiems 
skirstytojams arba mažmeninėms energijos 
pardavimo bendrovėms. 

2. Smulkių skirstytojų arba mažmeninių 
energijos pardavimo bendrovių atveju 
valstybės narės gali priimti nuostatas dėl 
dalinio savanoriško atsisakymo taikyti šią 
Direktyvą. 
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Pagrindimas 

 Mažoms bendrovėms turi būti suteikta galimybė nusišalinti, tačiau tuomet jos bus priskiriamos 
„galutinio vartotojo“ kategorijai. Žr. 3 straipsnio f punkto pakeitimą. 
 

Pakeitimas 3 
3 straipsnio f punktas 

f) „Galutinis vartotojas“–  tai galutinis 
vartotojas namų ūkyje, žemės ūkyje, 
prekybos, viešajame arba pramonės 
sektoriuose (neįskaitant įrengimų, vardijamų 
Direktyvos 2003/87/EB I priede, bei 
pramoninės veiklos, vardijamos Direktyvos 
1996/61/EB I priede) bei transporto 
sektoriuje (neįskaitant oro ir jūrų transporto 
priemonių). 

f) „Galutinis vartotojas“ – tai galutinis 
vartotojas namų ūkyje, žemės ūkyje, 
prekybos, viešajame arba pramonės 
sektoriuose (neįskaitant įrengimų, vardijamų 
Direktyvos 2003/87/EB I priede, bei 
pramoninės veiklos, vardijamos Direktyvos 
1996/61/EB I priede) bei transporto 
sektoriuje (neįskaitant oro ir jūrų transporto 
priemonių). Šis apibrėžimas apibūdina 
smulkius skirstytojus arba energijos 
pardavimo mažmenines bendroves, kurie 
pagal 2 straipsnio 2 dalies nuostatas 
naudojasi atsisakymo teise. 

 

Pagrindimas 

Nei vienas skirstytojas negali atsidurti visiškai už šios direktyvos taikymo srities ribų; jeigu jis 
nelaikomas skirstytoju, tai turi būti laikomas galutiniu vartotoju.  
 

Pakeitimas 4 
3 straipsnio a a punktas (naujas) 

 aa) „tinklais tiekiama energija“: dujos ir 
elektros energija, priskiriama Direktyvų 
2003/55/EB ir 2003/54/EB taikymo sričiai.  

 

Pagrindimas 

 Suteikia aiškumo. Įsipareigojimai dėl tinklais tiekiamos energijos turi būti taikomi dujoms ir 
elektros energijai vidaus rinkoje, o ne, pvz., regioniniam šildymui arba vėsinimui. 
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Pakeitimas 5 
3 straipsnio o a punktas (naujas) 

 oa) „viešasis sektorius“– institucijos, 
turinčios vietinės valdžios įgaliojimus; 
atskirų šalių, regionų arba vietinės 
valstybinės institucijos, teikiančios viešąsias 
paslaugas; arba kitos įstaigos ir paslaugų 
teikėjai, dalinai arba visiškai finansuojami 
iš viešųjų fondų. Bendrovės, veikiančios 
rinkos sąlygomis, kurios vadovaujasi 
civiline arba komercine teise, nepatenka į 
šio apibrėžimo apimtį. 

 

Pagrindimas 

 Valstybinio sektoriaus sąvoka atskirose valstybėse narėse yra skirtinga.  
 

Pakeitimas 6 
3 straipsnio o b punktas (naujas)  

 ob) „Rentabilios priemonės“– kai išlaidos 
per nustatytą laikotarpį neviršija pelno; kai 
naudojamos visuomeninės lėšos, išlaidų 
efektyvumas turi būti vertinamas 
atsižvelgiant į visuomenei teikiamą naudą.  

 

Pagrindimas 

Suteikia aiškumo. 
 

Pakeitimas 7 
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 

2. Tikslas – sutaupyti per metus tam tikrą 
energijos kiekį, kuris lygus 5 proc. 
rentabilių priemonių išlaidų. Suinteresuota 
valstybė narė ir Komisija šias priemones 
detaliau nurodo valstybės narės lygmeniu. 
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priemonių teikiamos naudos. 

 

Pagrindimas 

 Planuojant 5 proc. rentabilių priemonių išlaidų, visos valstybės narės ir visi sektoriai 
traktuojami vienodai, tuo tarpu sektoriams arba pramonės įmonėms, kurios jau kiek galėdamos 
išnaudojo savo ekonomijos potencialą, problematiška planuoti 1 proc. paskirstytos energijos 
kiekio ekonomiją. Komisija numatė labai daug rentabilių ekonomijos priemonių. Jomis 
naudojantis galima pasiekti ES Kioto protokole numatytą ekonomiją. Todėl, ilgalaikis 
sprendimas būtų ieškoti valstybių narių lygmeniu šių galimybių ir kasmet 5 proc. atidėti 
praktinėms priemonėms. 
 

Pakeitimas 8 
4 straipsnio 7 dalis 

7. Pirmą kartą apsvarsčiusi šį tikslą ir apie jį 
pranešusi Komisija patikrins, ar reikia 
pateikti pasiūlymą parengti direktyvą, kad 
toliau, pasitelkiant „baltuosius sertifikatus“, 
energijos efektyvumo srityje būtų plėtojamas 
rinkai būdingas požiūris.  

7. Pirmą kartą apsvarsčiusi šį tikslą ir apie jį 
pranešusi Komisija patikrins, ar reikia 
pateikti pasiūlymą parengti direktyvą, kad 
toliau, pasitelkiant „baltuosius sertifikatus“ 
bei sukuriant bendrą vertybinį vienetą 
anglies ekonomikos srityje,  būtų užtikrinta 
įvairių sertifikatų ir priemokų naudojimo 
galimybė. 

 

Pagrindimas 

 Nelengva suprasti sertifikatų, paskolų ir priemokų perteklių, dėl kurio lėčiau kuriama tikroji 
anglies ekonomika, būtina kovojant prieš klimato kaitą.  
 

Pakeitimas 9 
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 

Išbraukta 
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pateiktus perskaičiavimo koeficientus.  

 

Pagrindimas 

Žr. 4 straipsnio 2 dalies pakeitimo pagrindimą.  
 

Pakeitimas 10 
5 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis 

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

4. Siekiant tikslo, numatyto vadovaujantis 4 
straipsnio 2 dalies nuostatomis, valstybės 
narės gali vadovautis viešųjų pirkimų 
taisyklėmis, kad 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: 

 

Pagrindimas 

 Suteikia aiškumo ir prideda tiekimo paslaugų su nedidelėmis gyvavimo raidos išlaidomis 
kategoriją.  
 

Pakeitimas 11 
5 straipsnio 4 dalies b punktas 

(b) reikalavimai pirkti bet kokios kategorijos 
įrenginius arba transporto priemones iš 
energijos taupančiųjų gaminių kategorijos, 
jeigu įmanoma, taikant minimalią įrenginio 
gyvavimo raidos išlaidų analizę arba 
analogiškus metodus išlaidų efektyvumui 
užtikrinti; 

(b) reikalavimai pirkti, kur neprieinamos 
paslaugos, gaminius, kurie veikdami 
budėjimo režime naudoja nedaug energijos, 
bei kitus bet kokios kategorijos įrengimus 
arba transporto priemones iš energijos 
taupančiųjų gaminių kategorijos, jeigu 
įmanoma, taikant minimalią įrenginio 
gyvavimo raidos išlaidų analizę arba 
analogiškus metodus išlaidų efektyvumui 
užtikrinti; 
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Pakeitimas 12 
5 straipsnio 4 dalies c punktas  

 
(c) reikalavimai pirkti gaminius, turinčius 
nedidelį energijos sunaudojimą veikiant 
budėjimo režimu, kur įmanoma taikant 
minimalią visos įrenginio gyvavimo raidos 
išlaidų analizę arba analogiškus metodus 
išlaidų efektyvumui užtikrinti. 

c) reikalavimai viešo pirkimo paslaugoms, 
kai įmanoma, taikant minimalią visos 
įrenginio gyvavimo raidos išlaidų analizę 
arba analogiškus metodus išlaidų 
efektyvumui užtikrinti. 

 

 
 

Pakeitimas 13 
6 straipsnio įžanginė dalis 

Valstybės narės pašalina kliūtis energijos 
tiekimo paslaugų poreikiui ir užtikrina, kad 
energijos skirstytojai ir (arba) mažmeninės 
energijos pardavimo bendrovės, 
parduodančios elektros energiją, dujas, 
centrinio šildymo paslaugas ir (arba) mazutą 

Valstybės narės pašalina kliūtis energijos 
tiekimo paslaugų poreikiui ir užtikrina, kad 
energijos skirstytojai ir (arba) mažmeninės 
energijos pardavimo bendrovės, 
parduodančios elektros energiją, dujas, 
centrinio šildymo paslaugas ir (arba) mazutą, 
bei kitos kompanijos, parduodančios 
energiją, kaip nurodyta 3 straipsnio a 
punkte: 

 

Pagrindimas 

Kaip nurodyta 3 straipsnio a punkte turi būti įtrauktos visos energijos formos.  
 

Pakeitimas 14 
6 straipsnio a punktas 

a) siūlo ir aktyviai remia energijos tiekimo 
paslaugas, kurios sudaro tiesioginio ar per 
kitus energijos paslaugų teikėjus atliekamo 

a) siūlo ir aktyviai remia energijos tiekimo 
paslaugas, kurios sudaro tiesioginio ar per 
kitus energijos paslaugų teikėjus atliekamo 
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energijos paskirstymo ir (arba) pardavimo 
klientams dalį. Energijos auditas jų 
klientams turi būti atliekamas nemokamai, 
jei 5 proc. jo išlaidų nepadengiama teikiant 
su energija susijusias paslaugas. 

energijos paskirstymo ir (arba) pardavimo 
klientams dalį. 

 

Pagrindimas 

Antroji a punkto dalis išbraukta, kadangi ji prieštarauja Bendrijos teisei. 
 

Pakeitimas 15 
6 straipsnio ba punktas (naujas) 

 ba) nevykdo bet kokios veiklos, kuri galėtų 
trukdyti nevaržomai nustatyti energijos 
kainas nepaisant energijos sunaudojimo 
požiūriu efektyviai gaminamos energijos, 
ypač ne piko metu, ir užtikrinti, kad 
perdavimo ir paskirstymo tarifai būtų 
nediskriminuojantys, atspindintys išlaidas 
ir stabilūs. 

 

Pagrindimas 

 Šiuo nauju punktu, einančiu po b punkto, siekiama užkirsti kelią atvejams, kai siekiant gauti 
didelį pelną be reikalo naudojamas neekologiškiausias elektros energijos gamybos būdas. Tai 
reikia uždrausti atsižvelgiant į vartotojų interesus ir ekologijos sumetimais. 
 

Pakeitimas 16 
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, 

c) teikia informaciją, jei ji prieinama, 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 
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apkrovimas, vartotojų išsiskaidymą ir 
geografinį išsidėstymą, kai reikia, išsaugant 
komerciniu požiūriu svarbios informacijos 
vientisumą ir konfidencialumą. 

galutinių vartotojų energijos eikvojimą, 
apkrovimą, vartotojų išsiskaidymą ir 
geografinį išsidėstymą, kai reikia, išsaugant 
komerciniu požiūriu svarbios informacijos 
vientisumą ir konfidencialumą. 

 

 
 

Pakeitimas 17 
10 straipsnio b punktas  

b) paskirstymo kompanijos gali atgauti 
galutinių energijos vartotojų labui 
investuotas lėšas, įtraukdami jas į savo 
paskirstymo tarifus, kai reikia, ir 
atsižvelgdami į tai, kad būtina kitiems 
energijos tiekimo paslaugų teikėjams 
užtikrinti lygios konkurencijos ir veiklos 
sąlygas; gali būti leidžiama padengti 
sąnaudas, patirtas vykdant energijos 
teikimo paslaugų įsipareigojimus pagal 6 
straipsnio a punktą, jei atsakinga valdžios 
institucija pripažįsta, kad šios išlaidos yra 
pagrįstos ir konkurencingos. 

Išbraukta 

 

Pagrindimas 

 Žr. 6 straipsnio a punkto pagrindimą. 10 straipsnio b punkto nuostatos prieštarauja galiojančiai 
Bendrijos teisei. 
 

Pakeitimas 18 
12 straipsnis  

Valstybės narės užtikrina, kad būtų sudaryti 
nepriklausomo kokybiško audito planai, 
kurie padėtų nustatyti energijos teikimo 
paslaugų poreikį, galimas efektyvaus 
energijos naudojimo priemones ir pasiruošti 
jas įgyvendinti. Be to, turi būti numatyta 
galimybė atlikti auditą mažesnių buitinės 
paskirties, komercinių ir smulkių bei 

Valstybės narės užtikrina, kad būtų sudaryti 
nepriklausomo kokybiško audito planai, 
kurie padėtų nustatyti energijos teikimo 
paslaugų poreikį, galimas efektyvaus 
energijos naudojimo priemones ir pasiruošti 
jas įgyvendinti. Be to, turi būti numatyta 
galimybė atlikti auditą mažesnių buitinės 
paskirties, komercinių ir smulkių bei 
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vidutinio dydžio pramoninės paskirties valdų 
ir įmonių, sudarančių palyginti didelės vertės 
sandorius. 

vidutinio dydžio pramoninės paskirties valdų 
ir įmonių, sudarančių palyginti didelės vertės 
sandorius; tam tikrais atvejais bus taikoma 
Veiksmingo energijos valdymo ir audito 
schema (E2MAS). 

 

Pagrindimas 

 Siekiant darnesnės veiklos ES lygmeniu, reikia įdiegti specialią smulkesnių pramonės įmonių ir 
komercinių vartotojų energijos naudojimo vertinimo priemonę. 
 

Pakeitimas 19 
12 a straipsnis (naujas) 

 12a straipsnis 

Transporto sektoriui taikomos nuostatos 

 Transporto sektoriui 6–9, 11 ir 12 
straipsniai turi būti taikomi su reikiamais 
pakeitimais.  

 

 
Valstybės narės privalo užtikrinti, kad visos 
kuro perdirbimo, paskirstymo ir (arba) 
smulkios tiekimo kompanijos: 

 – nenaudotų reklaminės medžiagos, kuri 
galėtų sutrukdyti taupiai naudoti energiją; 
ir 

 – visoje savo reklaminėje medžiagoje 
įtrauktų informaciją, minimą 13 straipsnio 
3 dalies d ir e punktuose. 

 

Pagrindimas 

 Komisijos pasiūlyme per mažai aptariamas transporto sektorius, nors jis yra svarbiausias ir vis 
didėjantis šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos šaltinis Bendrijoje. 
 

Pakeitimas 20 
12 b straipsnis (naujas) 

 12 b straipsnis 



 

PA\546281LT.doc 13/18 PE 349.917 

 LT 

Energijos konversijos ir energijos 
naudojimo įranga 

 

 
Ne vėliau kaip po dvejų metų po to, kai bus 
priimta ši Direktyva, Komisija įvertins, koks 
yra energijos efektyvumo lygis ir kokį 
galima pasiekti, panaudojant energijos 
konversiją ir įrenginius, pvz., perėjus nuo 
šildymo individualiais katilais prie šilumos 
tiekimo rajono mastu ar nuo iškastinio 
kuro prie atsinaujinančių energijos 
šaltinių. 

 Šis įvertinimas valstybėse narėse bus 
naudojamas kaip pagalbinė priemonė, 
padedanti siekti numatytų energijos 
taupymo tikslų, t.y. labiau taupyti energiją 
ir ekologiniu požiūriu tausoti aplinką. 

 

Pagrindimas 

 Energijos konversijos ir energijos naudojimo įranga teikia didžiulių neišnaudotų energijos 
taupymo galimybių. Šis įvertinimas padeda valstybėms narėms ES lygmeniu ir šioje srityje imtis 
efektyvumo didinimo veiklos ir iki galo išnaudoti turimas galimybes.  
 

Pakeitimas 21 
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, jei jų įsigijimo išlaidos 
atsiperka, kuriais tiksliai įvertinama, kiek 
energijos iš tiesų eikvoja vartotojai ir, 
elektros energijos atveju, kokiu metu ją 
naudoja. 

 

Pagrindimas 

 Pateikia reikalingą paaiškinimą. Taip pat žr. 3 straipsnio 4 pakeitimo pagrindime pateikiamą 
„energijos tinklo“ apibrėžimą. 
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Pakeitimas 22 
13 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis 

3. Valstybės narės užtikrina, kad  
sąskaitose, sutartyse, sandoriuose, kvituose 
paskirstymo vietose ir reklaminiuose 
leidiniuose visi energijos skirstytojai ir 
(arba) smulkesni tiekėjai galutiniams 
vartotojams pateiktų šią informaciją: 

3. Valstybės narės užtikrina, kad  
sąskaitose, sutartyse, sandoriuose, kvituose 
paskirstymo vietose, banko ataskaitose ir 
reklaminiuose leidiniuose visi energijos 
skirstytojai ir (arba) smulkesni tiekėjai 
galutiniams vartotojams aiškiai ir 
suprantamai pateiktų šią informaciją: 

 

Pakeitimas 23 
13 straipsnio 3 dalies b punktas 

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

b) kai kuriais atvejais kliento dabartinio 
sunaudojamo energijos kiekio ir energijos, 
sunaudotos per ankstesnį laikotarpį ir 
(arba) per tą patį praeitų metų laikotarpį, kai 
reikia, įvertinant temperatūros pokyčio 
įtaką per dieną suvartojamam energijos 
kiekiui; 

 

Pagrindimas 

 Gali būti, kad reikia atsižvelgti į oro sąlygas. Kartais kur kas tinkamiau būtų lyginti 
sunaudojamos energijos kiekį su ankstesniais laikotarpiais sunaudotu kiekiu, kadangi praėję 
metai gali atrodyti pernelyg tolimas laikas, kad būtų galima prisiminti veiklos pokyčius. 
 

Pakeitimas 24 
13 straipsnio 3 dalies c punktas 

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

c) palyginimą su vidutiniu norminiu ar 
etaloniniu tos pačios energijos kategorijos 
vartotoju ir su vidutiniu norminiu ar 
etaloniniu ekologiškiausios pakaitinės 
energijos kategorijos vartotoju; 
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Pagrindimas 

 Vartotojams siekiama pateikti informaciją apie geriausią alternatyvios energijos kategoriją. 
 

Pakeitimas 25 
13 straipsnio 3 dalies d punktas 

d) skirstomos ar vartotojams parduodamos 
energijos poveikis aplinkai, pvz., išskiriamo 
CO2 kiekis; 

d) skirstomos ar vartotojams parduodamos 
energijos poveikis aplinkai, pvz., išskiriamo 
CO2 kiekis, palyginti su vienam gyventojui 
numatytu kiekiu; šia informacija turėtų 
būti atskirai paaiškintas vartotojų 
pasirinkimo poveikis (pvz., ekonomija) ir 
skirstytojų pasirinkimo poveikis (pvz., 
imama naudoti kitos rūšies kurą); 

 

Pagrindimas 

 Siekiama pateikti atskirais atvejais išskiriamo CO2 kiekio palyginimą su numatytu vienam 
gyventojui. Gali būti, kad vartotojų pasirinkimas nepriklausys nuo skirstytojų veiklos. 
 

Pakeitimas 26 
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, palyginamuosius duomenis apie 
galutinius vartotojus, galbūt ir energiją 
eikvojančios įrangos, netgi įskaitant rinkoje 
esančio 4 faktoriaus įrangos, technines 
specifikacijas. 

 

Pagrindimas 

„4 faktorius“ – tai šiuo metu į rinką patenkančios naujos technologijos, kurias taikant taupoma 
energija, didėja darbo našumas bei efektyvumas ir sunaudojama mažiau energijos.  
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Pakeitimas 27 
13 straipsnio 3a dalis (nauja) 

 3a. Atsižvelgdamos į šio straipsnio 
reikalavimus valstybės narės kaups ir 
apdoros informaciją, renkamą pagal 6 
straipsnio c dalies nuostatas, ir kitą būtiną 
informaciją ir nemokamai pateiks ją 
visiems energijos skirstytojams, smulkiems 
tiekėjams ir (arba) kitiems energijos 
tiekimo paslaugų teikėjams. 

 

 
 

Pakeitimas 28 
14 straipsnio 3a dalis (nauja) 

 3a. Ne vėliau kaip po dvejų metų, kai bus 
priimta ši Direktyva, Komisija paskelbs 
ekonominės naudos poveikio įvertinimą, 
nagrinėdama ES standartų, reglamentų, 
veiklos krypčių sąsają su galutinio 
energijos suvartojimo efektyvumu. 

 

 
 

Pakeitimas 29 
III priedo 1 dalies d punktas 

d) apšvietimas (pvz., naujos efektyvios 
elektros lemputės ir balastiniai įtaisai, 
skaitmeninės kontrolės sistemos ir kt.); 

d) apšvietimas (pvz., naujos efektyvios 
elektros lemputės ir balastiniai įtaisai, 
skaitmeninės kontrolės sistemos, užuot 24 
val. per parą apšvietimo komerciniuose 
pastatuose būtų naudojami judesio 
fiksavimo davikliai ir kt.) 



 

PA\546281LT.doc 17/18 PE 349.917 

 LT 

 

 
 

Pakeitimas 30 
III priedo 1 dalies g punktas 

g) produkto gamybos procesas (pvz., kur kas 
veiksmingesnis suspausto oro, kondensato 
bei jungiklių ir vožtuvų naudojimas, 
automatinių ir integruotų sistemų bei 
veiksmingų parengties režimų naudojimas ir 
kt.); 

g) produkto gamybos procesas (pvz., kur 
veiksmingesnis suspausto oro, kondensato 
bei jungiklių ir vožtuvų naudojimas, 
automatinių ir integruotų sistemų bei 
veiksmingų parengties režimų naudojimas ir 
kt.); atžvalga į gyvavimo raidą ir 
informavimo procesus gaminių, kuriuos 
gamina gamybinės grandys ir subrangos 
būdu, ypač smulkiose ir vidutinėse 
įmonėse, atveju; 

 

 
 

Pakeitimas 31 
III priedo 1 dalies k punkto 6a įtrauka (nauja) 

 - veiklos kryptys ir priemonės, kuriomis 
skatinama naudoti visuomeninį transportą. 

 

 
 

Pakeitimas 32 
III priedo 1 dalies l punkto 4 a įtrauka (nauja) 

 – sumaniai sudarytos privataus transporto 
kelių mokesčio nustatymo sistemos, šalies 
vidaus išlaidoms priskyrus išorės išlaidas ir 
šiuo būdu optimizavus kelių naudojimą. 
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Pakeitimas 33 
III priedo 2 dalies 3a įtrauka (nauja) 

 – veiksmingos viešojo administravimo 
priemonės ir paslaugos, kurios tiesiogiai 
padeda didinti energijos efektyvumą, taip 
pat kitos priemonės, pvz., IT taikomosios 
programos, skirtos e-valdymui, kurios 
netiesiogiai padeda sumažinti 
sunaudojamos energijos kiekį. 
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