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4.7.2016 A8-0213/88 

Grozījums Nr.  88 

Martina Werner 

S&D grupas vārdā 

Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL grupas vārdā 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE grupas vārdā 

Dario Tamburrano 

 

Ziņojums A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Energoefektivitātes marķējums 

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

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Saskaņotie standarti atspoguļo attiecībā 

uz katru ražojumu grupu veiktajā 

priekšizpētē dokumentēto visizplatītāko 

lietojumu, un to mērķis ir ņemt vērā 

patērētāju izmantotos pieejamos režīmus 

un ciklus, kā arī laiku, kas nepieciešams, 

lai iegūtu zināmus tiešos rezultātus, kuri 

ietekmē energoefektivitātes indeksa (EEI) 

vai jebkura cita ar attiecīgo deleģēto aktu 

noteikta efektivitātes rādītāja 

aprēķināšanu. 

 Ja ir pieejams vairāk nekā viens 

iestatījums, funkcija vai režīms, 

energoefektivitātes indeksa aprēķināšanas 

metodika nebalstās tikai uz 

energopatēriņa ziņā visefektīvāko 

iestatījumu, funkciju vai režīmu (vai 

ekoloģisko režīmu). 

 Tos nosaka tādā veidā, lai tiktu atklāta un 

novērsta tīša vai netīša manipulēšana ar 

testēšanas rezultātiem vai to uzlabošana, 

un tie izslēdz pielaides vērtības vai izvēles 

testēšanas parametrus, kas var modificēt 

testētā modeļa energoefektiviātes klasi. 

 Pieļaujamās novirzes starp testētajiem un 

deklarētajiem rezultātiem nepārsniedz 
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mērījumu statistisko kļūdu, kas balstās uz 

faktiskajiem datiem. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0213/89 

Grozījums Nr.  89 

Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL grupas vārdā 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE grupas vārdā 

Dario Tamburrano 

 

Ziņojums A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Energoefektivitātes marķējums 

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

 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis, gatavojot viedokli par 

deleģētajiem aktiem, ar ko papildina šo 

regulu, un ieguldījumu šo aktu izstrādē, 

attiecīgā gadījumā nosaka sistemātiskas 

procedūras, kuras izmanto, lai apspriestos 

ar valstu ieinteresētajām personām, 

piemēram, tām, kas uzskaitītas 1. punktā. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0213/90 

Grozījums Nr.  90 

Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL grupas vārdā 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE grupas vārdā 

Dario Tamburrano 

 

Ziņojums A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Energoefektivitātes marķējums 

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

 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 1.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Šis darba plāns jo īpaši nodrošina to, ka 

tiek grozīta Komisijas Deleģētā 

regula (ES) 2015/11861a, jo īpaši lai 

lokālo telpu sildītāju ražojuma 

marķējuma vienotajā noformējumā un 

saturā iekļautu elektriskos lokālos telpu 

sildītājus. 

 _________________ 

 1a Komisijas 2015. gada 24. aprīļa 

Deleģētā regula (ES) 2015/1186, ar ko 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā 

uz lokālo telpu sildītāju 

energomarķējumu (OV L 193 21.7.2015., 

20. lpp.). 

Or. en 



 

AM\1100095LV.doc  PE585.280v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

4.7.2016 A8-0213/91 

Grozījums Nr.  91 

Martina Werner 

S&D grupas vārdā 

Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL grupas vārdā 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE grupas vārdā 

Dario Tamburrano 

 

Ziņojums A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Energoefektivitātes marķējums 

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

 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 3. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) funkcionāli līdzvērtīgiem 

ražojumiem ir tikai viens marķējums; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0213/92 

Grozījums Nr.  92 

Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL grupas vārdā 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE grupas vārdā 

Dario Tamburrano 

 

Ziņojums A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Energoefektivitātes marķējums 

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

 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 3. punkts – 1. daļa – l apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(l) tas, vai lielākām ierīcēm ir jābūt ar 

lielāku energoefektivitāti, lai sasniegtu 

konkrēto energoklasi; 

(l) īpaši noteikumi, kas paredz, ka 

lielākām ierīcēm ir jābūt augstākam 

energoefektivitātes līmenim, lai tās 

sasniegtu konkrētu energoklasi; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0213/93 

Grozījums Nr.  93 

Martina Werner 

S&D grupas vārdā 

Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL grupas vārdā 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE grupas vārdā 

Dario Tamburrano 

 

Ziņojums A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Energoefektivitātes marķējums 

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

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. daļa – xa punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (xa) Savienības ikgadējie apkopotie 

pārdošanas rādītāji. 

Or. en 

 


