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GROZĪJUMI 001-086 
iesniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Ziņojums
Bendt Bendtsen A8-0314/2017
Ēku energoefektivitāte

Direktīvas priekšlikums (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Savienība ir apņēmusies ieviest 
ilgtspējīgu, konkurētspējīgu, drošu un 
dekarbonizētu energosistēmu. Enerģētikas 
savienība un Klimata un enerģētikas 
politikas satvars laikposmam līdz 2030. 
gadam paredz vērienīgas Savienības 
saistības: vēl vairāk samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas (līdz 2030. 
gadam vismaz par 40 % salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni), palielināt patērētās 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
īpatsvaru (vismaz līdz 27 %), panākt 
enerģijas ietaupījumus vismaz 27 % 
apmērā (turklāt šo mērķrādītāju paredzēts 
vēl pārskatīt, paturot prātā augstāku 
Savienības mērķrādītāju 30 % apmērā10) 
un vairot Eiropas enerģētisko drošību, 
konkurētspēju un ilgtspēju.

(1) Savienība ir apņēmusies ieviest 
ilgtspējīgu, konkurētspējīgu, drošu un 
dekarbonizētu energosistēmu un cilvēka 
veselības augsta līmeņa aizsardzību. 
Enerģētikas savienība un Klimata un 
enerģētikas politikas satvars laikposmam 
līdz 2030. gadam paredz vērienīgas 
Savienības saistības: vēl vairāk samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas (līdz 
2050. gadam par 80 līdz 90 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni), 
palielināt patērētās atjaunojamo 
energoresursu enerģijas īpatsvaru saskaņā 
ar Direktīvu .../2018/ES [par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu, 
COD (2016)0382], panākt enerģijas 
ietaupījumus saskaņā ar Direktīvu 
2012/27/ES, kas grozīta ar Direktīvu 
.../2018/ES [COD 2016/0376], un vairot 
Eiropas enerģētisko drošību, 
konkurētspēju, cenu pieņemamību un 
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ilgtspēju.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Savienība ir apņēmusies līdz 2050. 
gadam izveidot ilgtspējīgu, 
konkurētspējīgu, drošu un dekarbonizētu 
energosistēmu12. Tālab dalībvalstīm un 
investoriem ir vajadzīgi pieturas punkti, 
kas ļaus panākt ēku dekarbonizāciju līdz 
2050. gadam. Lai nodrošinātu, ka līdz 
2050. gadam ēku fonds ir dekarbonizēts, 
dalībvalstīm vajadzētu apzināt tos 
starpposma pasākumus, kas vajadzīgi 
vidēja termiņa (līdz 2030. gadam) un 
ilgtermiņa (līdz 2050. gadam) mērķu 
sasniegšanai.

(6) Savienība ir apņēmusies līdz 
2050. gadam izveidot drošu, 
konkurētspējīgu un dekarbonizētu 
energosistēmu. Lai sasniegtu šo mērķi, ir 
būtiski esošo ēku fondu, kas rada 
aptuveni 36 % no visām CO2 emisijām 
Savienībā, padarīt ļoti energoefektīvu un 
dekarbonizētu līdz gandrīz nulles 
enerģijas standartam līdz 2050. gadam. 
Dalībvalstīm būtu jācenšas panākt 
izmaksefektīvu līdzsvaru starp 
energoapgādes dekarbonizēšanu un 
enerģijas galapatēriņa samazināšanu. 
Šajā nolūkā dalībvalstīm un investoriem 
ir nepieciešams skaidrs redzējums, pēc 
kura virzīt savu politiku un pieņemt 
investīciju lēmumus un kurš ietver skaidri 
definētus valsts starpposma mērķus un 
pasākumus energoefektivitātes jomā 
nolūkā sasniegt īstermiņa (līdz 
2030. gadam), vidēja termiņa (līdz 
2040. gadam) un ilgtermiņa (līdz 
2050. gadam) mērķus.

__________________
12 Paziņojums “Enerģētikas ceļvedis 2050” 
(COM(2011)0885 final).

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām 21. pušu konferences 
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(COP 21) 2015. gadā pieņemtais Parīzes 
nolīgums par klimata pārmaiņām ir 
jāatspoguļo Savienības centienos 
dekarbonizēt ēku fondu. Ņemot vērā, ka 
gandrīz 50 % no Savienības galīgā 
energopatēriņa izmanto siltumapgādē un 
aukstumapgādē un no tiem 80 % izmanto 
ēkās, Savienības enerģētikas un klimata 
mērķu sasniegšana ir būtiski atkarīga no 
Savienības centieniem atjaunot savu ēku 
fondu, piešķirot prioritāti 
energoefektivitātei un 
energoietaupījumiem, pilnībā izmantojot 
principu “energoefektivitāte pirmajā 
vietā”, kā arī nodrošinot atjaunojamo 
energoresursu efektīvu ieviešanu. 

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2012/27/ES13 noteikumi par 
ilgtermiņa renovācijas stratēģijām būtu 
jāpārceļ uz Direktīvu 2010/31/ES, kur tie 
iederētos labāk.

(7) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2012/27/ES noteikumi par 
ilgtermiņa renovācijas stratēģijām būtu 
jāpārceļ uz Direktīvu 2010/31/ES, kur tie 
iederētos labāk, un būtu jāatjaunina, 
precizējot ieceres par ļoti energoefektīvu 
un dekarbonizētu ēku fondu. Ilgtermiņa 
renovācijas stratēģijas un to stimulētās 
renovācijas veicinās izaugsmi un 
konkurētspēju, radot vietējas darbvietas, 
kuras nevar nodot ārpakalpojumā, un 
nodrošinās pilsoņiem energoefektīvas, 
veselīgas un drošas ēkas.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai veicinātu Savienības mērķu 
izmaksefektīvu sasniegšanu klimata un 
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enerģētikas jomā, kā arī ēku 
izmaksefektīvu renovāciju, valsts 
ilgtermiņa renovācijas stratēģijās būtu 
jāintegrē apsvērumi veselīguma un 
iekštelpu klimata uzlabošanai, tostarp 
apvienojot renovāciju ar azbesta un citu 
kaitīgu vielu aizvākšanu, nepieļaujot 
kaitīgu vielu nelikumīgu aizvākšanu un 
veicinot atbilstību spēkā esošajiem tiesību 
aktiem, piemēram, Direktīvai 
2009/148/EK1a un Direktīvai (ES) 
2016/22841b.
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/148/EK par darba ņēmēju 
aizsardzību pret risku, kas saistīts ar 
pakļaušanu azbesta iedarbībai darba 
vietā.
1b Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 14. decembra Direktīva (ES) 
2016/2284 par dažu gaisu piesārņojošo 
vielu valstu emisiju samazināšanu un ar 
ko groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ 
Direktīvu 2001/81/EK.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Lai panāktu ļoti energoefektīvu un 
dekarbonizētu ēku fondu un lai 
nodrošinātu, ka ilgtermiņa renovācijas 
stratēģijas ļaus panākt nepieciešamo 
progresu, it īpaši palielinot nozīmīgu 
renovāciju daudzumu, dalībvalstīm ir 
jāpiedāvā skaidras vadlīnijas un jānorāda 
izmērāmas, mērķtiecīgas darbības, tostarp 
attiecībā uz valsts ēku fonda segmentiem 
ar sliktāko sniegumu, enerģētiski 
nabadzīgiem patērētājiem, sociālajiem 
mājokļiem un mājsaimniecībām ar 
atšķirīgas motivācijas dilemmām, 
vienlaikus ņemot vērā cenu pieņemamību. 
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Lai turpinātu atbalstīt nepieciešamos 
uzlabojumus valsts īres mājokļu fondā, 
dalībvalstīm būtu jāapsver iespēja ieviest 
vai turpināt piemērot prasības attiecībā uz 
noteiktu energoefektivitātes līmeni 
izīrējamajiem īpašumiem saskaņā ar 
energoefektivitātes sertifikātiem.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
7.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7 c) Ņemot vērā Komisijas ietekmes 
novērtējumu, kur norādīts, ka renovācija 
būs nepieciešama vidēji 3 % ātrumā, lai 
izmaksefektīvi sasniegtu Savienības 
vērienīgos mērķus attiecībā uz 
energoefektivitāti, ir būtiski, lai 
dalībvalstis precizētu sagaidāmo 
iznākumu un devumu attiecībā uz 
vispārējo energoefektivitātes mērķu 
sasniegšanu 2030. gadā [X %] apmērā 
saskaņā ar Direktīvu 2012/27/ES, kas 
grozīta ar Direktīvu .../2018/ES [COD 
2016/0376], ņemot vērā, ka katrs papildu 
ietaupītais 1 % enerģijas samazina gāzes 
importu par 2,6 % un tādējādi aktīvi 
veicina Savienības enerģētisko 
neatkarību.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
7.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7d) Vērienīgie mērķi attiecībā uz esošā 
ēku fonda nozīmīgu renovāciju Savienībā 
radīs miljoniem darbvietu, jo īpaši mazos 
un vidējos uzņēmumos. Šajā kontekstā 
dalībvalstīm ir jānorāda skaidra saikne 
starp savām valsts ilgtermiņa renovācijas 
stratēģijām un atbilstīgām iniciatīvām 
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prasmju attīstībai un izglītības 
veicināšanai būvniecības un 
energoefektivitātes nozarē.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tāpat vajadzētu saskaņot Digitālā 
vienotā tirgus un Enerģētikas savienības 
programmas, lai tās kalpotu kopīgiem 
mērķiem. Energosistēmas digitalizācijas 
iespaidā enerģētikas nozare piedzīvo 
straujas pārmaiņas — sākot ar atjaunojamo 
energoresursu integrāciju un beidzot ar 
viedtīkliem un viedajām tehnoloģijām 
piemērotām ēkām. Ēku sektora 
digitalizācijai būtu vajadzīgi specifiski 
stimuli, lai veicinātu viedajām 
tehnoloģijām piemērotu sistēmu un digitālu 
risinājumu izmantošanu radītajā vidē.

(8) Tāpat vajadzētu saskaņot Digitālā 
vienotā tirgus un Enerģētikas savienības 
programmas, lai tās kalpotu kopīgiem 
mērķiem. Energosistēmas digitalizācijas 
iespaidā enerģētikas nozare piedzīvo 
straujas pārmaiņas — sākot ar atjaunojamo 
energoresursu integrāciju un beidzot ar 
viedtīkliem un viedajām tehnoloģijām 
piemērotām ēkām. Tas rada jaunas 
energoietaupījumu iespējas, sniedzot 
patērētājiem precīzāku informāciju par to 
patēriņa modeļiem un ļaujot sistēmas 
operatoram labāk pārvaldīt elektrotīklu. 
Ēku sektora digitalizācijai un viedo pilsētu 
sistēmiskas attīstības veicināšanai būtu 
vajadzīgi specifiski stimuli, lai veicinātu 
atbilstošu un viedajām tehnoloģijām 
piemērotu sistēmu un digitālu risinājumu 
izmantošanu radītajā vidē, vienlaikus 
ņemot vērā digitāli mazāk iesaistītus 
patērētājus. Šajos stimulos būtu jāņem 
vērā Savienības savienojamības mērķi un 
ieceres attiecībā uz lieljaudas sakaru tīklu 
izveidošanu, kas ir priekšnoteikums 
viedajiem mājokļiem un labi savienotām 
kopienām, kā arī jānodrošina, ka šādu 
tīklu attīstību nekavē būvniecības 
risinājumi, kas varētu negatīvi ietekmēt 
savienojamību.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai šo direktīvu pielāgotu tehnikas 
progresam, Komisijai būtu jādeleģē 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
nolūkā regulu papildināt, proti, definēt 
“vieduma indikatoru” un paredzēt tā 
izmantošanu. Lai izmērītu ēkas 
piemērotību IKT un elektronisko sistēmu 
izmantošanai nolūkā optimizēt 
ekspluatāciju un mijiedarboties ar tīklu, 
vajadzētu izmantot vieduma rādītāju. 
Vieduma indikators ļaus ēku īpašniekiem 
un lietotājiem gūt labāku izpratni par to, 
kāda ir ēku automatizācijas un ēku 
inženiertehnisko sistēmu elektroniskā 
monitoringa patiesā vērtība, bet ēkas 
lietotājiem — pārliecību par reālo 
ekonomiju, ko nodrošina šāda uzlabota 
funkcionalitāte.

(9) Lai šo direktīvu pielāgotu tehnikas 
progresam, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, 
definējot “vieduma indikatoru” un 
paredzot tā izmantošanu saskaņā ar šajā 
direktīvā izklāstīto metodiku. Vieduma 
indikatoram vajadzētu būt saskaņotam ar 
energoefektivitātes sertifikātiem, un tas 
būtu jāizmanto tam, lai izmērītuēku 
piemērotību IKT un elektronisko sistēmu 
izmantošanai nolūkā optimizēt 
ekspluatāciju, veiktspēju un telpu 
komfortu un mijiedarboties ar tīklu. 
Vieduma indikators ļaus ēku īpašniekiem 
un lietotājiem gūt labāku izpratni par to, 
kāda ir ēku automatizācijas un ēku 
inženiertehnisko sistēmu elektroniskā 
monitoringa patiesā vērtība, bet ēkas 
lietotājiem — pārliecību par reālo 
ekonomiju, ko nodrošina šāda uzlabota 
funkcionalitāte.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Arī inovācija un jaunas tehnoloģijas 
ir faktori, kuru iespaidā ēku sektors var 
sekmēt vispārēju ekonomikas 
dekarbonizāciju. Piemēram, ēkas var būt 
faktors, kas stimulē 
elektrotransportlīdzekļu viedajai uzlādei 
nepieciešamās infrastruktūras izbūvi, kā arī 
dod iespēju dalībvalstīm, ja tās to vēlas, 
izmantot automobiļu akumulatorus kā 
elektroenerģijas avotu. Tālab būtu 
jāpaplašina ēkas inženiertehniskās sistēmas 
definīcija.

(10) Arī inovācija un jaunas tehnoloģijas 
ir faktori, kuru iespaidā ēku sektors var 
sekmēt vispārēju ekonomikas 
dekarbonizāciju, tostarp transporta 
nozarē. Piemēram, ēkas var būt faktors, 
kas stimulē elektrotransportlīdzekļu viedās 
uzlādes ieviešanai nepieciešamās 
infrastruktūras izbūvi, kā arī dod iespēju 
dalībvalstīm, ja tās to vēlas, izmantot 
automobiļu akumulatorus kā 
elektroenerģijas avotu. Tālab būtu 
jāpaplašina ēkas inženiertehniskās sistēmas 
definīcija.
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Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Iepriekšēja kabeļu un cauruļu 
ievilkšana rada atbilstošus nosacījumus 
uzlādes punktu ātrai izvietošanai 
vajadzības gadījumā un nepieciešamajās 
vietās. Tāpēc dalībvalstīm būtu 
jānodrošina elektromobilitātes attīstība 
līdzsvarotā un izmaksefektīvā veidā. Jo 
īpaši gadījumos, kad tiek veikta liela 
renovācija, kas skar 
elektroinfrastruktūru, būtu jāveic 
pienācīga iepriekšēja kabeļu un cauruļu 
ievilkšana, lai nodrošinātu pietiekamus 
kabeļus, caurules un elektroenerģiju 
Direktīvas 2014/94/ES nozīmē attiecībā uz 
uzlādes punktu izveidi autostāvvietās.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) Skaidram redzējumam par 
dekarbonizētu ēku fondu līdz 
2050. gadam ir jābūt ļoti vērienīgam. 
Pietuvinot energopatēriņu nullei, ēkās 
ietvertās enerģijas daļai būs izšķirošāka 
nozīme visā ēku dzīves ciklā. Nākotnes 
redzējumā par dekarbonizētu ēku fondu 
būtu jāņem vērā ēkās ietvertās enerģijas 
daļa. Tādēļ kokmateriālu izmantošana 
būvniecībā ir labvēlīga klimatam.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
10.c apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10c) Būtu jāveicina jaunu risinājumu 
pētniecība un testēšana vēsturisko ēku un 
vietu energoefektivitātes līmeņa 
optimizēšanai, vienlaikus aizsargājot un 
saglabājot kultūras mantojumu.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
10.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10d) Dalībvalstīm būtu jāņem vērā tas, ka 
saistībā ar inovāciju un jaunām 
tehnoloģijām ir nepieciešamas lielākas 
investīcijas izglītībā un prasmju 
pilnveidošanā, lai būtu iespējams sekmīgi 
ieviest šādas tehnoloģijas.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
10.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10e) Izstrādājot šo direktīvu, nav 
iespējams paredzēt attīstību un inovāciju 
elektroniskās mobilitātes, ēku sektora vai 
viedo sistēmu nozarē. Tādēļ visā direktīvā 
būtu jāievēro tehnoloģiju neitralitātes 
princips.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
10.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10f) Pieprasījumu pēc enerģijas var 
mazināt arī dabā balstīti risinājumi, 
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piemēram, pārdomāta ielu veģetācija, 
zaļie jumti un sienas, kas ēkas izolē un 
noēno, tā mazinot vajadzību pēc 
siltumapgādes un aukstumapgādes un 
uzlabojot ēku energoefektivitāti.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
10.g apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10g) Šajā direktīvā noteiktajām prasībām 
par elektromobilitātes infrastruktūru 
vajadzētu veidot daļu no holistiskas 
stratēģiskās pilsētplānošanas dalībvalstīs, 
lai veicinātu alternatīvus, drošus un 
ilgtspējīgus transporta veidus un 
izmantotu saskaņotu pieeju 
elektroinfrastruktūrai, piemēram, 
nodrošinot speciālu stāvvietas 
infrastruktūru elektrovelosipēdiem un 
cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās 
spējām.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ietekmes novērtējuma apzinātas 
divas kopas esošo noteikumu, kuru mērķi 
varētu sasniegt efektīvāk nekā tagad. 
Pirmkārt, par nevajadzīgu apgrūtinājumu 
ir kļuvis pienākums pirms būvniecības 
sagatavot alternatīvo augstefektīvo 
sistēmu pamatojumu. Otrkārt, konstatēts, 
ka ar noteikumiem par apkures sistēmu un 
gaisa kondicionēšanas sistēmu inspicēšanu 
nav iespējams pienācīgi un efektīvi 
nodrošināt šo inženiertehnisko sistēmu 
sniegumu gan ekspluatācijas sākumā, gan 
tās gaitā. Pašlaik nepietiekama vērība tiek 

(11) Ietekmes novērtējumā apzināti 
esošie noteikumi, kuru mērķi varētu 
sasniegt efektīvāk nekā tagad. Konstatēts, 
ka ar noteikumiem par apkures sistēmu un 
gaisa kondicionēšanas sistēmu inspicēšanu 
nav iespējams pienācīgi un efektīvi 
nodrošināt šo inženiertehnisko sistēmu 
sniegumu gan ekspluatācijas sākumā, gan 
tās gaitā. Turklāt pašlaik nepietiekama 
vērība tiek pievērsta pat lētiem tehniskiem 
risinājumiem, kas atmaksājas ļoti īsā laikā, 
piemēram, apkures sistēmas hidrauliskajai 
balansēšanai un termostatisko vārstu 
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pievērsta pat lētiem tehniskiem 
risinājumiem, kas atmaksājas ļoti īsā laikā, 
piemēram, apkures sistēmas hidrauliskajai 
balansēšanai un termostatisko vārstu 
uzstādīšanai/nomaiņai. Noteikumi par 
inspicēšanu ir grozīti, lai nodrošinātu, ka 
inspekcijas dod labākus rezultātus.

uzstādīšanai/nomaiņai, un tie būtu sīkāk 
jāizpēta, tostarp kā risinājumi palīdzībai 
enerģētiski nabadzīgiem patērētājiem. 
Noteikumi par inspicēšanu ir grozīti, lai 
nodrošinātu, ka inspekcijas dod labākus 
rezultātus.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Attiecībā uz jaunām ēkām 
dalībvalstīm būtu jāgādā par to, lai pirms 
būvniecības uzsākšanas tiktu ņemts vērā 
šādu augstas efektivitātes alternatīvo 
sistēmu tehniskais, vides un ekonomiskais 
pamatojums. Šādām sistēmām būtu 
jāietver decentralizētas energoapgādes 
sistēmas, kas izmanto no atjaunojamajiem 
energoresursiem vai atlikumsiltuma 
saražotu enerģiju, koģenerāciju, 
centralizētu vai kopīgu apkuri vai 
dzesēšanu un siltumsūkņus;

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) PVO 2009. gada vadlīnijas paredz, 
ka attiecībā uz iekštelpu gaisa kvalitāti 
energoefektīvākas ēkas nodrošina 
iemītniekiem augstāku komforta līmeni 
un labklājību un uzlabo veselību. 
Termiskie tilti, nepietiekama izolācija un 
neplānoti gaisa plūsmas ceļi var izraisīt 
virsmas temperatūras pazemināšanos zem 
rasas punkta un mitrumu. Tāpēc ir būtiski 
nodrošināt pilnīgu un homogēnu izolāciju 
ēkām, tostarp balkoniem, logiem, 
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jumtiem, sienām, durvīm un grīdai.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Noskaidrojies, ka jo sevišķi lielās 
būvēs inspicēšanas vietā ir lietderīgāk 
izmantot ēkas automatizāciju un ēkas 
inženiertehnisko sistēmu elektronisku 
monitoringu. Šādu iekārtu uzstādīšana 
būtu uzskatāma par pašu 
izmaksefektīvāko alternatīvu inspekcijām 
prāvās nedzīvojamās ēkās un 
daudzdzīvokļu ēkās, kas ir pietiekami 
lielas, lai iekārtu izmantošana atmaksātos 
mazāk nekā trijos gados. Tāpēc ir svītrota 
patlaban paredzētā iespēja izvēlēties 
alternatīvus pasākumus. Kas attiecas uz 
neliela mēroga iekārtām, uzstādītāju 
sniegta sistēmas sniegumu apliecinoša 
dokumentācija un šīs informācijas 
reģistrēšana energoefektivitātes sertifikātu 
datubāzēs palīdzēs verificēt atbilstību 
visām minimālajām prasībām, kas 
izvirzītas ēkas inženiertehniskajām 
sistēmām, un palielinās energoefektivitātes 
sertifikātu nozīmi. Bez tam saglabāsies 
iespēja sniegt tiešus ieteikumus par 
energoefektivitātes uzlabošanu esošo 
regulāro drošības inspekciju un ieplānoto 
apkopju gaitā.

(12) Ēkas automatizācijai, iekārtu 
vadībai un ēkas inženiertehnisko sistēmu 
elektroniskam monitoringam ir milzīgs 
potenciāls nodrošināt izmaksefektīvus un 
ievērojamus energoietaupījumus gan 
patērētājiem, gan uzņēmumiem. 
Noskaidrojies, ka jo sevišķi lielās būvēs ir 
lietderīgi izmantot ēkas automatizāciju un 
ēkas inženiertehnisko sistēmu elektronisku 
monitoringu, kas dažos gadījumos var 
aizstāt inspekcijas prāvās nedzīvojamās 
ēkās un daudzdzīvokļu ēkās, kas ir 
pietiekami lielas, lai iekārtu izmantošana 
atmaksātos mazāk nekā trijos gados, jo tas 
ļauj rīkoties saskaņā ar sniegto 
informāciju, tādējādi nodrošinot 
energoietaupījumus laika gaitā. Tāpēc ir 
svītrota patlaban paredzētā iespēja 
izvēlēties alternatīvus pasākumus, tomēr 
vajadzētu būt iespējai atbrīvot no 
inspicēšanas prasības tehniskās sistēmas, 
uz kurām skaidri attiecas ESCO 
programma. Lai nepieļautu inspekcijas 
dublēšanu, iekārtas, ko ekspluatē 
komunālo pakalpojumu vai tīkla 
operators un kas ir pakļautas inspicēšanai 
sistēmu līmenī, vajadzētu atbrīvot no šīs 
prasības. Kas attiecas uz neliela mēroga 
iekārtām, uzstādītāju sniegta sistēmas 
sniegumu apliecinoša dokumentācija un šīs 
informācijas reģistrēšana 
energoefektivitātes sertifikātu datubāzēs 
palīdzēs verificēt atbilstību visām 
minimālajām prasībām, kas izvirzītas ēkas 
inženiertehniskajām sistēmām, un 
palielinās energoefektivitātes sertifikātu 
(EPC) nozīmi. Bez tam saglabāsies iespēja 
sniegt tiešus ieteikumus par 
energoefektivitātes uzlabošanu esošo 
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regulāro drošības inspekciju un ieplānoto 
apkopju gaitā.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
esošo ēku energoefektivitātes uzlabojumi 
veicina arī veselīgas iekštelpu vides 
panākšanu, tostarp aizvācot azbestu un 
citas kaitīgas vielas un novēršot 
problēmas, piemēram, pelējumu, kā arī 
saglabājot ēku būtiskās drošības 
struktūras, jo īpaši saistībā ar 
ugunsdrošību un seismisko drošību.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Ir svarīgi nodrošināt, lai pasākumi, 
kas tiek veikti ēku energoefektivitātes 
uzlabošanai, nebūtu vērsti tikai uz ēkas 
apšuvuma uzlabošanu, bet aptvertu visus 
ēkas elementus un tehniskās sistēmas.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu, ka ar 
energoefektivitāti saistītie finansiālie 
pasākumi ēku renovācijā (atjaunošanā) tiek 
izmantoti pēc iespējas lietderīgāk, tos 
vajadzētu sasaistīt ar renovācijas 

(13) Lai nodrošinātu, ka ar 
energoefektivitāti saistītie publiskie 
finansiālie pasākumi ēku renovācijā 
(atjaunošanā) tiek izmantoti pēc iespējas 
lietderīgāk, tos vajadzētu sasaistīt ar 
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pamatīguma pakāpi, ko savukārt vajadzētu 
novērtēt, salīdzinot pirms renovācijas un 
pēc renovācijas izdotos energoefektivitātes 
sertifikātus (EES).

renovācijas pamatīguma pakāpi un tiem 
vajadzētu sekmēt holistisku ēku 
renovāciju kā labāko veiduaugstas 
energoefektivitātes un uzlabota telpu 
komforta nodrošināšanai. Šādas 
renovācijas vajadzētu novērtēt, salīdzinot 
pirms renovācijas un pēc renovācijas 
izdotos energoefektivitātes sertifikātus 
(EES), ja tas ir samērīgi ar renovācijas 
apjomu, vai līdzīgām piemērotām un 
samērīgām dokumentēšanas metodēm.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Finanšu mehānismiem un 
stimuliem būtu jāieņem centrāla vieta 
valstu ilgtermiņa renovācijas stratēģijās, 
un dalībvalstīm tie būtu aktīvi jāveicina, 
tostarp veicinot energoefektīvus hipotēku 
standartus sertificētām ēku 
energoefektivitātes renovācijām, veicinot 
publisko iestāžu investīcijas 
energoefektīvā ēku fondā, piemēram, 
precizējot grāmatvedības standartus 
attiecībā uz publiskajām investīcijām, un 
nodrošinot patērētājiem pieejamus un 
pārredzamus konsultāciju instrumentus 
par finansēšanas iespējām ēku 
energoefektīvai renovācijai.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Mehānismi energoefektīvu jauno 
ēku finansēšanai, kā arī ēku fondam 
paredzētie energoefektivitātes pasākumi 
būtu jānodrošina no privātiem, 
publiskiem–privātiem un publiskiem 
avotiem. Attiecībā uz privātajām 



PE616.128/ 15

LV

investīcijām būtu jāmazina risks 
investīcijām ēku fonda modernizācijā. 
Publisko un privāto partnerību 
izmantošana būtu īpaši jāapsver publisko 
ēku energoefektivitātes pasākumu 
īstenošanā, lai mazinātu finansiālo slogu 
mazākām un finansiāli nabadzīgākām 
pilsētām, reģioniem un dalībvalstīm. 
Turklāt dalībvalstīm būtu jāsekmē 
energoefektivitātes pasākumi, jo īpaši 
sociālajos mājokļos un vājāko tirgus 
dalībnieku mājokļos, sniedzot publisku 
finansiālo atbalstu, kam var izmantot 
Savienības fondu līdzekļus.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
13.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13c) Ja energoefektivitātes sertifikāts 
apliecina, ka ēkas efektivitāte ir 
uzlabojusies, vajadzētu būt iespējai 
sertifikācijas izmaksas iekļaut attiecīgās 
dalībvalsts nodrošinātajā stimulēšanas 
pasākumā.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Finansējumam piekļūt ir vieglāk, ja ir 
pieejama kvalitatīva informācija. Tas 
nozīmē, ka vajadzētu paredzēt, ka jādara 
zināms to publisko ēku faktiskais 
energopatēriņš, kuru kopējā lietderīgā 
platība pārsniedz 250 m².

(14) Finansējumam piekļūt ir vieglāk, ja ir 
pieejama kvalitatīva informācija. Tas 
nozīmē, ka vajadzētu paredzēt, ka jādara 
zināms to publisko ēku, kuras pieder 
valstij, reģionam vai pašvaldībai vai kuras 
pieder privātīpašniekiem, bet tiek lietotas 
publiski, faktiskais energopatēriņš, kuru 
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kopējā lietderīgā platība pārsniedz 250 m².

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Pašreizējās neatkarīgās 
energoefektivitātes sertifikātu (EES) 
kontroles sistēmas vajadzētu nostiprināt, lai 
nodrošinātu, ka sertifikāti ir kvalitatīvi, 
izmantojami atbilstības pārbaudei un 
statistikas sagatavošanai par 
reģionālo/nacionālo ēku fondu. Ir vajadzīgi 
kvalitatīvi dati par ēku fondu, un tos daļēji 
varētu iegūt no EES reģistriem un 
datubāzēm, ko pašlaik izstrādā un uztur 
teju visas dalībvalstis.

(15) Pašreizējās neatkarīgās 
energoefektivitātes sertifikātu (EES) 
kontroles sistēmas vajadzētu nostiprināt, lai 
nodrošinātu, ka sertifikāti ir kvalitatīvi, 
izmantojami atbilstības pārbaudei un 
saskaņotas statistikas sagatavošanai par 
vietējo/reģionālo/nacionālo ēku fondu. Ir 
vajadzīgi kvalitatīvi dati par ēku fondu, un 
tos daļēji varētu iegūt no EES reģistriem un 
datubāzēm, ko pašlaik izstrādā un uztur 
teju visas dalībvalstis.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai sasniegtu ēku energoefektivitātes 
politikas mērķus, būtu jāuzlabo EES 
caurskatāmība, proti, jānodrošina, ka ir 
noteikti un tiek konsekventi piemēroti visi 
aprēķiniem vajadzīgie parametri — gan 
attiecībā uz sertifikāciju, gan minimālajām 
energoefektivitātes prasībām. Dalībvalstīm 
vajadzētu ieviest pienācīgus pasākumus, lai 
nodrošinātu, piemēram, ka uzstādīto, 
nomainīto vai modernizēto ēkas 
inženiertehnisko sistēmu sniegums tiek 
dokumentēts tā, lai šos datus varētu 
izmantot ēku sertificēšanā un atbilstības 
pārbaudīšanā.

(16) Lai sasniegtu ēku energoefektivitātes 
politikas mērķus, būtu jāuzlabo EES 
pārredzamība, proti, jānodrošina, ka ir 
noteikti un tiek konsekventi piemēroti visi 
aprēķiniem vajadzīgie parametri — gan 
attiecībā uz sertifikāciju, gan minimālajām 
energoefektivitātes prasībām. Dalībvalstīm 
vajadzētu ieviest pienācīgus pasākumus, lai 
nodrošinātu, piemēram, ka uzstādīto, 
nomainīto vai modernizēto ēkas 
inženiertehnisko sistēmu sniegums tiek 
dokumentēts tā, lai šos datus varētu 
izmantot ēku sertificēšanā un atbilstības 
pārbaudīšanā. Lai nodrošinātu labi 
funkcionējošu EES sistēmu, Komisijai, 
pārskatot šīs direktīvas piemērošanu, būtu 
jānovērtē vajadzība pēc turpmākas EES 
saskaņošanas.
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Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Tagad jau pilnībā pabeigtā ēku 
energoefektivitātes direktīvas CEN 
standartu kopuma atzīšana, veicināšana 
un piemērošana visās dalībvalstīs 
labvēlīgi ietekmētu šīs direktīvas 
pārskatīšanu.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Komisijas 2016. gada 29. jūlija 
Ieteikumā (ES) 2016/1318 par gandrīz 
nulles enerģijas ēkām izklāstīts, kā 
direktīvas īstenošana varētu vienlaikus 
nodrošināt ēku fonda pārveidi un pāreju uz 
ilgtspējīgāku energoapgādi, kas piedevām 
palīdzētu realizēt arī Siltumapgādes un 
dzesēšanas stratēģiju. Lai nodrošinātu 
pienācīgu īstenošanu, ēku 
energoefektivitātes aprēķina 
pamatnoteikumus vajadzētu atjaunināt, 
izmantojot arī darbu, ko paveikusi Eiropas 
Standartizācijas komiteja (CEN) saskaņā ar 
Eiropas Komisijas uzdevumu M/480.

(17) Komisijas 2016. gada 29. jūlija 
Ieteikumā (ES) 2016/1318 par gandrīz 
nulles enerģijas ēkām izklāstīts, kā 
direktīvas īstenošana varētu vienlaikus 
nodrošināt ēku fonda pārveidi un pāreju uz 
ilgtspējīgāku energoapgādi, kas piedevām 
palīdzētu realizēt arī Siltumapgādes un 
dzesēšanas stratēģiju. Lai nodrošinātu 
pienācīgu īstenošanu, ēku 
energoefektivitātes aprēķina 
pamatnoteikumus vajadzētu atjaunināt, 
izmantojot arī darbu, ko paveikusi Eiropas 
Standartizācijas komiteja (CEN) saskaņā ar 
Eiropas Komisijas uzdevumu M/480. Ēku 
energoefektivitātes aprēķini būtu 
jāpiemēro nolūkā panākt optimālu 
energoefektivitāti, ievērojot principu 
“energoefektivitāte pirmajā vietā” un 
izsakot ar primārās enerģijas 
izmantošanas skaitlisku rādītāju 
(kWh/(m²/gadā)), kas dalībvalstīm būtu 
jāpapildina, sniedzot papildu skaitlisku 
rādītāju par visas ēkas kopējām enerģijas 
vajadzībām.
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Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šīs direktīvas mērķus, proti, 
samazināt vajadzību pēc enerģijas, kas 
vajadzīga, lai apmierinātu 
energopieprasījumu ēku tipiskas 
izmantošanas apstākļos, nevar pietiekami 
labi sasniegt atsevišķas dalībvalstis vienas 
pašas. Šīs direktīvas mērķu sasniegšanu 
var daudz pārliecinošāk panākt, rīkojoties 
Savienības līmenī, jo tas garantē 
saskanību, kopīgi izvirzītus mērķus, 
izpratni un politisko gribu. Tāpēc 
Savienība pieņem pasākumus saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, kas paredzēts 
Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā direktīvā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(19) Tā kā šīs direktīvas mērķus, proti, 
samazināt vajadzību pēc enerģijas, kas 
vajadzīga, lai apmierinātu 
energopieprasījumu ēku tipiskas 
izmantošanas apstākļos, dalībvalstis nevar 
pietiekami labi sasniegt, bet, ņemot vērā 
vajadzību nodrošināt konsekvenci 
attiecībā uz kopīgo mērķi, izpratni un 
politisko gribu, šos mērķus var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, kas paredzēts 
Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā direktīvā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai. Šī 
direktīva pilnībā respektē dalībvalstu 
īpatnības un atšķirības un to kompetenci 
saskaņā ar LESD 194. panta 2. punktu. 
Turklāt šīs direktīvas mērķis ir dot iespēju 
apmainīties ar labāko praksi, lai veicinātu 
pāreju uz augsti energoefektīvu ēku fondu 
Savienībā.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – -1. daļa (jauna)
Direktīva 2010/31/ES
1. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) direktīvas 1. panta 3. punktā 
pievieno šādu daļu:
“Dalībvalstis minimālās prasības attiecībā 
uz ēku vispārējo energoefektivitāti var 
piemērot veselam rajonam, nevis vienai 
ēkai, lai holistiskas atjaunošanas shēmas 
ietvaros nodrošinātu integrētu pieeju 
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rajona energosistēmai un mobilitātes 
sistēmai, ja katra ēka sasniedz šī rajona 
vispārējās energoefektivitātes attiecīgo 
minimālās prasības līmeni.”

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 1. daļa
Direktīva 2010/31/ES
2. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. “ēkas inženiertehniskā sistēma” ir 
tehnisks aprīkojums, kas nodrošina ēkas 
vai ēkas daļas telpas apkuri, telpas 
dzesēšanu, ventilāciju, karstā ūdens apgādi, 
iebūvēto apgaismojumu, ēkas 
automatizāciju un vadību, elektroenerģijas 
ražošanu objektā un elektromobilitātes 
infrastruktūru objektā, vai šādu sistēmu 
kombinācija, ieskaitot tās, kurās izmanto 
atjaunojamo energoresursu enerģiju;

3. “ēkas inženiertehniskā sistēma” ir 
tehnisks aprīkojums, kas nodrošina ēkas 
vai ēkas daļas telpas apkuri, telpas 
dzesēšanu, ventilāciju, iekštelpu gaisa 
kvalitātes pārvaldību, karstā ūdens apgādi, 
iebūvētās iekštelpu un āra apgaismojuma 
sistēmas, saules aizēnošanu, liftus un 
eskalatorus, ēkas automatizāciju un 
vadību, ēkas datu pārsūtīšanu un 
glabāšanu, elektroenerģijas ražošanu un 
uzglabāšanu objektā un elektromobilitātes 
infrastruktūru objektā, vai šādu sistēmu 
kombinācija, ieskaitot tās, kurās izmanto 
atjaunojamo energoresursu enerģiju;

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)
Direktīva 2010/31/ES
2. pants – 1. punkts – 3.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) direktīvas 2. panta 1. punktā iekļauj 
šādu apakšpunktu:
“(3a) “trigera punkts” ir 
energoefektivitātes renovāciju veikšanai 
izdevīgs brīdis ēkas dzīves ciklā, 
piemēram, no izmaksefektivitātes, 
rentabilitātes vai pārtraukuma viedokļa;”
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Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna)
Direktīva 2010/31/ES
2. pants – 1. punkts – 3.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) direktīvas 2. panta 1. punktā iekļauj 
šādu apakšpunktu:
“(3b) “ēkas renovācijas pase” ir 
ilgtermiņa ceļvedis, kas balstīts uz 
kvalitātes kritērijiem un energoauditu un 
kur izklāstīti attiecīgi pasākumi un 
renovācijas, kuras uzlabotu konkrētās 
ēkas energoefektivitāti;”

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 1.c daļa (jauna)
Direktīva 2010/31/ES
2. pants – 1. punkts – 3.c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) direktīvas 2. panta 1. punktā iekļauj 
šādu apakšpunktu:
“(3c) “ēku automatizācijas un kontroles 
sistēma” ir sistēma, kas aptver visus 
automātiskas kontroles produktus, 
programmatūru un inženierijas 
pakalpojumus, tostarp savienojumus, 
monitoringu, optimizāciju, ekspluatāciju, 
cilvēku iejaukšanos un pārvaldību, lai 
panāktu energoefektīvu, ekonomisku un 
drošu ēku tehnisko sistēmu 
ekspluatāciju;”

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
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1. pants – 1. punkts – 1.d daļa (jauna)
Direktīva 2010/31/ES
2. pants – 1. punkts – 3.d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1d) direktīvas 2. panta 1. punktā iekļauj 
šādu apakšpunktu:
“3.d “pasīvs elements” ir ēkas 
siltumizolācijas elements vai citi tādu 
pasīvo tehnisko metožu elementi, kuru 
uzdevums ir samazināt siltumapgādes vai 
aukstumapgādes energopieprasījumu un 
apgaismojumam un ventilācijai 
nepieciešamo energopatēriņu, tādējādi 
uzlabojot telpu termisko un vizuālo 
komfortu;”

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 1.e daļa (jauna)
Direktīva 2010/31/ES
2. pants – 1. punkts – 17. apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(1e) direktīvas 2. panta 1. punkta 
17. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

17. “lietderīgā nominālā jauda” ir 
maksimālā siltuma atdeve (kW), ko 
ražotājs noteicis un garantējis kā tādu, kuru 
var piegādāt nepārtrauktas darbības laikā, 
tajā pašā laikā ievērojot ražotāja norādīto 
lietderīgo efektivitāti;

“17. “lietderīgā nominālā jauda” ir 
maksimālā siltuma atdeve (kW), ko 
ražotājs noteicis un garantējis kā tādu, kuru 
var piegādāt nepārtrauktas darbības laikā, 
tajā pašā laikā ievērojot ražotāja norādīto 
lietderīgo efektivitāti, kur:
(a) “pilna slodze” ir maksimālais ēkas 
inženiertehnisko sistēmu jaudas 
pieprasījums, kas nepieciešams telpu 
apkurei, telpu dzesēšanai, ventilācijai un 
vietējai karstā ūdens apgādei; un
(b) “daļēja slodze” ir daļa no pilnas 
jaudas, kas atbilst vidējiem ekspluatācijas 
apstākļiem;”
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Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 1.f daļa (jauna)
Direktīva 2010/31/ES
2. pants – 1. punkts – 19.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1f) direktīvas 2. panta 1. punktam 
pievieno šādu apakšpunktu:
“(19.a) “dekarbonizēts ēku fonds” ir 
ēku fonds, kura energoefektivitāte ir 
gandrīz nulles enerģijas ēku līmenī un 
kura energoefektivitātes potenciāls ir 
izmantots līdz maksimumam.”

Grozījums Nr. 43
Direktīvas priekšlikums1. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
2.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) panta 1. punkts ir Direktīvas 
2012/27/ES par energoefektivitāti16 4. 
pants, izņemot tā pēdējo daļu;

(a) direktīvas 2.a pantā iekļauj šādu 
1. punktu:

“1. Dalībvalstis izstrādā ilgtermiņa 
stratēģiju, lai līdz 2050. gadam pārveidotu 
gan publisko, gan privāto dzīvojamo ēku 
un komercplatību valsts fondu par ļoti 
energoefektīvu un dekarbonizētu ēku 
fondu. Stratēģija ietver pasākumus 
investīciju mobilizēšanai, lai veicinātu 
renovāciju, kas nepieciešama 2050. 
gadam izvirzīto mērķu sasniegšanai. Šajā 
stratēģijā iekļauj:
(a) pārskatu par valsts ēku fondu, 
tostarp attiecīgas ēku tipoloģijas, 
vajadzības gadījumā pamatojoties uz 
statistisku paraugu izlasi;
(b) noteiktas izmaksefektīvas pieejas un 
darbības ar mērķi stimulēt tehnoloģiski 
neitrālas renovācijas, kas atbilst ēkas 
veidam un klimatiskajai zonai, ņemot vērā 
attiecīgos trigera punktus ēkas dzīves 
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ciklā;
(c) politiku un darbības nolūkā stimulēt 
ēku izmaksefektīvas nozīmīgas 
renovācijas, tostarp vairākposmu pilnīgas 
renovācijas un siltumapgādes un 
dzesēšanas pieprasījuma dekarbonizāciju, 
piemēram, ieviešot ēku renovācijas pasu 
shēmu;
(d) politiku un darbības nolūkā atbalstīt 
mērķtiecīgus zemu izmaksu 
energoefektivitātes pasākumus un 
renovācijas;
(e) politiku un darbības, kas vērstas uz 
valsts ēku fonda segmentiem ar 
sliktākajiem rādītājiem, enerģētiski 
nabadzīgām mājsaimniecībām un 
mājsaimniecībām ar atšķirīgas 
motivācijas dilemmām, kā arī mājokļiem, 
kuros mitinās vairākas ģimenes, kuras 
saskaras ar grūtībām veikt renovācijas, 
vienlaikus ņemot vērā cenu 
pieņemamību;
(f) politiku un darbības, kas vērstas uz 
visām publiskajām ēkām, tostarp 
sociālajiem mājokļiem;
(g) politiku un darbības, kuru mērķis ir 
paātrināt tehnoloģisko pāreju uz viedām 
un labi savienotām ēkām un kopienām, kā 
arī ieviest ļoti augstas veiktspējas tīklus;
(h) pārskatu par valsts iniciatīvām ar 
mērķi veicināt prasmes un izglītību 
būvniecības un energoefektivitātes 
nozarē, kā arī izglītību gan pasīvo 
elementu, gan viedo tehnoloģiju jomā;
(i) tālredzīgu perspektīvu, kas 
privātpersonām, būvniecības nozarei, 
publiskajām iestādēm, tostarp 
pašvaldībām, mājokļu kooperatīviem un 
finanšu iestādēm palīdzētu pieņemt 
lēmumus par investīcijām;
(j) ar pierādījumiem pamatotas aplēses 
par paredzēto energoietaupījumu un 
plašākiem ieguvumiem, piemēram, 
saistībā ar veselību, drošumu un gaisa 
kvalitāti.
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Dalībvalstu ilgtermiņa renovācijas 
stratēģiju izstrādāšanu un īstenošanu 
atbalsta strukturētas, pastāvīgas 
ieinteresēto personu platformas, kurās ir 
vietējo un reģionālo kopienu pārstāvji, 
sociālā dialoga pārstāvji, tostarp darba 
ņēmēji, darba devēji, MVU un 
būvniecības nozare, kā arī minoritāšu 
pārstāvji.

__________________
16 OV L 315, 14.11.2012., 13. lpp.

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
2.a pants – 2. punkts –1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Savā 1. punktā minētajā ilgtermiņa 
renovācijas stratēģijā dalībvalstis iekļauj 
ceļvedi, kurā norādīti skaidri pieturpunkti 
un pasākumi, ar kuriem sasniegt 2050. 
gadam izvirzīto ilgtermiņa mērķi — valsts 
ēku fonda dekarbonizāciju —, un 
nosprausti konkrēti pieturpunkti 2030. 
gadam.

Savās 1. punktā minētajās ilgtermiņa 
renovācijas stratēģijās dalībvalstis iekļauj 
ceļvedi, kurā norādīti skaidri pieturpunkti 
un darbības, ar kurām sasniegt 
2050. gadam izvirzīto ilgtermiņa mērķi — 
nodrošināt valsts ēku fonda augstu 
energoefektivitāti un dekarbonizāciju —, 
un nosprausti konkrēti pieturpunkti 2030. 
un 2040. gadam, kā arī izmērāmi 
sasniegtā progresa rādītāji.

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
2.a pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savās ilgtermiņa renovācijas stratēģijās 
dalībvalstis norāda, kā šie pieturpunktu 
mērķi palīdz sasniegt Savienības 
2030. gadam izvirzīto [X %] 
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energoefektivitātes mērķi saskaņā ar 
Direktīvu 2012/27/ES, kurā grozījumi 
izdarīti ar Direktīvu .../2018/ES [COD 
2016/0376], un Savienības mērķi 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 80–95 % līdz 2050. gadam.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
2.a pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bez tam ilgtermiņa renovācijas stratēģija 
sekmē enerģētiskās nabadzības 
mazināšanu.

Bez tam ilgtermiņa renovācijas stratēģijas 
galvenajos vilcienos izklāsta attiecīgās 
darbības, kas sekmē enerģētiskās 
nabadzības mazināšanu, vienlaikus 
atbalstot neaizsargātu mājsaimniecību 
vienlīdzīgu piekļuvi energoefektivitātes 
renovāciju finansēšanas instrumentiem.

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
2.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai palīdzētu pieņemt lēmumus par 
ieguldījumiem, kā minēts 1. punkta d) 
apakšpunktā, dalībvalstis ievieš 
mehānismus, kā:

3. Lai radītu iespēju un palīdzētu 
pieņemt investīciju lēmumus, kā minēts 
1. punktā, dalībvalstis ievieš vai patur 
spēkā mehānismus, kā:

(a) grupēt projektus, lai investoriem 
atvieglotu 1. punkta b) un c) apakšpunktā 
minētās renovācijas (atjaunošanas) 
finansēšanu,

(a) grupēt projektus, cita starpā 
izmantojot investīciju platformas, lai 
investoriem atvieglotu 1. punkta b) un 
c) apakšpunktā minētās renovācijas 
(atjaunošanas) finansēšanu,

(b) novērst ar energoefektivitātes 
darbībām saistītu risku, kas rodas 
investoriem un privātajam sektoram, un

(b) mazināt ar energoefektivitātes 
darbībām saistītu apzināto risku, kas rodas 
investoriem un privātajam sektoram, 
piemēram, piemērojot faktoru attiecībā uz 
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nodrošinājumu sertificētām 
energoefektivitātes renovācijām, lai 
pazeminātu riska svērumu kapitāla 
prasībās;

(c) izmantot publisko finansējumu, lai 
tādējādi piesaistītu papildu investīcijas no 
privātā sektora vai novērstu konkrētas 
tirgus nepilnības.”

(c) izmantot publisko finansējumu, lai 
tādējādi piesaistītu papildu investīcijas no 
privātā sektora, tostarp iniciatīvas 
“Energoviedu ēku vieda finansēšana” 
ietvaros, vai novērstu konkrētas tirgus 
nepilnības;
(ca) ievērojot Eurostat norādes un 
paskaidrojumus ESA 2010 ietvaros, sniegt 
norādījumus par investīcijām 
energoefektīvu publisko ēku fondā un 
precizēt grāmatvedības noteikumu 
interpretāciju, lai atbalstītu visaptverošu 
pieeju publisko iestāžu investīcijām;
(cb) atbalstīt palīdzību projektu izstrādē, 
kā arī veicināt mazo un vidējo uzņēmumu 
apvienošanos grupās un konsorcijos, lai 
potenciālajiem klientiem varētu piedāvāt 
risinājumu paketes, un
(cc) izveidot pieejamus un pārredzamus 
konsultāciju rīkus, piemēram, vienas 
pieturas aģentūras patērētājiem un 
energokonsultāciju pakalpojumus, 
informējot par energoefektivitātes 
renovācijām un pieejamiem finanšu 
instrumentiem ēku energoefektivitātes 
renovācijām.

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
2.a pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija sniedz ieteikumus 
dalībvalstīm, pamatojoties uz uzkrāto un 
izplatīto labāko praksi attiecībā uz 
veiksmīgām publiskā un privātā 
finansējuma shēmām energoefektivitātes 
renovācijām, kā arī informāciju par 
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shēmām mazapjoma energoefektivitātes 
renovācijas projektu apvienošanai. 
Turklāt Komisija sniedz dalībvalstīm 
ieteikumus par finanšu stimuliem 
renovācijai no patērētāju viedokļa, ņemot 
vērā izmaksefektivitātes atšķirības starp 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
2.a pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Pirms ilgtermiņa renovācijas 
stratēģijas iesniegšanas Komisijai katra 
dalībvalsts veic ilgtermiņa renovācijas 
stratēģijas projekta sabiedrisko 
apspriešanu vismaz trīs mēnešu ilgumā, 
iesaistot visas attiecīgās ieinteresētās 
personas. Katra dalībvalsts sabiedriskās 
apspriešanas rezultātu kopsavilkumu 
publicē savas ilgtermiņa renovācijas 
stratēģijas pielikumā.

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
2.a pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Katra dalībvalsts integrētā 
nacionālā enerģētikas un klimata 
progresa ziņojumā iekļauj detalizētu 
informāciju par tās ilgtermiņa renovācijas 
stratēģijas īstenošanu, tostarp par plānoto 
politiku un darbībām, saskaņā ar 
ziņošanas pienākumiem, kas paredzēti 
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Eiropas Parlamenta un Padomes ... 
Regulas ... [par Enerģētikas savienības 
pārvaldību] (2016/0375 (COD)) 
(Pārvaldības regula) [19. panta 
a) punktā].

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) panta 1. punkta otro daļu svītro; (a) panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar 
šādu:
“Attiecībā uz jaunām ēkām dalībvalstis 
gādā par to, lai pirms būvniecības 
uzsākšanas tiktu ņemts vērā šādu augstas 
efektivitātes alternatīvo sistēmu, ja tādas 
ir pieejamas, tehniskais, vides un 
ekonomiskais pamatojums.”

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 4. daļa
Direktīva 2010/31/ES
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) direktīvas 7. panta piekto daļu svītro; (4) direktīvas 7. panta piekto daļu aizstāj 
ar šādu:
“Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz 
ēkām, kurās notiek nozīmīga renovācija, 
tiek ņemtas vērā augsti efektīvas 
alternatīvās sistēmas, ciktāl tas ir tehniski, 
funkcionāli un ekonomiski īstenojams, kā 
arī to, ka pienācīga uzmanība tiek 
pievērsta ugunsdrošībai un veselīgu 
iekštelpu klimata apstākļu veicināšanai.”
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Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. daļa – a apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
8. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) panta 1. punkta trešo daļu svītro; (a) panta 1. punkta trešo daļu aizstāj ar 
šādu:
“Dalībvalstis pieprasa, lai jaunas ēkas 
tiktu aprīkotas ar pašregulējošām ierīcēm, 
ar ko istabas temperatūru var regulēt 
katrā istabā atsevišķi. Esošajās ēkās 
pašregulējošās ierīces, ar ko istabas 
temperatūru var regulēt katrā istabā 
atsevišķi, prasa ierīkot tad, ja tiek 
nomainīti siltumģeneratori.”

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. daļa – b apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka visās 
jaunās nedzīvojamās ēkās un visās 
nozīmīgi atjaunotās (renovētās) 
nedzīvojamās ēkās, kam ir vairāk par 10 
stāvvietām, vismaz viena no katrām 
desmit ir aprīkota ar tādu uzlādes punktu 
Direktīvas 2014/94/ES par alternatīvo 
degvielu infrastruktūras ieviešanu17 
nozīmē, kas spēj uzsākt un pārtraukt 
uzlādi, reaģējot uz cenas signāliem. Šo 
prasību visām nedzīvojamām ēkām, kam 
ir vairāk par 10 stāvvietām, piemēro no 
2025. gada 1. janvāra.

2. Dalībvalstis pieprasa, ka visās jaunās 
nedzīvojamās ēkās un visās attiecībā uz 
ēkas vai stāvvietas elektroinfrastruktūru 
nozīmīgi atjaunotās (renovētās) 
nedzīvojamās ēkās, kam ir vairāk par 10 
stāvvietām, vismaz viena stāvvieta ir 
aprīkota ar uzlādes punktu un viena no 
katrām desmit stāvvietām ir aprīkota ar 
atbilstošiem kabeļiem vai cauruļvadiem, 
lai būtu iespējams ierīkot uzlādes punktu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2014/94/ES17 nozīmē. 

2.a Dalībvalstis pieprasa līdz 2025. gada 
1. janvārim ierīkot minimālu skaitu 
uzlādes punktu visās publiskās un 
komerciālās nedzīvojamās ēkās, kam ir 
vairāk par 10 stāvvietām.
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2.b Dalībvalstis piemēro 2. punkta 
noteikumus dažādiem mērķiem 
izmantojamām ēkām, kam ir vairāk par 
10 stāvvietām, ja šīs ēkas ir jaunas vai 
tajās tiek veikta nozīmīga renovācija, kas 
ietver ēkas vai autostāvvietas 
elektroinfrastruktūru.

Dalībvalstis var nolemt iepriekšējā daļā 
minētās prasības nenoteikt vai nepiemērot 
ēkām, kas ir mazo un vidējo uzņēmumu 
— saskaņā ar definīciju Komisijas 2003. 
gada 6. maija Ieteikuma 2003/361/EK 
pielikuma I sadaļā — īpašumā un lietošanā.

2.c Dalībvalstis var nolemt 2. punktā 
minētās prasības nenoteikt vai nepiemērot 
ēkām, kas saskaņā ar definīciju Komisijas 
2003. gada 6. maija Ieteikuma 
2003/361/EK pielikuma I sadaļā ir mazo 
un vidējo uzņēmumu īpašumā un lietošanā.

__________________ __________________
17 OV L 307, 28.10.2014., 1. lpp.

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. daļa – b apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 
jaunuzceltās dzīvojamās ēkās un nozīmīgi 
atjaunotās (renovētās) dzīvojamās ēkās, 
kam ir vairāk par 10 stāvvietām, tiek 
ievilkti kabeļi, lai būtu iespējams katru 
stāvvietu aprīkot ar 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka jaunās 
dzīvojamās ēkās un attiecībā uz ēkas vai 
tajā ierīkotas vai līdzās ierīkotas stāvvietas 
elektrības infrastruktūru nozīmīgi 
atjaunotās (renovētās) dzīvojamās ēkās, 
kam ir vairāk par 10 stāvvietām, tiek 
ievilkti atbilstoši kabeļi vai caurules, lai 
būtu iespējams katru stāvvietu aprīkot ar 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu.

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. daļa – b apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis var nolemt 2. un 3. 4. Dalībvalstis var nolemt 2. un 
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punktā minētās prasības nenoteikt vai 
nepiemērot publiskām ēkām, uz kurām jau 
attiecas Direktīva 2014/94/ES.;

3. punktā minētās prasības nenoteikt vai 
nepiemērot publiskām ēkām, ja uz tām jau 
attiecas prasības, kas ir salīdzināmas ar 
Direktīvas 2014/94/ES transponēšanas 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. daļa – b apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis nodrošina, ka uz 
publiskām autostāvvietām, ko pārvalda 
privātas struktūras, attiecas 2. un 
3. punktā minētās prasības.

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. daļa – b apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
8. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Dalībvalstis novērš regulatīvos 
šķēršļus un nodrošina, ka pastāv 
vienkāršotas atļauju izsniegšanas un 
apstiprināšanas procedūras īpašniekiem 
un īrniekiem nolūkā nodrošināt uzlādes 
punktu ierīkošanu esošajās dzīvojamās un 
nedzīvojamās ēkās.

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. daļa – b apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
8. pants – 4.c punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.c Papildus prasībām attiecībā uz 
elektromobilitātes infrastruktūru 
dalībvalstis ņem vērā vajadzību pēc 
alternatīvo degvielu infrastruktūras ēkās 
un mērķorientētas infrastruktūras 
izvēršanas, piemēram, elektromobilitātes 
koridoriem, kā arī vajadzību pēc 
saskaņotas politikas attiecībā uz 
nemotorizēto un zaļo mobilitāti, 
multimodalitāti un pilsētplānošanu.

Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. daļa – c apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad 
tiek uzstādīta, nomainīta vai modernizēta 
ēkas inženiertehniskā sistēma, tiek 
novērtēta un dokumentēta visas mainītās 
sistēmas kopējā energoefektivitāte un 
dokumentācija tiek nodota ēkas 
īpašniekam, lai tā būtu pieejama, kad tiek 
verificēta atbilstība saskaņā ar 1. punktu 
noteiktajām minimālajām prasībām un kad 
tiek izdoti energoefektivitātes sertifikāti. 
Dalībvalstis nodrošina, ka šī informācija 
tiek iekļauta 18. panta 3. punktā minētajā 
valsts energoefektivitātes sertifikātu 
datubāzē.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad 
tiek uzstādīta, nomainīta vai modernizēta 
ēkas inženiertehniskā sistēma, tiek 
novērtēta un dokumentēta visas mainītās 
sistēmas kopējā energoefektivitāte gan 
pilnas slodzes, gan nepilnas slodzes 
apstākļos un attiecīgos gadījumos tiek 
novērtēta arī ietekme uz iekštelpu gaisa 
kvalitāti. Šos rezultātus dokumentē, un 
dokumentāciju nodod ēkas īpašniekam, lai 
tā būtu pieejama, kad tiek verificēta 
atbilstība saskaņā ar 1. punktu noteiktajām 
minimālajām prasībām un kad tiek izdoti 
energoefektivitātes sertifikāti. Dalībvalstis 
nodrošina, ka šī informācija tiek iekļauta 
18. panta 3. punktā minētajā valsts 
energoefektivitātes sertifikātu datubāzē.

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. daļa – c apakšpunkts
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Direktīva 2010/31/ES
8. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 23. pantu ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem šo 
direktīvu papildina ar “vieduma 
indikatora” definīciju un ar 
nosacījumiem, ar kādiem “vieduma 
indikatoru” norāda kā iespējamiem 
jauniem īrniekiem vai pircējiem domātu 
papildu informāciju.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 23. pantu attiecībā uz šīs 
direktīvas papildināšanu, nosakot 
“vieduma indikatora” definīciju pēc 
apspriešanās ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām un pamatojoties 
uz izklāstītu koncepciju un metodiku, kas 
noteikta Ia pielikumā. Definīcija ietver 
informāciju par to, kā šo indikatoru 
varētu ieviest pēc testēšanas posma, kā šis 
indikators būtu saistīts ar 11. pantā 
minētajiem energoefektivitātes 
sertifikātiem un kā tas varētu sniegt 
papildinošu un jēgpilnu informāciju 
iespējamiem jauniem investoriem, 
īrniekiem, pircējiem un tirgus 
dalībniekiem.

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. daļa – c apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
8. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vieduma indikators aptver pielāgojamību, 
uzlabotu funkcionalitāti un iespējas, ko dod 
starpsavienotāku un iebūvētu intelektisko 
ierīču integrēšana tradicionālajās ēkas 
inženiertehniskajās sistēmās. Tas uzlabo 
ēkas lietotāju un pašas ēkas spēju reaģēt uz 
komforta vajadzībām vai ekspluatācijas 
prasībām, iesaistīties pieprasījumreakcijā 
un sekmēt ēkai pievienoto energosistēmu 
un centralizētās infrastruktūras optimālu, 
netraucētu un drošu ekspluatāciju.

Vieduma indikators aptver uzlabotus 
energoietaupījumus, salīdzinošo 
vērtēšanu un pielāgojamību, uzlabotu 
funkcionalitāti un iespējas, ko dod 
starpsavienotāku un iebūvētu intelektisko 
ierīču integrēšana tradicionālajās ēkas 
inženiertehniskajās sistēmās. Tas uzlabo 
ēkas lietotāju un pašas ēkas spēju reaģēt uz 
komforta vajadzībām vai ekspluatācijas 
prasībām, jo īpaši daļējas slodzes 
apstākļos, tostarp pielāgojot 
energopatēriņu, iesaistīties 
pieprasījumreakcijā un sekmēt dažādo ēkai 
pievienoto energosistēmu, tostarp uz vietas 
ģenerētu atjaunojamo enerģiju, un 
centralizētās infrastruktūras optimālu, 
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efektīvu, netraucētu un drošu ekspluatāciju.

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 6. daļa – a apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis savus finansiālos 
pasākumus, kas domāti energoefektivitātes 
uzlabošanai ēku atjaunošanas (renovācijas) 
gaitā, sasaista ar šādas renovācijas dēļ 
panāktajiem enerģijas ietaupījumiem. Šādu 
ietaupījumu apmēru nosaka, salīdzinot 
pirms un pēc atjaunošanas (renovācijas) 
izdotos energoefektivitātes sertifikātus.

6. Dalībvalstis savus finansiālos 
pasākumus, kas domāti energoefektivitātes 
uzlabošanai ēku atjaunošanas (renovācijas) 
gaitā, sasaista ar šādas renovācijas dēļ 
panāktajiem enerģijas ietaupījumiem. Ja 
tie ir samērīgi ar renovācijas apjomu, 
šādu ietaupījumu apmēru nosaka 
energoauditā vai salīdzinot pirms un pēc 
atjaunošanas (renovācijas) izdotos 
energoefektivitātes sertifikātus, vai 
izmantojot standarta vērtības ēkas 
energoietaupījumu aprēķināšanai vai 
līdzīgu piemērotu un pārredzamu 
dokumentācijas metodiku. 

 Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 6. daļa – b apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
10. pants – 6.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ja dalībvalstis izveido EES 
reģistrēšanas datubāzi, datubāze nodrošina 
iespēju sekot līdzi aptverto ēku — 
neatkarīgi no to lieluma un kategorijas — 
faktiskajam energopatēriņam. Datubāze 
satur datus par tādu plaši apmeklētu 
publisko ēku energopatēriņu, kuru 
lietderīgā platība pārsniedz 250 m², un šie 
dati tiek regulāri atjaunināti.

6.a Ja dalībvalstis izveido EES 
reģistrēšanas datubāzi vai izmanto jau 
esošu datubāzi, datubāze nodrošina iespēju 
sekot līdzi aptverto ēku — neatkarīgi no to 
lieluma un kategorijas — energopatēriņam. 
Datubāze satur datus par tādu publisko 
iestāžu īpašumā esošu, pārvaldītu vai 
izmantotu ēku energopatēriņu, kuru 
lietderīgā platība pārsniedz 250 m², un šie 
dati tiek regulāri atjaunināti.
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Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 6. daļa – b apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
10. pants – 6.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b Agregētus un anonimizētus datus, 
kas atbilst ES datu aizsardzības prasībām, 
pēc pieprasījuma dara pieejamus vismaz 
publiskajām iestādēm statistikas un 
pētniecības vajadzībām.

6.b Agregētus un anonimizētus datus, 
kas atbilst ES datu aizsardzības prasībām, 
pēc pieprasījuma dara pieejamus vismaz 
publiskajām iestādēm statistikas un 
pētniecības vajadzībām, un pilns datu 
kopums ir pieejams ēkas īpašniekam.

Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 7. daļa – a apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai ieviestu ēkas apkures sistēmu 
pieejamo daļu — piemēram, 
siltumģeneratora, vadības sistēmas un 
cirkulācijas sūkņa(-u) — regulāru 
inspicēšanu nedzīvojamās ēkās, kuru 
kopējais primārās enerģijas patēriņš 
pārsniedz 250 MWh, un dzīvojamās ēkās 
ar centralizētu inženiertehnisko sistēmu, 
kuras kumulētā lietderīgā nominālā jauda 
pārsniedz 100 kW. Minētās inspicēšanas 
gaitā novērtē apkures katla efektivitāti un 
tā lielumu salīdzinājumā ar ēkas apkures 
vajadzībām. Apkures katla lielums nav 
jānovērtē atkārtoti, kamēr vien netiek 
mainīta apkures sistēma vai nemainās ēkas 
apkures vajadzības.;

1. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai ieviestu ēkas apkures sistēmu 
pieejamo daļu — piemēram, 
siltumģeneratora, vadības sistēmas un 
cirkulācijas sūkņa(-u) — regulāru 
inspicēšanu nedzīvojamās ēkās, kuru 
kopējais primārās enerģijas patēriņš 
pārsniedz 250 MWh, un dzīvojamās ēkās 
ar telpu un ūdens sildīšanas 
inženiertehnisko sistēmu, kuras kumulētā 
lietderīgā nominālā jauda pārsniedz 70 kW. 
Minētās inspicēšanas gaitā novērtē 
siltumģeneratora efektivitāti pilnas 
slodzes un daļējas slodzes apstākļos un 
siltumģeneratora lielumu salīdzinājumā ar 
ēkas apkures vajadzībām. 
Siltumģeneratora lielums nav jānovērtē 
atkārtoti, kamēr vien netiek mainīta 
apkures sistēma vai nemainās ēkas apkures 
vajadzības;
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Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 7. daļa – b apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
14. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

‘2. Kā alternatīvu 1. punktam 
dalībvalstis var noteikt prasības, ar kurām 
nodrošina, ka nedzīvojamās ēkas, kuru 
kopējais primārās enerģijas patēriņš 
pārsniedz 250 MWh gadā, ir aprīkotas ar 
ēkas automatizācijas un vadības sistēmām. 
Šādas sistēmas spēj:

2. Dalībvalstis nosaka prasības, ka 
nedzīvojamās ēkas, kuru kopējais primārās 
enerģijas patēriņš pārsniedz 250 MWh 
gadā, līdz 2023. gadam ir jāaprīko ar ēkas 
automatizācijas un vadības sistēmām. 
Šādas sistēmas spēj:

Grozījums Nr. 68

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 7. daļa – b apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
14. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pastāvīgi monitorēt, analizēt un 
koriģēt enerģijas izmantošanu;

(a) pastāvīgi monitorēt, reģistrēt, 
analizēt un koriģēt enerģijas izmantošanu, 
lai panāktu optimālu energoefektivitāti 
pie pilnas slodzes un daļējas slodzes;

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 7. daļa – b apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
14. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kā alternatīvu 1. punktam 
dalībvalstis var noteikt prasības, ar ko 
nodrošina, ka dzīvojamās ēkas ar 
centralizētām inženiertehniskajām 
sistēmām, kuru kumulētā lietderīgā 

3. Dalībvalstis var noteikt prasības, ka 
dzīvojamās ēkas ar inženiertehniskajām 
sistēmām, kuru kumulētā lietderīgā 
nominālā jauda telpas apkures un ūdens 
sildīšanas mērķiem pārsniedz 70 kW, ir 
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nominālā jauda pārsniedz 100 kW, ir 
aprīkotas ar:

aprīkotas ar: 

Grozījums Nr. 70

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 7. daļa – b apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
14. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nepārtrauktu elektronisku 
monitoringa funkciju, kas mēra sistēmu 
efektivitāti un informē ēkas īpašniekus vai 
apsaimniekotājus, ja šī efektivitāte ir 
ievērojami mazinājusies un vajadzīga 
sistēmas apkope, un

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 7. daļa – b apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
14. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) efektīvas vadības funkcijām, kas 
nodrošina enerģijas optimālu ražošanu, 
sadali un izmantošanu.”;

(b) efektīvas vadības funkcijām, kas 
nodrošina enerģijas optimālu ražošanu, 
sadali, uzglabāšanu un izmantošanu pilnas 
un daļējas slodzes apstākļos, tostarp 
hidraulisko balansēšanu.”;

Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 7. daļa – b apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
14. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ēkas, kas atbilst 2. vai 3. punktam, 
atbrīvo no 1. punktā noteiktajām 
prasībām.

Grozījums Nr. 73

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 7. daļa – b apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
14. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Ēkas inženiertehniskās sistēmas, uz 
kurām skaidri attiecas energoefektivitātes 
kritērijs vai līgumiska vienošanās par 
atrunātu energoefektivitātes līmeņa 
uzlabojumu, piemēram, 
energoefektivitātes līgumi, kā definēts 
Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 
27. apakšpunktā, vai kuras pārvalda 
pakalpojumu sabiedrība vai tīkla 
operators un tādējādi energoefektivitātes 
monitoringa pasākumus tām veic sistēmas 
pusē, atbrīvo no šī panta 1. punktā 
noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 8. daļa – a apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai ieviestu gaisa 
kondicionēšanas sistēmu pieejamo daļu 
regulāru inspicēšanu nedzīvojamās ēkās, 
kuru kopējais primārās enerģijas patēriņš 
pārsniedz 250 MWh, un dzīvojamās ēkās 
ar centralizētu inženiertehnisko sistēmu, 

1. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai ieviestu gaisa 
kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu 
pieejamo daļu regulāru inspicēšanu 
nedzīvojamās ēkās, kuru kopējais primārās 
enerģijas patēriņš pārsniedz 250 MWh, un 
dzīvojamās ēkās ar gaisa kondicionēšanas 
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kuras kumulētā lietderīgā nominālā jauda 
pārsniedz 100 kW. Minētās inspicēšanas 
gaitā novērtē gaisa kondicionēšanas 
efektivitāti un lielumu salīdzinājumā ar 
ēkas dzesēšanas vajadzībām. Lielums nav 
jānovērtē atkārtoti, kamēr vien netiek 
mainīta gaisa kondicionēšanas sistēma vai 
nemainās ēkas dzesēšanas vajadzības.

un ventilācijas inženiertehnisko sistēmu, 
kuras kumulētā lietderīgā nominālā jauda 
pārsniedz 12 kW. Minētās inspicēšanas 
gaitā novērtē gaisa kondicionēšanas un 
ventilācijas efektivitāti pilnas slodzes un 
daļējas slodzes apstākļos un lielumu 
salīdzinājumā ar ēkas dzesēšanas 
vajadzībām. Lielums nav jānovērtē 
atkārtoti, kamēr vien netiek mainīta gaisa 
kondicionēšanas vai ventilācijas sistēma 
vai nemainās ēkas dzesēšanas vajadzības.

Dalībvalstis var noteikt, ka inspicēšanu 
veic dažādos intervālos atkarībā no gaisa 
kondicionēšanas sistēmu tipa un 
lietderīgās nominālās jaudas, vienlaikus 
ņemot vērā sistēmu inspicēšanas izmaksas 
un aplēstos enerģijas izdevumu 
ietaupījumus, kas var rasties no 
inspicēšanas.

Grozījums Nr. 75

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 8. daļa – b apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
15. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kā alternatīvu 1. punktam 
dalībvalstis var noteikt prasības, ar kurām 
nodrošina, ka nedzīvojamās ēkas, kuru 
kopējais primārās enerģijas patēriņš 
pārsniedz 250 MWh gadā, ir aprīkotas ar 
ēkas automatizācijas un vadības sistēmām. 
Šādas sistēmas spēj:

2. Dalībvalstis nosaka prasības, ka 
nedzīvojamās ēkas, kuru kopējais primārās 
enerģijas patēriņš pārsniedz 250 MWh 
gadā, līdz 2023. gadam ir jāaprīko ar ēkas 
automatizācijas un vadības sistēmām. 
Šādas sistēmas spēj:

Grozījums Nr. 76

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 8. daļa – b apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
15. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pastāvīgi monitorēt, analizēt un (a) pastāvīgi monitorēt, analizēt, 
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koriģēt enerģijas izmantošanu; reģistrēt un koriģēt enerģijas izmantošanu, 
lai panāktu optimālu energoefektivitāti 
pie pilnas slodzes un daļējas slodzes;

Grozījums Nr. 77

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 8. daļa – b apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kā alternatīvu 1. punktam 
dalībvalstis var noteikt prasības, ar ko 
nodrošina, ka dzīvojamās ēkas ar 
centralizētām inženiertehniskajām 
sistēmām, kuru kumulētā lietderīgā 
nominālā jauda pārsniedz 100 kW, ir 
aprīkotas ar:

3. Dalībvalstis var pieprasīt dzīvojamās 
ēkas ar inženiertehniskajām sistēmām, kuru 
kumulētā lietderīgā nominālā jauda gaisa 
kondicionēšanai vai ventilācijai pārsniedz 
12 kW, aprīkot ar:

(a) nepārtrauktu elektronisku 
monitoringa funkciju, kas mēra sistēmu 
efektivitāti un informē ēkas īpašniekus vai 
apsaimniekotājus, ja šī efektivitāte ir 
ievērojami mazinājusies un vajadzīga 
sistēmas apkope, un

(a) nepārtrauktu elektronisku 
monitoringa funkciju, kas mēra sistēmu 
efektivitāti un informē ēkas īpašniekus vai 
apsaimniekotājus, ja šī efektivitāte ir 
ievērojami mazinājusies un vajadzīga 
sistēmas apkope, un

(b) efektīvas vadības funkcijām, kas 
nodrošina enerģijas optimālu ražošanu, 
sadali un izmantošanu.

(b) efektīvas vadības funkcijām, kas 
nodrošina enerģijas optimālu ražošanu, 
sadali, uzglabāšanu un izmantošanu pilnas 
un daļējas slodzes apstākļos, tostarp 
hidraulisko balansēšanu.

Grozījums Nr. 78

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 8. daļa – b apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
15. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ēkas, kas atbilst 2. vai 3. punktam, 
atbrīvo no 1. punktā noteiktajām 
prasībām.
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Grozījums Nr. 79

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 8. daļa – b apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
15. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Inženiertehniskās sistēmas, uz 
kurām skaidri attiecas līgumiska 
vienošanās par atrunātu 
energoefektivitātes līmeņa uzlabojumu vai 
citu atrunātu energoefektivitātes kritēriju, 
piemēram, energoefektivitātes līgumi, kā 
definēts Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 
27. apakšpunktā, vai kuras pārvalda 
pakalpojumu sabiedrība vai tīkla 
operators un tādējādi tām veic mērījumus 
sistēmas pusē, atbrīvo no šī panta 
1. punktā noteiktās prasības.

Grozījums Nr. 80

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) direktīvas 19. pantā gadskaitli 
“2017.” aizstāj ar “2028.”;

(9) direktīvas 19. pantā gadskaitli 
“2017.” aizstāj ar “2024.”;

Grozījums Nr. 81

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 9.a daļa (jauna)
Direktīva 2010/31/ES
19. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) direktīvas 19. pantā pievieno šādu 
punktu:
“Komisija jo īpaši izvērtē vajadzību pēc 
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energoefektivitātes sertifikātu tālākas 
saskaņošanas saskaņā ar 11. pantu.”

Grozījums Nr. 82

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 9.b daļa (jauna)
Direktīva 2010/31/ES
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.b iekļauj šādu pantu:
“19.a pants

Komisija līdz 2020. gadam veic 
priekšizpēti, precizējot iespējas un grafiku 
ēkas renovācijas pases ieviešanai, 
iespējams, kā daļu no energoefektivitātes 
sertifikātu ieteikumu sadaļas, lai katrai 
konkrētai ēkai nodrošinātu ilgtermiņa 
pakāpeniskas renovācijas ceļvedi.”

Grozījums Nr. 83

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 10. daļa
Direktīva 2010/31/ES
20. pants – 2. punkts –1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis jo īpaši sniedz informāciju ēku 
īpašniekiem vai īrniekiem par 
energoefektivitātes sertifikātiem, to nolūku 
un mērķiem, par izmaksefektīviem 
veidiem, kā uzlabot attiecīgo ēku 
energoefektivitāti un, vajadzības 
gadījumā, par finanšu instrumentiem, kas 
pieejami attiecīgās ēkas 
energoefektivitātes uzlabošanai.

Dalībvalstis jo īpaši sniedz informāciju, 
izmantojot neatkarīgu, pieejamu un 
pārredzamu konsultāciju rīkus, 
piemēram, vienas pieturas aģentūras, 
īpašniekiem, pārvaldniekiem un īrniekiem 
un ēku rentablus pasākumus, lai uzlabotu 
ēku energoefektivitāti, tostarp, veicot 
atjaunošanu, par energoefektivitātes 
sertifikātiem, to nolūku un mērķiem, par 
fosilās degvielas katlu aizstāšanu ar 
ilgtspējīgākām alternatīvām un par 
pieejamiem finanšu instrumentiem, lai 
uzlabotu attiecīgās ēkas energoefektivitāti.
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Grozījums Nr. 84

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
I pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“1. Ēkas energoefektivitāte atspoguļo tās 
tipisko energopatēriņu tādām vajadzībām 
kā apkure, dzesēšana, mājsaimniecības 
karstā ūdens apgāde, ventilācija un 
apgaismojums.

“1. Ēkas energoefektivitāte pārredzami 
atspoguļo tās tipisko energopatēriņu tādām 
vajadzībām kā apkure, dzesēšana, 
mājsaimniecības karstā ūdens apgāde, 
ventilācija, apgaismojums un citas 
inženiertehniskās sistēmas.

Ēkas energoefektivitāti izsaka ar skaitlisku 
norādi par primārās enerģijas izmantošanu 
(kWh/(m²/gadā)), kas ir harmonizēta gan 
energoefektivitātes sertifikācijas 
vajadzībām, gan nolūkā panākt atbilstību 
minimālajām energoefektivitātes prasībām. 
Energoefektivitāte un tās noteikšanai 
izmantotā metodoloģija ir caurskatāma un 
atvērta inovācijai.

Ēkas energoefektivitāti izsaka ar skaitlisku 
norādi par primārās enerģijas izmantošanu 
(kWh/(m²/gadā)), kas ir harmonizēta gan 
energoefektivitātes sertifikācijas 
vajadzībām, gan nolūkā panākt atbilstību 
minimālajām energoefektivitātes prasībām. 
Noteikšanai izmantotā metodoloģija ir 
pārredzama un atvērta inovācijai.

Dalībvalstis savu nacionālo aprēķina 
metodoloģiju apraksta, ievērojot attiecīgo 
Eiropas standartu — kas izstrādāti saskaņā 
ar Eiropas Komisijas doto pilnvarojumu 
M/480 Eiropas Standartizācijas komitejai 
(CEN) — valsts pielikumu sistēmu.;

Dalībvalstis savu nacionālo aprēķina 
metodoloģiju apraksta, ņemot vērā 
terminoloģiju un definīcijas, kas ietvertas 
attiecīgo Eiropas standartu — kas izstrādāti 
saskaņā ar Eiropas Komisijas doto 
pilnvarojumu M/480 Eiropas 
Standartizācijas komitejai (CEN) — valsts 
pielikumu sistēmā.”;

Grozījums Nr. 85

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
Direktīva 2010/31/ES
I pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“2. Telpas apkurei, telpas dzesēšanai, 
mājsaimniecības karstā ūdens apgādei un 
piemērotai ventilācijai nepieciešamo 
enerģiju aprēķina tā, lai nodrošinātu 
dalībvalstu noteiktu veselības un komforta 

“2. Telpas apkurei, telpas dzesēšanai, 
mājsaimniecības karstā ūdens apgādei, 
apgaismojumam, ventilācijai un citām 
ēkas inženiertehniskajām sistēmām 
nepieciešamo enerģiju aprēķina tā, lai 
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minimālo līmeni. maksimāli uzlabotu veselību, iekštelpu 
gaisa kvalitāti un komforta līmeņus, ko 
dalībvalstis noteikušas valsts vai reģionālā 
līmenī. Jo īpaši nevajadzētu pieļaut 
nevienas iekšējās virsmas temperatūras 
pazemināšanos zem rasas punkta 
temperatūras. 

Primārās enerģijas aprēķina pamatā ir katra 
energonesēja primārās enerģijas faktors, kā 
pamatā var būt valsts vai reģionālās gada 
svērtās vidējās vērtības vai cita 
specifiskāka informāciju, kas darīta 
pieejama par atsevišķu centralizētu 
sistēmu.

Primārās enerģijas aprēķina pamatā ir katra 
energonesēja primārās enerģijas faktors, kā 
pamatā var būt valsts vai reģionālās gada 
un, iespējams, arī sezonas vai mēneša 
svērtās vidējās vērtības vai cita 
specifiskāka informāciju, kas darīta 
pieejama par atsevišķu centralizētu 
sistēmu.

Primārās enerģijas faktoros neņem vērā 
atjaunojamo energoresursu īpatsvaru 
energonesējos tā, lai aprēķinos līdzvērtīga 
būtu: a) no atjaunojamiem 
energoresursiem uz vietas iegūta enerģija 
(aiz individuāla skaitītāja, t. i., to neskaita 
kā piegādātu); un b) no atjaunojamiem 
energoresursiem caur energonesēju 
piegādāta enerģija.’;

Dalībvalstis aprēķinos vispirms ņem vērā 
enerģijas vajadzības un pēc tam līdzvērtīgi 
ņem vērā: a) no atjaunojamiem 
energoresursiem uz vietas iegūtu un 
izmantotu enerģiju (aiz individuāla 
skaitītāja, t. i., to neskaita kā piegādātu), un 
b) no atjaunojamiem energoresursiem caur 
energonesēju piegādātu enerģiju.

Primārās enerģijas faktoru piemērošana 
nodrošina ēku optimālas 
energoefektivitātes īstenošanu, tādējādi 
atbalstot 9. panta prasību izpildi valstī.”

Grozījums Nr. 86

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)
Direktīva 2010/31/ES
Ia pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Iekļauj šādu pielikumu:
“Ia PIELIKUMS
Kopēja vispārēja pamatmetodika 8. panta 
6. punktā minētā ēkas “vieduma 
indikatora” definēšanai
1. Komisija nosaka kopēju vispārēju 
pamatmetodiku par to, kā nosaka 
vieduma indikatora vērtību, ar ko novērtē, 
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cik lielā mērā ēka vai ēkas daļa spēj 
pielāgoties iemītnieka un tīkla vajadzībām 
un uzlabot savu energoefektivitāti un 
vispārējo veiktspēju.
Metodikā ņem vērā daudzus elementus, 
tostarp viedos skaitītājus, ēkas 
automatizācijas un kontroles sistēmas, 
viedos termostatus, iebūvētu sadzīves 
tehniku, uzlādes punktus 
elektrotransportlīdzekļiem, enerģijas 
uzglabāšanu un detalizētas funkcijas un 
šo elementu sadarbspēju. Šo ietekmi 
novērtē attiecībā uz potenciālo labvēlīgo 
ietekmi uz energoefektivitātes un 
veiktspējas līmeni, kā arī elastības iespēju, 
iekštelpu klimata apstākļiem un komfortu 
attiecīgajā ēkā vai ēkas daļā.
2. Vieduma indikatoru nosaka un 
aprēķina saskaņā ar trim galvenajām 
funkcijām, kas attiecas uz ēku un ēkas 
tehniskajām sistēmām:
(a) spēju efektīvi uzturēt augstu ēkas 
veiktspēju un darbību, izmantojot 
enerģijas pieprasījuma samazināšanu un 
lielāku atjaunojamo energoavotu 
(elektroenerģijas un siltuma) 
izmantošanu, tostarp ēkas spēju pārvaldīt 
savu pieprasījumu vai vietējo enerģijas 
ražošanu, pārdalot savus resursus;
(b) spēju pielāgot savu darbības režīmu, 
reaģējot uz iemītnieka vajadzībām, 
nodrošināt augsta līmeņa iekštelpu 
veselības un klimata apstākļus, pievēršot 
pienācīgu uzmanību lietotājdraudzīgu 
displeju pieejamībai, attālinātas kontroles 
iespējai un ziņošanai par iekštelpu gaisa 
kvalitāti un energopatēriņu, un
(c) ēkas kopējā elektroenerģijas 
pieprasījuma elastību, tostarp spēju 
nodrošināt iespēju aktīvi un pasīvi, kā arī 
tieši un netieši piedalīties 
pieprasījumreakcijā, ko nosaka atkarībā 
no tā, cik lielu daļu no ēkas slodzes var 
vienā reizē pārvietot, izsakot kā 
maksimumu kW, un to, cik lielu daļu no 
šīs elastības var tad piegādāt tīklam, 
izsakot kWh, ieskaitot aizvadīšanu un 
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ievadīšanu.
Tas radītu iespēju un sniegtu atbalstu 
patērētāju aktīvai dalībai elektroenerģijas 
piegādes tirgū saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2009/72/EK*.
Pamatmetodikā ņem vērā Eiropas 
standartus, jo īpaši tos, kas izstrādāti 
saskaņā ar mandātu M/480.
3. Pamatmetodika nodrošina pilnīgu 
sadarbspēju starp viedajiem skaitītājiem, 
ēku automatizācijas un kontroles 
sistēmām, iebūvētām sadzīves tehnikas 
ierīcēm, viedajiem termostatiem ēkā un 
iekštelpu gaisa kvalitātes sensoriem un 
ventilatoriem un veicina Eiropas 
standartu izmantošanu, tostarp Viedo 
ierīču atsauces ontoloģiju. Vieduma 
indikatorā ņem vērā un piešķir vērtību 
atvērtībai pret trešās puses sistēmām 
infrastruktūrā, piemēram, elektrotīklā un 
centralizētas siltumapgādes tīklā, 
elektrotransportlīdzekļu infrastruktūrā un 
pieprasījumreakcijas agregatoros, lai 
nodrošinātu sadarbspēju sakaros, sistēmu 
kontrolē un attiecīgo datu vai signālu 
pārraidīšanā.
4. Pamatmetodikā iekļauj datu 
apstrādes procesu ēkas iekšienē vai ārpus 
ēkas robežām, kur varētu ietvert datus, 
kuru izcelsme ir ēkā vai kurus saņem pati 
ēka, lietotājs vai iemītnieks. Šis process 
pamatojas uz protokoliem, kas ļauj 
apmainīties ar autentificētām un šifrētām 
ziņām starp iemītnieku un attiecīgajiem 
izstrādājumiem vai ierīcēm ēkā. Jo īpaši 
personas datu apstrādē, piemēram, ja 
apstrādā datus, kas nāk no biežas un 
attālināta uzskaites vai dalītās uzskaites 
vai ko apstrādā viedtīklu operatori, 
nodrošina iemītnieku īpašumtiesību, datu 
aizsardzības, privātuma un drošības 
principu ievērošanu. Šajā kopējā 
pamatmetodikā izskata reāllaika datus un 
ar enerģiju saistītus datus no 
mākoņdatošanas risinājumiem un 
nodrošina datu, viedo skaitītāju 
nolasījumu un datu sakaru drošību un 
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galalietotāju privātumu atbilstīgi 
attiecīgajiem Savienības datu aizsardzības 
un privātuma tiesību aktiem, kā arī 
labākajām pieejamajām kiberdrošības 
metodēm.
5. Pamatmetodikā ņem vērā pozitīvo 
ietekmi, ko rada esošie komunikācijas 
tīkli, jo īpaši ātrdarbīgiem sakariem 
gatava ēkas fiziskā infrastruktūra, 
piemēram, ar brīvprātīgo marķējumu 
“gatavs platjoslai”, un to, ka pastāv 
piekļuves punkts daudzdzīvokļu ēkām 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2014/61/ES** 
8. pantu.
6. Pamatmetodikā nosaka 
vispiemērotāko formātu vai vizuālu 
norādi uz vieduma indikatora parametru, 
un tā ir vienkārša, pārredzama un viegli 
saprotama patērētājiem, īpašniekiem, 
investoriem un pieprasījumreakcijas 
tirgus dalībniekiem. Tā papildina 
energoefektivitātes sertifikātu, ciktāl ir 
izveidota saikne ar ēkas energoefektivitāti.
__________________
* Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 13. jūlija Direktīva 
2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu 
(OV L 211, 14.8.2009., 55. lpp.).
** Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 15. maija Direktīva 
2014/61/ES par pasākumiem ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu izvēršanas 
izmaksu samazināšanai (OV L 155, 
23.5.2014., 1. lpp.).”


