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Grozījums Nr. 51
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu, un jo īpaši tā 95. pantu un
175. panta 1. punktu,

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams harmonizēšanas nolūkā. 

Grozījums Nr. 52
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu 
un 95. pantu saistībā ar 3., 4. un 5. pantu, 
kā arī I un II pielikumu,

Or. en

Pamatojums

Lai gūtu labumu no modernajām tehnoloģijām un nodrošinātu to vietu vai arī tās plašāk
ievestu ekonomikā, ĒEED nepieciešams divējāds tiesiskais pamats.  Pašreizējais ĒEED 
paredz atsevišķus tirgus Eiropā, kuros dažādu aprēķina un pārbaužu metožu dēļ ražotāji 
nevar laist tirgū ražojumus, kas atbilst prasībām visā ES.  Tādēļ ir nepieciešama visā ES 
vienota aprēķina metode, kurā izmanto objektīvus rādītājus, tajos ņemot vērā reģionālās 
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klimata atšķirības, kas atbilst vienota tirgus pieejai (95. pants).

Grozījums Nr. 53
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu 
un 95. pantu saistībā ar 3. un 4. pantu, kā 
arī I un II pielikumu,

Or. en

Pamatojums

Nav pieļaujama to tiesību aktu dublēšanās, kuri attiecas uz celtniecības materiāliem un 
būvizstrādājumiem, jo uz šiem ražojumiem attiecas sarežģīti tiesību akti, kuros jau ir vai drīz 
tiks ietverti visi ar energomarķējumu saistītie aspekti.

Būvizstrādājumus vienmēr apskata saistībā ar būvēm, kuros tos izmanto. Ražojuma 
efektivitātes rādītāji ir atkarīgi no tā, kā tos izmanto būvē. Efektivitātes rādītājos ietilpst 
sistēmu drošības, vides, mehāniskie, ugunsdrošības, akustiskie, energoefektivitātes aspekti. 
Tomēr, ja būvizstrādājumus ēkā izmanto nepareizi, tie zaudē energoefektivitāti.

Grozījums Nr. 54
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu 
un tā 95. pantu saistībā ar 3. un 4. pantu, 
kā arī I un II pielikumu,

Or. pl
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Pamatojums

Energoefektivitātei ir svarīga nozīme vides politikā. Lai lietderīgi izmantotu jaunās 
tehnoloģijas un saglabātu to nozīmi vai tās plašāk ieviestu ekonomikā, ĒEED nepieciešams 
divējāds tiesiskais pamats. Tas palīdzēs sasniegt energopatēriņa un emisiju samazināšanas 
mērķus. Eiropā pienācīgi jāievieš arī vienota aprēķina metode, kurā izmanto objektīvus 
rādītājus, tajos ņemot vērā reģionālās klimata atšķirības, kas atbilst vienota tirgus pieejai 
(95. pants). Energotaupību var efektīvi nodrošināt, veicinot iekšējā tirgus koncepciju.

Grozījums Nr. 55
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Energopatēriņa samazinājums ēku 
sektorā ir būtiska to pasākumu daļa, kuri 
jāveic, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju un izpildītu Kioto protokola 
prasības, kas pievienots Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējai konvencijai par 
klimata pārmaiņām, kā arī lai īstenotu 
Eiropas un starptautiskās saistības arī pēc 
2012. gada samazināt siltumnīcefekta 
gāzu emisiju. Samazinātam 
energopatēriņam ir liela nozīme arī 
energoapgādes drošības un tehnoloģiju 
attīstības veicināšanā, kā arī nodarbinātības 
iespēju un reģionālās attīstības 
nodrošināšanā, jo īpaši lauku apvidos.

(3) Tā kā ēkas veido 40 % no ES kopējā 
energopatēriņa, energopatēriņa
samazinājums ēku sektorā ir būtiska to 
pasākumu daļa, kuri jāveic, lai samazinātu 
ES atkarību no energoresursiem un
siltumnīcefekta gāzu emisiju. Pastiprināti 
izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus 
un vienlaicīgi veicot pasākumus 
energopatēriņa samazināšanai Eiropas 
Savienībā, ES varēs ievērot Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Vispārējai 
konvencijai par klimata pārmaiņām 
(UNFCCC) pievienotā Kioto protokola 
prasības un ilgtermiņa solījumu 
nepieļaut, ka temperatūra pasaulē 
paaugstinās vairāk nekā par 2°C. 
Samazinātam energopatēriņam un
pastiprinātai atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanai ir liela nozīme arī 
energoapgādes drošības un tehnoloģiju 
attīstības veicināšanā, kā arī nodarbinātības 
iespēju un reģionālās attīstības 
nodrošināšanā, jo īpaši lauku apvidos.

Or. en
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Grozījums Nr. 56
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Energopatēriņa samazinājums ēku 
sektorā ir būtiska to pasākumu daļa, kuri 
jāveic, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju un izpildītu Kioto protokola 
prasības, kas pievienots Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējai konvencijai par 
klimata pārmaiņām, kā arī lai īstenotu 
Eiropas un starptautiskās saistības arī pēc 
2012. gada samazināt siltumnīcefekta 
gāzu emisiju. Samazinātam 
energopatēriņam ir liela nozīme arī 
energoapgādes drošības un tehnoloģiju 
attīstības veicināšanā, kā arī nodarbinātības 
iespēju un reģionālās attīstības 
nodrošināšanā, jo īpaši lauku apvidos.

(3) Energopatēriņa samazinājums 
atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana 
ēku sektorā ir būtiska to pasākumu daļa, 
kuri jāveic, lai samazinātu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju un izpildītu Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējai konvencijai par 
klimata pārmaiņām (UNFCCC) pievienotā
Kioto protokola prasības un Kopienas 
apņemšanos līdz 2020. gadam vismaz par 
20 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
un tās samazināt par 30 % starptautiska 
nolīguma noslēgšanas gadījumā. 
Samazinātam energopatēriņam un
pastiprinātai atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanai ir liela nozīme arī 
energoapgādes drošības un tehnoloģiju 
attīstības veicināšanā, kā arī nodarbinātības 
iespēju un reģionālās attīstības 
nodrošināšanā, jo īpaši lauku apvidos.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas darbības joma ir ēku energoefektivitāte. Tomēr šajā direktīvā definēts tikai 
efektivitātes pieprasījuma aspekts, ignorējot svarīgo piedāvājuma aspektu. Tādēļ, pārskatot 
ĒEED, jālabo šis trūkums, labāk savienojot ieguvumus no energoefektivitātes un atjaunojamo 
resursu izmantošanas. Turklāt, lai nodrošinātu saskaņotību ar citiem nesen pieņemtajiem ES 
tiesību aktiem un lai to precizētu, jāiekļauj Kopienas SEG samazināšanas mērķi.
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Grozījums Nr. 57
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Energopatēriņa samazinājums ēku 
sektorā ir būtiska to pasākumu daļa, kuri 
jāveic, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju un izpildītu Kioto protokola 
prasības, kas pievienots Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējai konvencijai par 
klimata pārmaiņām, kā arī lai īstenotu 
Eiropas un starptautiskās saistības arī pēc 
2012. gada samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju. Samazinātam energopatēriņam ir 
liela nozīme arī energoapgādes drošības un 
tehnoloģiju attīstības veicināšanā, kā arī 
nodarbinātības iespēju un reģionālās 
attīstības nodrošināšanā, jo īpaši lauku 
apvidos.

(3) Specifisks energopatēriņa
samazinājums ēku sektorā, efektīvāk 
izmantojot enerģijas resursus, ir būtiska to 
pasākumu daļa, kuri jāveic, lai samazinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un izpildītu 
Kioto protokola prasības, kas pievienots 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai 
konvencijai par klimata pārmaiņām, kā arī 
lai īstenotu Eiropas un starptautiskās 
saistības arī pēc 2012. gada samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisiju. Specifiski
samazinātam energopatēriņam ir liela 
nozīme arī energoapgādes drošības, 
enerģijas tehnoloģiju inovāciju un 
tehnoloģiju attīstības veicināšanā un 
investīciju plānošanā, kā arī 
nodarbinātības iespēju un reģionālās 
attīstības nodrošināšanā.

Or. pl

Pamatojums

Efektīvāka energoresursu izmantošana samazinās specifisku enerģijas patēriņu. Tas attiecas 
ne tikai uz lauku apvidiem.

Grozījums Nr. 58
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropadome 2007. gada martā uzsvēra, 
ka Kopienā jāpaaugstina 
energoefektivitāte, lai līdz 2020. gadam 
sasniegtu mērķi samazināt Kopienas 

(5) Eiropadome 2007. gada martā uzsvēra, 
ka Kopienā jāpaaugstina 
energoefektivitāte, lai līdz 2020. gadam 
sasniegtu mērķi samazināt Kopienas 
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energopatēriņu par 20 %, un aicināja drīz 
un pilnībā īstenot prioritātes, kas noteiktas 
Komisijas paziņojumā „Energoefektivitātes 
rīcības plāns: potenciāla izmantošana”. 
Minētajā rīcības plānā konstatēja, ka 
būtisks potenciāls rentablam enerģijas 
ietaupījumam ir ēku sektorā. Eiropas 
Parlaments 2008. gada 31. janvāra 
rezolūcijā aicināja padarīt stingrākus 
Direktīvas 2002/91/EK noteikumus.

energopatēriņu par 20 %, un aicināja drīz 
un pilnībā īstenot prioritātes, kas noteiktas 
Komisijas paziņojumā „Energoefektivitātes 
rīcības plāns: potenciāla izmantošana”. 
Minētajā rīcības plānā konstatēja, ka 
būtisks potenciāls rentablam enerģijas 
ietaupījumam ir ēku sektorā. Eiropas 
Parlaments 2008. gada 31. janvāra 
rezolūcijā aicināja padarīt stingrākus 
Direktīvas 2002/91/EK noteikumus un 
vairākkārt jau ir aicinājis, tostarp 
rezolūcijā par otro stratēģisko enerģētikas 
pārskatu, par saistošu noteikt 20 % 
energoefektivitātes mērķi līdz 
2020. gadam. Turklāt Eiropas Parlamenta 
un Padomes lēmumā Nr. .../2009/EK par 
darba sadali, kura īstenošanai 
energoefektivitāte ēku sektorā būs būtiski 
svarīga, ir noteikti dalībvalstīm saistoši 
mērķi CO2 samazinājumam ārpus ETS un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā Nr. .../2009/EK par atjaunojamo 
enerģijas avotu izmantošanas veicināšanu 
aicina sekmēt energoefektivitāti, ņemot 
vērā saistošo mērķi līdz 2020. gadam 
nodrošināt 20 % atjaunojamo enerģijas 
avotu daļu ES kopējā energopatēriņā.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (5a) Eiropadomes sanāksmē 2007. gada 
martā atkārtoti apstiprināja Kopienas 
apņemšanos atjaunojamo enerģijas avotu 
veicināšanai Kopienās, apstiprinot 
obligātu mērķi līdz 2020. gadam 
nodrošināt 20 % atjaunojamo enerģijas 
avotu daļu. Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā Nr. .../2009/EK par 
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atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanas veicināšanu noteikta kopēja 
struktūra atjaunojamo enerģijas avotu 
veicināšanai. Tajā uzsvērta 
nepieciešamība iekļaut atjaunojamās 
enerģijas avota aspektu, kas paredz 
ievērot obligātās energoefektivitātes 
prasības saskaņā ar Direktīvu 
2002/91/EK, lai paātrinātu minimālo 
līmeņu noteikšanu tādas enerģijas 
izmantošanai ēkās, kura iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā Nr. .../2009/EK par atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanas veicināšanu noteikta prasība ievērot minimālos līmeņus no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas izmantošanai ēkās līdz 2015. gadam un prasa ĒEED 
iekļaut atjaunojamās enerģijas avotu aspektu.

Grozījums Nr. 60
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Jānosaka  konkrētākas darbības, lai 
izmantotu to ievērojamo potenciālu, ko 
piedāvā taupīgs enerģijas izmantojums 
ēkās , un jāsamazina  atšķirības 
dalībvalstu starpā attiecībā uz rezultātiem 
šajā nozarē.

(7) Jānosaka  konkrētākas tiesiskās un 
tehniskās darbības, lai izmantotu to 
ievērojamo potenciālu, ko piedāvā taupīgs 
enerģijas izmantojums esošās privātās ēkās 
un daudzdzīvokļu ēkās, kurās dzīvokļiem 
ir atšķirīga īpašuma piederības forma, lai 
samazinātu atšķirības dalībvalstu starpā 
attiecībā uz rezultātiem šajā nozarē.

Or. pl

Pamatojums

Piedāvātajos energotaupības pasākumos ietilpst dažādu veidu ēkas, sākot no atsevišķām, 
zemām ēkām līdz pat lielām privātajām ēkām, kā arī dzīvojamie masīvi, turklāt ļoti atšķirīgās 
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īpašuma formas var radīt juridiskas grūtības. Piemēram, vienā ēkā daži dzīvokļi var būt to 
iemītnieku īpašumā, citi — piederēt namu pārvaldei, bet pārējie — piederēt citām fiziskām vai 
juridiskām personām. Ēkas atjaunošanas projektos ir grūti iesaistīt pēc juridiskā statusa 
atšķirīgus īpašniekus, ja runa ir par ieguldījumu.

Grozījums Nr. 61
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ēku energoefektivitāte būtu 
aprēķināma, pamatojoties uz metodi, ko 
var diferencēt valsts vai reģionālā 
mērogā  , un  kas papildus  termiskajiem 
parametriem  aptver citus faktorus, kam ir 
arvien lielāka nozīme, piemēram, apkures 
un gaisa kondicionēšanas ierīces, 
atjaunojamu enerģijas avotu 
izmantojums, pasīvās apkures un 
dzesēšanas elementi, aizēnojums, gaisa 
kvalitāte telpās, piemērots dabiskais 
apgaismojums  un ēkas konstrukcija.
Energoefektivitātes aprēķināšanas 
metodes pamatā nav jābūt tikai apkures 
sezonai, bet tajā jāiekļauj ēkas gada 
kopējā energoefektivitāte.

(9) Ēku energoefektivitāte jāaprēķina, 
pamatojoties uz vienotu un Eiropā 
saskaņotu uz objektīviem rādītājiem 
balstītu aprēķina metodi, kurā pienācīgi 
ņemtas vērā reģionālās klimata atšķirības.

Or. pl

Pamatojums

Fizikas likumi visā Eiropā ir vienādi. Vietējā līmenī svarīgi ir tikai tādi objektīvi parametri kā 
saules pieejamība, to dienu skaits, kurās tiek sasniegta noteikta temperatūra utt. Šādi dati jau 
ir saskaņoti Eiropas līmenī. Pašreiz spēkā esošie īstenošanas pasākumi, kuru pamatā ir 
dažādi aprēķina modeļi, rada de facto šķērsli tirdzniecībai ne tikai starp dalībvalstīm, bet arī 
starp reģioniem. Izvēloties vienotu metodi, salīdzinājumus varēs veikt visos līmeņos un 
beigsies ĒEED radītie sarežģījumi.
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Grozījums Nr. 62
Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ēku energoefektivitāte būtu
aprēķināma, pamatojoties uz metodi, ko 
var diferencēt valsts vai reģionālā 
mērogā  , un  kas papildus  termiskajiem 
parametriem  aptver citus faktorus, kam ir 
arvien lielāka nozīme, piemēram, apkures 
un gaisa kondicionēšanas ierīces, 
atjaunojamu enerģijas avotu izmantojums, 
pasīvās apkures un dzesēšanas elementi, 
aizēnojums, gaisa kvalitāte telpās, 
piemērots dabiskais apgaismojums  un ēkas 
konstrukcija. Energoefektivitātes 
aprēķināšanas metodes pamatā nav jābūt 
tikai apkures sezonai, bet tajā jāiekļauj 
ēkas gada kopējā energoefektivitāte.

(9) Ēku energoefektivitāte jāaprēķina, 
pamatojoties uz aprēķina metodi, kas 
saskaņota Kopienas līmenī, pamatojoties 
uz objektīviem rādītājiem un ņemot vērā 
reģionālās klimata atšķirības dažādās 
valstīs, un  kas papildus  termiskajiem 
parametriem  aptver citus faktorus, kam ir 
arvien lielāka nozīme, piemēram, apkures 
un gaisa kondicionēšanas ierīces, 
atjaunojamu enerģijas avotu izmantojums, 
pasīvās apkures un dzesēšanas elementi, 
aizēnojums, gaisa kvalitāte telpās, 
piemērots dabiskais apgaismojums  un ēkas 
konstrukcija. Energoefektivitātes 
aprēķināšanas metodes pamatā nav jābūt 
tikai apkures sezonai, bet tajā jāiekļauj 
ēkas gada kopējā energoefektivitāte.

Or. it

Pamatojums

Aprēķina metodei jābūt vienotai Kopienas līmenī.

Grozījums Nr. 63
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ēku energoefektivitāte būtu 
aprēķināma, pamatojoties uz metodi, ko 
var diferencēt valsts vai reģionālā 
mērogā  , un kas papildus  termiskajiem 
parametriem  aptver citus faktorus, kam ir 
arvien lielāka nozīme, piemēram, apkures 

(9) Ēku energoefektivitāte jāaprēķina, 
pamatojoties uz Kopienas līmenī vienotu 
uz objektīviem rādītājiem balstītu 
aprēķina metodi, kurā tiek ņemtas vērā 
reģionālās klimata atšķirības, un kura
papildus termiskajiem parametriem aptver 
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un gaisa kondicionēšanas ierīces, 
atjaunojamu enerģijas avotu izmantojums, 
pasīvās apkures un dzesēšanas elementi, 
aizēnojums, gaisa kvalitāte telpās, 
piemērots dabiskais apgaismojums  un ēkas 
konstrukcija. Energoefektivitātes 
aprēķināšanas metodes pamatā nav jābūt 
tikai apkures sezonai, bet tajā jāiekļauj 
ēkas gada kopējā energoefektivitāte.

citus faktorus, kam ir arvien lielāka 
nozīme, piemēram, apkures, ventilācijas un 
gaisa kondicionēšanas ierīces, atjaunojamu 
enerģijas avotu izmantojums, pasīvās 
apkures un dzesēšanas elementi, 
aizēnojums, piemērots dabiskais 
apgaismojums un ēkas konstrukcija. 
Energoefektivitātes aprēķināšanas metodes 
pamatā nav jābūt tikai apkures sezonai, bet 
tajā jāiekļauj ēkas gada kopējā 
energoefektivitāte. 

Or. en

Pamatojums

Fizikas likumi ir nemainīgi. Vietējā līmenī svarīgi ir tikai tādi objektīvi parametri kā saules 
pieejamība, to dienu skaits, kurās tiek sasniegta noteikta temperatūra, un šādi dati jau ir 
saskaņoti Eiropas līmenī. Pašreiz spēkā esošie īstenošanas pasākumi, kuru pamatā ir dažādi 
aprēķina modeļi, rada de facto šķērsli tirdzniecībai.  Izvēloties vienotu metodi, salīdzinājumus 
varēs veikt visos līmeņos.

„Gaisa kvalitāte telpās” nav aktīvs faktors. „Ventilācija” labāk atspoguļo būtību un ļauj 
parādīt atšķirību starp ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmām.

Grozījums Nr. 64
Peter Liese, Ján Hudacký

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ēku energoefektivitāte būtu 
aprēķināma, pamatojoties uz metodi, ko 
var diferencēt valsts vai reģionālā 
mērogā  , un  kas papildus  termiskajiem 
parametriem  aptver citus faktorus, kam ir 
arvien lielāka nozīme, piemēram, apkures 
un gaisa kondicionēšanas ierīces, 
atjaunojamu enerģijas avotu izmantojums, 
pasīvās apkures un dzesēšanas elementi, 
aizēnojums, gaisa kvalitāte telpās, 
piemērots dabiskais apgaismojums  un ēkas 

(9) Ēku energoefektivitāte jāaprēķina, 
pamatojoties uz vienotu metodi, 
piemēram, to, kas noteikta standartā EN 
15193 „Ēku energoefektivitāte. 
Enerģētiskās prasības apgaismei” un kas 
papildus  termiskajiem parametriem  aptver 
citus faktorus, kuriem ir arvien lielāka 
nozīme, piemēram, apkures un gaisa 
kondicionēšanas ierīces, apgaismojuma 
sistēmas, atjaunojamu enerģijas avotu 
izmantojums, pasīvās apkures un 
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konstrukcija.  Energoefektivitātes 
aprēķināšanas metodes pamatā nav jābūt 
tikai apkures sezonai, bet tajā jāiekļauj 
ēkas gada kopējā energoefektivitāte. 

dzesēšanas elementi, aizēnojums, gaisa 
kvalitāte telpās, piemērots dabiskais 
apgaismojums, mērījumu, uzraudzības un 
kontroles sistēmas un ēkas konstrukcija. 
Energoefektivitātes aprēķināšanas metodes 
pamatā nav jābūt tikai apkures sezonai, bet 
tajā jāiekļauj ēkas gada kopējā 
energoefektivitāte. Metodē jāņem vērā 
saistošie Eiropas standarti, piemēram, EN 
15193 „Ēku energoefektivitāte. 
Enerģētiskās prasības apgaismei”.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ēku energoefektivitāte būtu 
aprēķināma, pamatojoties uz metodi, ko 
var diferencēt valsts vai reģionālā 
mērogā  , un  kas papildus  termiskajiem 
parametriem  aptver citus faktorus, kam ir 
arvien lielāka nozīme, piemēram, apkures 
un gaisa kondicionēšanas ierīces, 
atjaunojamu enerģijas avotu izmantojums, 
pasīvās apkures un dzesēšanas elementi, 
aizēnojums, gaisa kvalitāte telpās, 
piemērots dabiskais apgaismojums  un ēkas 
konstrukcija.  Energoefektivitātes 
aprēķināšanas metodes pamatā nav jābūt 
tikai apkures sezonai, bet tajā jāiekļauj 
ēkas gada kopējā energoefektivitāte. 

(9) Ēku energoefektivitāte jāaprēķina, 
pamatojoties uz saskaņotu metodi, kas 
papildus  termiskajiem parametriem  aptver 
citus faktorus, kam ir arvien lielāka 
nozīme, piemēram, apkures un gaisa 
kondicionēšanas ierīces, atjaunojamu 
enerģijas avotu izmantojums, pasīvās 
apkures un dzesēšanas elementi, 
aizēnojums, gaisa kvalitāte telpās, 
piemērots dabiskais apgaismojums  un ēkas 
konstrukcija. Energoefektivitātes 
aprēķināšanas metodes pamatā nav jābūt 
tikai apkures sezonai, bet tajā jāiekļauj 
ēkas gada kopējā energoefektivitāte. 
Eiropas standartizācija, kuru veic saskaņā 
ar mandātu M/343 jāņem par pamatu, lai 
novērstu tirgus fragmentācijas risku 
Eiropas Savienībā.

Or. de
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Pamatojums

Komisijas priekšlikums izraisītu tirgus fragmentāciju. Salīdzināmības nolūkā jāizveido 
Eiropas standarts.

Grozījums Nr. 66
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ēku energoefektivitāte būtu 
aprēķināma, pamatojoties uz metodi, ko 
var diferencēt valsts vai reģionālā mērogā
, un  kas papildus  termiskajiem 
parametriem  aptver citus faktorus, kam ir 
arvien lielāka nozīme, piemēram, apkures 
un gaisa kondicionēšanas ierīces, 
atjaunojamu enerģijas avotu izmantojums, 
pasīvās apkures un dzesēšanas elementi, 
aizēnojums, gaisa kvalitāte telpās, 
piemērots dabiskais apgaismojums  un ēkas 
konstrukcija.  Energoefektivitātes 
aprēķināšanas metodes pamatā nav jābūt 
tikai apkures sezonai, bet tajā jāiekļauj 
ēkas gada kopējā energoefektivitāte. 

(9) Ēku energoefektivitāte jāaprēķina, 
pamatojoties uz metodi, ko var diferencēt 
valsts vai reģionālā mērogā  , un  kas 
papildus  termiskajiem parametriem  aptver 
citus faktorus, kam ir arvien lielāka 
nozīme, piemēram, apkures, dzesēšanas un 
ventilācijas sistēmas, siltuma atgūšana, 
zonu kontrole telpās, atjaunojamu 
enerģijas avotu izmantojums, pasīvās 
apkures un dzesēšanas elementi, 
aizēnojums, gaisa kvalitāte telpās, 
piemērots dabiskais apgaismojums  un ēkas 
konstrukcija. Energoefektivitātes 
aprēķināšanas metodes pamatā nav jābūt 
tikai apkures sezonai, bet tajā jāiekļauj 
ēkas gada kopējā energoefektivitāte.

Or. en

Pamatojums

Zonu kontrole telpās, siltuma atgūšana un ventilācija ir būtiski elementi, lai nodrošinātu ēku 
energoefektivitāti. Tādēļ tie jāņem vērā, nosakot ēku energoefektivitātes prasības.

Lai saskaņotu ar jēdzienu „apkures sistēmas”, iesaka lietot arī ventilācijas sistēmas, nevis 
gaisa kondicionēšanas ierīces. Vajadzētu koncentrēties uz pielietojumu, nevis tehnoloģijām, 
jo tirgū tiek laistas arvien daudzfunkcionālākas sistēmas. Piemēram, lielākajai daļai gaisa 
kondicionēšanas iekārtu ir arī apsildes funkcijas, dažiem siltuma pumpjiem var būt 
dzesēšanas funkcija.
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Grozījums Nr. 67
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ēku energoefektivitāte būtu 
aprēķināma, pamatojoties uz metodi, ko 
var diferencēt valsts vai reģionālā mērogā
, un  kas papildus  termiskajiem 
parametriem  aptver citus faktorus, kam ir 
arvien lielāka nozīme, piemēram, apkures 
un gaisa kondicionēšanas ierīces, 
atjaunojamu enerģijas avotu izmantojums, 
pasīvās apkures un dzesēšanas elementi, 
aizēnojums, gaisa kvalitāte telpās,
piemērots dabiskais apgaismojums  un ēkas 
konstrukcija. Energoefektivitātes 
aprēķināšanas metodes pamatā nav jābūt 
tikai apkures sezonai, bet tajā jāiekļauj 
ēkas gada kopējā energoefektivitāte. 

(9) Ēku energoefektivitāte jāaprēķina, 
pamatojoties uz metodi, ko var diferencēt 
valsts vai reģionālā mērogā, un  kas 
papildus  termiskajiem parametriem  aptver 
citus faktorus, kam ir arvien lielāka 
nozīme, piemēram, apkures un gaisa 
kondicionēšanas ierīces, atjaunojamu 
enerģijas avotu izmantojums, pasīvās 
apkures un dzesēšanas elementi, 
aizēnojums, gaisa kvalitāte telpās, 
piemērots dabiskais apgaismojums, 
efektivitātes ziņā labāko izolācijas 
materiālu izmantojums un ēkas 
konstrukcija. Energoefektivitātes 
aprēķināšanas metodes pamatā nav jābūt 
tikai apkures sezonai, bet tajā jāiekļauj 
ēkas gada kopējā energoefektivitāte.

Or. en

Pamatojums

Efektivitātes ziņā labāko izolācijas materiālu nozīme direktīvā netiek skaidri pateikta, bet tas 
ir viens no galvenajiem aspektiem, kas jāņem vērā, izstrādājot energoefektivitātes aprēķinus. 

Grozījums Nr. 68
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ēku energoefektivitāte būtu 
aprēķināma, pamatojoties uz metodi, ko 
var diferencēt valsts vai reģionālā 
mērogā  , un kas papildus  termiskajiem 
parametriem  aptver citus faktorus, kam ir 

(9) Ēku energoefektivitāte jāaprēķina, 
pamatojoties uz metodi, kas papildus
termiskajiem parametriem  aptver citus 
faktorus, kam ir arvien lielāka nozīme, 
piemēram, apkures, ventilācijas un gaisa 
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arvien lielāka nozīme, piemēram, apkures 
un gaisa kondicionēšanas ierīces, 
atjaunojamu enerģijas avotu izmantojums, 
pasīvās apkures un dzesēšanas elementi, 
aizēnojums, gaisa kvalitāte telpās, 
piemērots dabiskais apgaismojums  un ēkas 
konstrukcija.  Energoefektivitātes 
aprēķināšanas metodes pamatā nav jābūt 
tikai apkures sezonai, bet tajā jāiekļauj 
ēkas gada kopējā energoefektivitāte. 

kondicionēšanas ierīces, apgaismojuma 
sistēmas, atjaunojamu enerģijas avotu 
izmantojums, pasīvās apkures un 
dzesēšanas elementi, aizēnojums, gaisa 
kvalitāte telpās, piemērots dabiskais 
apgaismojums  un ēkas konstrukcija. 
Energoefektivitātes aprēķināšanas metodes 
pamatā nav jābūt tikai apkures sezonai, bet 
tajā jāiekļauj ēkas gada kopējā 
energoefektivitāte.

Or. en

Pamatojums

Metodei, ar kuru aprēķina ēku energoefektivitāti, jābūt viennozīmīgai, vienotai un tās pamatā 
jābūt spēkā esošajiem saskaņotajiem Eiropas standartiem (CEN). Tādējādi varēs panākt 
uzlabotu saskaņošanu būvniecības nozarē, kā arī ēku energoefektivitātes rādītāju 
salīdzināmību ES.

Jēdziens „ventilācija” parāda atšķirību starp gaisa kondicionēšanas un ventilācijas 
sistēmām, kas lielākajā daļā dzīvojamo ēku ir nodalītas sistēmas.

Grozījums Nr. 69
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ēku energoefektivitāte būtu 
aprēķināma, pamatojoties uz metodi, ko 
var diferencēt valsts vai reģionālā mērogā
, un  kas papildus  termiskajiem 
parametriem  aptver citus faktorus, kam ir 
arvien lielāka nozīme, piemēram, apkures 
un gaisa kondicionēšanas ierīces, 
atjaunojamu enerģijas avotu izmantojums, 
pasīvās apkures un dzesēšanas elementi, 
aizēnojums, gaisa kvalitāte telpās, 
piemērots dabiskais apgaismojums  un ēkas 
konstrukcija. Energoefektivitātes 
aprēķināšanas metodes pamatā nav jābūt 
tikai apkures sezonai, bet tajā jāiekļauj 

(9) Ēku energoefektivitāte jāaprēķina, 
pamatojoties uz metodi, ko var diferencēt 
valsts vai reģionālā mērogā, un  kas 
papildus  termiskajiem parametriem  aptver 
citus faktorus, kam ir arvien lielāka 
nozīme, piemēram, apkures un gaisa 
kondicionēšanas ierīces, atjaunojamu 
enerģijas avotu izmantojums, pasīvās 
apkures un dzesēšanas elementi, 
aizēnojums, gaisa kvalitāte telpās, 
piemērots dabiskais apgaismojums, 
izolācijas sistēmas un ēkas konstrukcija. 
Energoefektivitātes aprēķināšanas metodes 
pamatā nav jābūt tikai apkures sezonai, bet 
tajā jāiekļauj ēkas gada kopējā 
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ēkas gada kopējā energoefektivitāte. energoefektivitāte. Šajā metodē jānodala 
ēkas konstrukcija no ēkas 
inženiertehniskajām sistēmām.

Or. fr

Pamatojums

Izolācijas sistēmas dažādam ēkas norobežojošās konstrukcijas sastāvdaļām (jumtu, sienām, 
grīdu, griestiem, logiem, termiskajiem tiltiem utt.) ir būtiski svarīgas ēku energoefektivitātes 
nodrošināšanai. Tās aprēķināšanas metodē jāietver ierosinātā atšķirība, jo ēkas 
termoizolācijai ir galvenā nozīme, pieņemot lēmumus par ēkai atbilstošo inženiertehnisko 
sistēmu. Jo labāka ir ēkas izolācija, jo mazāka nepieciešamība ieviest pārāk liela izmēra 
inženiertehnisko sistēmu.

Grozījums Nr. 70
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ēku energoefektivitāte būtu 
aprēķināma, pamatojoties uz metodi, ko 
var diferencēt valsts vai reģionālā mērogā
, un  kas papildus  termiskajiem 
parametriem  aptver citus faktorus, kam ir 
arvien lielāka nozīme, piemēram, apkures 
un gaisa kondicionēšanas ierīces, 
atjaunojamu enerģijas avotu izmantojums, 
pasīvās apkures un dzesēšanas elementi, 
aizēnojums, gaisa kvalitāte telpās, 
piemērots dabiskais apgaismojums  un ēkas 
konstrukcija.  Energoefektivitātes 
aprēķināšanas metodes pamatā nav jābūt 
tikai apkures sezonai, bet tajā jāiekļauj 
ēkas gada kopējā energoefektivitāte. 

(9) Ēku energoefektivitāte jāaprēķina, 
pamatojoties uz salīdzināmu metodi, ko 
var diferencēt valsts vai reģionālā mērogā, 
un kas papildus  termiskajiem 
parametriem  aptver citus faktorus, kam ir 
arvien lielāka nozīme, piemēram, apkures 
un gaisa kondicionēšanas ierīces, 
atjaunojamu enerģijas avotu izmantojums, 
pasīvās apkures un dzesēšanas elementi, 
aizēnojums, gaisa kvalitāte telpās, 
piemērots dabiskais apgaismojums  un ēkas 
konstrukcija. Energoefektivitātes 
aprēķināšanas metodes pamatā nav jābūt 
tikai apkures sezonai, bet tajā jāiekļauj 
ēkas gada kopējā energoefektivitāte.

Or. en

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīs izmanto dažādas mērījumu sistēmas, ēku energoefektivitātes rādītāji nav 
salīdzināmi.
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Grozījums Nr. 71
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ēku energoefektivitāte būtu 
aprēķināma, pamatojoties uz metodi, ko 
var diferencēt valsts vai reģionālā mērogā
, un  kas papildus  termiskajiem 
parametriem  aptver citus faktorus, kam ir 
arvien lielāka nozīme, piemēram, apkures 
un gaisa kondicionēšanas ierīces, 
atjaunojamu enerģijas avotu izmantojums, 
pasīvās apkures un dzesēšanas elementi, 
aizēnojums, gaisa kvalitāte telpās, 
piemērots dabiskais apgaismojums  un ēkas 
konstrukcija.  Energoefektivitātes 
aprēķināšanas metodes pamatā nav jābūt 
tikai apkures sezonai, bet tajā jāiekļauj 
ēkas gada kopējā energoefektivitāte. 

(9) Ēku energoefektivitāte jāaprēķina, 
pamatojoties uz metodi, ko var diferencēt 
valsts vai reģionālā mērogā, un  kas 
papildus  termiskajiem parametriem  aptver 
citus faktorus, kam ir arvien lielāka 
nozīme, piemēram, apkures, ventilācijas un 
gaisa kondicionēšanas ierīces, atjaunojamu 
enerģijas avotu izmantojums, pasīvās 
apkures un dzesēšanas elementi, 
aizēnojums, gaisa kvalitāte telpās, 
piemērots dabiskais apgaismojums  un ēkas 
konstrukcija. Energoefektivitātes 
aprēķināšanas metodes pamatā nav jābūt 
tikai apkures sezonai, bet tajā jāiekļauj 
ēkas gada kopējā energoefektivitāte.

Or. en

Pamatojums

„Gaisa kvalitāte telpās” ir rezultāts un nav aktīvs faktors, kas saistīts ar pasīvu apkuri, 
dzesēšanas elementu vai apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtām. Turklāt „gaisa kvalitāte 
telpās” nav definēta un nekur citur direktīvā netiek izmantota. Jēdziens „ventilācijas sistēma” 
labāk atspoguļo šo faktoru un parāda atšķirību starp gaisa kondicionēšanas un ventilācijas 
sistēmām, kas lielākajā daļā dzīvojamo ēku ir nodalītas sistēmas.

Grozījums Nr. 72
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Dalībvalstīm jānosaka minimālās ēku 
energoefektivitātes prasības. Prasības 

(10) Dalībvalstīm jānosaka minimālās ēku 
energoefektivitātes prasības. Jāparedz 
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jānosaka tādēļ, lai panāktu izmaksu ziņā 
optimālu līdzsvaru starp iesaistītajiem 
ieguldījumiem un ēkas aprites cikla laikā 
ietaupītajām enerģijas izmaksām. Ir 
jāparedz, ka dalībvalstis var regulāri 
pārskatīt savas  minimālās ēku 
energoefektivitātes prasības atbilstoši 
tehnikas attīstībai.

noteikumi, kas dalībvalstīm ļautu regulāri 
pārskatīt savas  minimālās ēku 
energoefektivitātes prasības atbilstoši 
tehnikas attīstībai.

Or. de

Pamatojums

Komisija ierosinātā prasība dalībvalstīm, lai tās vēlākais līdz 2017. gadam pieņem minimālās 
ēku energoefektivitātes prasības attiecībā uz izmaksu ziņa optimālām minimālajām prasībām, 
kas aprēķinātas saskaņā ar aprakstīto vienoto metodi, pārkāpj subsidiaritātes principu.  Nav 
skaidrs, kāpēc dalībvalstis nevar pienācīgi pildīt jaunās Ēku energoefektivitātes direktīvas 
(energoefektivitātes uzlabošanai ēku sektorā) mērķi. 

Grozījums Nr. 73
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Dalībvalstīm jānosaka minimālās ēku 
energoefektivitātes prasības. Prasības 
jānosaka tādēļ, lai panāktu izmaksu ziņā 
optimālu līdzsvaru starp iesaistītajiem 
ieguldījumiem un ēkas aprites cikla laikā 
ietaupītajām enerģijas izmaksām. Ir 
jāparedz, ka dalībvalstis var regulāri 
pārskatīt savas  minimālās ēku 
energoefektivitātes prasības atbilstoši 
tehnikas attīstībai.

(10) Dalībvalstīm jānosaka minimālās ēku 
energoefektivitātes prasības. Prasības 
jānosaka tādēļ, lai panāktu izmaksu ziņā 
optimālu līdzsvaru starp iesaistītajiem 
ieguldījumiem un ēkas aprites cikla laikā 
ietaupītajām enerģijas, vides un citām 
arējām sociālajām izmaksām. Ir jāparedz, 
ka dalībvalstis var regulāri pārskatīt savas
minimālās ēku energoefektivitātes prasības 
atbilstoši tehnikas attīstībai.

Or. en

Pamatojums

Aprēķinot izmaksu ziņā optimālu līdzsvaru, vērā jāņem vides izmaksas un ieguvumi, 
piemēram, saistībā ar klimata pārmaiņām.
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Grozījums Nr. 74
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Dalībvalstīm jānosaka minimālās ēku 
energoefektivitātes prasības. Prasības 
jānosaka tādēļ, lai panāktu izmaksu ziņā 
optimālu līdzsvaru starp iesaistītajiem 
ieguldījumiem un ēkas aprites cikla laikā 
ietaupītajām enerģijas izmaksām. Ir 
jāparedz, ka dalībvalstis var regulāri 
pārskatīt savas  minimālās ēku 
energoefektivitātes prasības atbilstoši 
tehnikas attīstībai.

(10) Dalībvalstīm jānosaka minimālās ēku 
energoefektivitātes prasības. Prasības 
jānosaka tādēļ, lai panāktu izmaksu ziņā 
optimālu līdzsvaru starp iesaistītajiem 
ieguldījumiem un ēkas aprites cikla laikā 
ietaupītajām enerģijas un ārējām
izmaksām. Ir jāparedz, ka dalībvalstis var 
regulāri pārskatīt savas  minimālās ēku 
energoefektivitātes prasības atbilstoši 
tehnikas attīstībai.

Or. en

Pamatojums

Ietaupītās vides izmaksas ir vissvarīgākās, un tās arī jāņem vērā.

Grozījums Nr. 75
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Dalībvalstīm jānosaka minimālās ēku 
energoefektivitātes prasības. Prasības 
jānosaka tādēļ, lai panāktu izmaksu ziņā
optimālu līdzsvaru starp iesaistītajiem 
ieguldījumiem un ēkas aprites cikla laikā 
ietaupītajām enerģijas izmaksām. Ir 
jāparedz, ka dalībvalstis var regulāri 
pārskatīt savas  minimālās ēku 
energoefektivitātes prasības atbilstoši 
tehnikas attīstībai.

(10) Dalībvalstīm jānosaka minimālās ēku 
energoefektivitātes prasības. Prasības 
jānosaka tādēļ, lai panāktu optimālu 
izmaksu un ieguvumu līdzsvaru starp 
iesaistītajiem ieguldījumiem un ēkas 
aprites cikla laikā ietaupītajām enerģijas
izmaksām.
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Or. en

Pamatojums

Lai ņemtu vērā visa veida sociālos, ekonomiskos un vides ieguvumus, jānodrošina atbilstoša 
izmaksu un ieguvumu analīze, nevis vienkārši jākoncentrējas uz izmaksām.

Grozījums Nr. 76
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisijai jāizstrādā salīdzinoša
metode izmaksu ziņā optimāla minimālo 
energoefektivitātes prasību līmeņa 
aprēķināšanai. Dalībvalstīm jāizmanto šāda 
salīdzinošā metode, lai salīdzinātu iegūtos 
rezultātus ar pieņemtajām minimālajām 
energoefektivitātes prasībām. Šāda 
salīdzinājuma rezultāti un dati, kas 
izmantoti minēto rezultātu ieguvei, regulāri 
jāiesniedz Komisijai. Izmantojot šādus 
ziņojumus, Komisijai jānovērtē, cik lielā 
mērā dalībvalstis sasniegušas izmaksu ziņā 
optimālu minimālo energoefektivitātes 
prasību līmeni, un jāsagatavo par to 
ziņojums. Pēc pārejas perioda
dalībvalstīm jāizmanto šāda salīdzinošā
metode, kad tās pārskata minimālās 
energoefektivitātes prasības.

(12) Komisijai jāizstrādā vienota metode 
izmaksu ziņā optimāla minimālo 
energoefektivitātes prasību līmeņa 
aprēķināšanai. Šai metodei jābūt saskaņā 
ar to, kas Kopienas tiesību aktos 
piemērota, nosakot efektivitātes rādītājus 
ēkā izmantotajiem ražojumiem, detaļām 
un inženiertehniskajām sistēmām.   
Dalībvalstīm jāizmanto šāda vienotā
metode, lai pieņemtu minimālās
energoefektivitātes prasības. Šāda 
aprēķina rezultāti un dati, kas izmantoti 
minēto rezultātu ieguvei, regulāri 
jāiesniedz Komisijai. Izmantojot šādus 
ziņojumus, Komisijai jānovērtē, cik lielā 
mērā dalībvalstis sasniegušas izmaksu ziņā 
optimālu minimālo energoefektivitātes 
prasību līmeni, un jāsagatavo par to 
ziņojums. Dalībvalstīm jāizmanto šāda 
metode, kad tās pārskata un nosaka
minimālās energoefektivitātes prasības.

Or. en

Pamatojums

Direktīvai jānodrošina atbilstība spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

Nepieciešama nevis salīdzinoša metode, bet gan vienota aprēķina metode, kurā izmanto 



PE420.139v01-00 22/99 AM\768653LV.doc

LV

objektīvus rādītājus, tajos ņemot vērā reģionālās klimata atšķirības un kura atbilst vienota 
tirgus pieejai.

Grozījums Nr. 77
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisijai jāizstrādā salīdzinoša
metode izmaksu ziņā optimāla minimālo 
energoefektivitātes prasību līmeņa 
aprēķināšanai. Dalībvalstīm jāizmanto šāda 
salīdzinošā metode, lai salīdzinātu iegūtos 
rezultātus ar pieņemtajām minimālajām
energoefektivitātes prasībām. Šāda 
salīdzinājuma rezultāti un dati, kas 
izmantoti minēto rezultātu ieguvei, regulāri 
jāiesniedz Komisijai. Izmantojot šādus 
ziņojumus, Komisijai jānovērtē, cik lielā 
mērā dalībvalstis sasniegušas izmaksu ziņā 
optimālu minimālo energoefektivitātes 
prasību līmeni, un jāsagatavo par to 
ziņojums. Pēc pārejas perioda dalībvalstīm 
jāizmanto šāda salīdzinošā metode, kad tās 
pārskata minimālās energoefektivitātes 
prasības.

(12) Komisijai jāizstrādā saskaņota
metode izmaksu ziņā optimāla minimālo 
energoefektivitātes prasību līmeņa 
aprēķināšanai, nosakot prasības ēkās 
izmantotajām inženiertehniskajām 
sistēmām un attiecīgajam aprīkojumam. 
Dalībvalstīm jāizmanto šāda saskaņota
metode, lai noteiktu iepriekš pieņemtās 
minimālās energoefektivitātes prasības. 
Rezultāti un dati, kas izmantoti minēto 
rezultātu ieguvei, regulāri jāiesniedz 
Komisijai. Izmantojot šādus ziņojumus, 
Komisijai jānovērtē, cik lielā mērā 
dalībvalstis sasniegušas izmaksu ziņā 
optimālu minimālo energoefektivitātes 
prasību līmeni, un jāsagatavo par to 
ziņojums. Pēc pārejas perioda dalībvalstīm 
jāizmanto šāda saskaņotā metode, kad tās 
pārskata minimālās energoefektivitātes 
prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisijai jāizstrādā salīdzinoša 
metode izmaksu ziņā optimāla minimālo 
energoefektivitātes prasību līmeņa 

(12) Komisijai jānosaka vadlīnijas
izmaksu ziņā optimāla minimālo 
energoefektivitātes prasību līmeņa 
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aprēķināšanai. Dalībvalstīm jāizmanto 
šāda salīdzinošā metode, lai salīdzinātu 
iegūtos rezultātus ar pieņemtajām 
minimālajām energoefektivitātes prasībām. 
Šāda salīdzinājuma rezultāti un dati, kas 
izmantoti minēto rezultātu ieguvei, regulāri 
jāiesniedz Komisijai. Izmantojot šādus 
ziņojumus, Komisijai jānovērtē, cik lielā 
mērā dalībvalstis sasniegušas izmaksu ziņā 
optimālu minimālo energoefektivitātes 
prasību līmeni, un jāsagatavo par to 
ziņojums. Pēc pārejas perioda 
dalībvalstīm jāizmanto šāda salīdzinošā 
metode, kad tās pārskata minimālās 
energoefektivitātes prasības.

aprēķināšanai. Dalībvalstīm, veicot 
aprēķinus, jāņem vērā šīs vadlīnijas un 
jāsalīdzina aprēķinu rezultāti ar 
pieņemtajām minimālajām 
energoefektivitātes prasībām. Šāda 
salīdzinājuma rezultāti un dati, kas 
izmantoti minēto rezultātu ieguvei, regulāri 
jāiesniedz Komisijai. Izmantojot šādus 
ziņojumus, Komisijai jānovērtē, cik lielā 
mērā dalībvalstis sasniegušas izmaksu ziņā 
optimālu minimālo energoefektivitātes 
prasību līmeni, un jāsagatavo par to 
ziņojums.  

Or. de

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs jau pastāv metodes izmaksu ziņā optimāla minimālo energoefektivitātes 
prasību līmeņa aprēķināšanai. Šīm dalībvalstīm vienotas salīdzinošās metodes ieviešana 
radītu ievērojamu administratīvo slogu, ja tajās izmantotā aprēķina metode būtu jāsaskaņo ar 
Komisijas turpmāk noteikto salīdzinošo metodi.  Tādēļ saskaņotās pieejas pievienotā vērtība 
energoefektivitātes uzlabošanai ir apšaubāma.

Grozījums Nr. 79
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ēkas ietekmē ilgtermiņa enerģijas 
patēriņu, un tādēļ jaunām būvēm jāatbilst 
minimālajām energoefektivitātes prasībām, 
kas pielāgotas vietējiem klimatiskajiem 
apstākļiem. Ņemot vērā to, ka pilnīgi 
netiek izmantotas visas tās iespējas, ko 
sniedz alternatīvu energoapgādes sistēmu 
izmantojums, būtu jāpēta alternatīvo 
energoapgādes sistēmu tehniskais, vides un 
ekonomiskais pamatojums, neatkarīgi no 
ēkas platības. 

(13) Ēkas būtiski ietekmē ilgtermiņa 
enerģijas patēriņu. Ņemot vērā ilgo esošo 
ēku atjaunošanas ciklu, jaunām un 
esošajām būvēm, kuras nozīmīgi 
jāatjauno, jāatbilst minimālajām 
energoefektivitātes prasībām, kas 
pielāgotas vietējiem klimatiskajiem 
apstākļiem. Ņemot vērā to, ka pilnīgi 
netiek izmantotas visas tās iespējas, ko 
sniedz alternatīvu energoapgādes sistēmu 
izmantojums, būtu jāpēta alternatīvo 
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energoapgādes sistēmu tehniskais, vides un 
ekonomiskais pamatojums, neatkarīgi no 
ēkas platības vai arī tā, vai ēka ir jauna.

Or. en

Pamatojums

Tā kā esošo ēku atjaunošanas cikls ir aptuveni 25 gadi, prasībai izmantot atjaunojamo 
enerģijas avotu sistēmas vai koģenerāciju būtu tikai ierobežota ietekme, ja šādas ēkas izslēgtu 
no darbības jomas. Tā kā esošās ēkas veido 95 % no kopējām ēkām, šī būtu neizmantota 
iespēja.

Grozījums Nr. 80
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ēkas ietekmē ilgtermiņa enerģijas 
patēriņu, un tādēļ jaunām būvēm jāatbilst 
minimālajām energoefektivitātes prasībām, 
kas pielāgotas vietējiem klimatiskajiem 
apstākļiem. Ņemot vērā to, ka pilnīgi 
netiek izmantotas visas tās iespējas, ko 
sniedz alternatīvu energoapgādes sistēmu 
izmantojums, būtu jāpēta alternatīvo 
energoapgādes sistēmu tehniskais, vides un 
ekonomiskais pamatojums, neatkarīgi no 
ēkas platības. 

(13) Ēkas ietekmē ilgtermiņa enerģijas 
patēriņu, un tādēļ jaunām būvēm jāatbilst 
minimālajām energoefektivitātes prasībām, 
kas pielāgotas vietējiem klimatiskajiem 
apstākļiem. Ņemot vērā to, ka pilnīgi 
netiek izmantotas visas tās iespējas, ko 
sniedz alternatīvu energoapgādes sistēmu 
izmantojums, būtu jāpēta alternatīvo 
energoapgādes sistēmu tehniskais, vides un 
ekonomiskais pamatojums, ievērojot 
principu, saskaņā ar kuru vispirms 
nodrošina, ka līdz optimālam līmenim tiek 
samazinātas apkurei un dzesēšanai
nepieciešamās enerģijas izmaksas, 
neatkarīgi no ēkas platības.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi apzināties CO2 samazināšanas iespējas, piegāžu drošību un citus ieguvumus no 
alternatīvām ēku energoapgādes sistēmām. Tomēr ļoti augstās izmaksu efektivitātes un augsto 
resursu atdevi energoefektivitātes jomā, vispirms jānodrošina, ka līdz pamatotam līmenim tiek 
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samazināts enerģijas pieprasījums. Izmaksu ziņā optimāla veidā pēc iespējas jāsamazina 
enerģijas pieprasījums. Šādā veidā ietaupījumus no uzlabotās energoefektivitātes varēs 
izmantot ieguldījumiem alternatīvajos energoresursos.

Grozījums Nr. 81
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ēkas ietekmē ilgtermiņa enerģijas 
patēriņu, un tādēļ jaunām būvēm jāatbilst 
minimālajām energoefektivitātes prasībām, 
kas pielāgotas vietējiem klimatiskajiem 
apstākļiem. Ņemot vērā to, ka pilnīgi 
netiek izmantotas visas tās iespējas, ko 
sniedz alternatīvu energoapgādes sistēmu 
izmantojums, būtu jāpēta alternatīvo 
energoapgādes sistēmu tehniskais, vides 
un ekonomiskais pamatojums, neatkarīgi 
no ēkas platības. 

(13) Ēkas ietekmē ilgtermiņa enerģijas 
patēriņu, un tādēļ jaunām būvēm jāatbilst 
minimālajām energoefektivitātes prasībām, 
kas pielāgotas vietējiem klimatiskajiem 
apstākļiem. Ņemot vērā to, ka pilnīgi 
netiek izmantotas visas tās iespējas, ko 
sniedz alternatīvu energoapgādes sistēmu 
izmantojums, attiecībā uz jaunām un 
esošajām ēkām neatkarīgi no ēkas platības 
jāapsver alternatīvo energoapgādes sistēmu 
izmantošana.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Nozīmīga atjaunošana, ko veic 
esošajās ēkās, neraugoties uz to platību,
nodrošina  iespēju veikt rentablus 
pasākumus, lai palielinātu 
energoefektivitāti. Rentabilitātes nolūkā 
jārada iespēja ierobežot minimālās 
energoefektivitātes prasības attiecībā uz 
tām atjaunotajām ēkas daļām, kuras ir 
vissvarīgākās ēkas energoefektivitātei. 

(14) Nozīmīga atjaunošana, ko veic 
esošajās ēkās, neraugoties uz to 
platību, nodrošina iespēju veikt rentablus 
pasākumus, lai palielinātu visas ēkas
energoefektivitāti. Nosakot prasības 
rentabliem pasākumiem, nodrošinās, ka 
netiek radīti šķēršļi, kas varētu negatīvi 
ietekmēt lēmumu veikt ēkas nozīmīgu 
atjaunošanu. 
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Or. en

Grozījums Nr. 83
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Nozīmīga atjaunošana, ko veic 
esošajās ēkās, neraugoties uz to platību,
nodrošina  iespēju veikt rentablus 
pasākumus, lai palielinātu 
energoefektivitāti. Rentabilitātes nolūkā 
jārada iespēja ierobežot minimālās 
energoefektivitātes prasības attiecībā uz 
tām atjaunotajām ēkas daļām, kuras ir 
vissvarīgākās ēkas energoefektivitātei. 

(14) Nozīmīga atjaunošana, ko veic 
esošajās ēkās, kuru platība pārsniedz 
250 m2, var nodrošināt iespēju veikt 
rentablus pasākumus, lai palielinātu 
energoefektivitāti. Rentabilitātes nolūkā 
jārada iespēja ierobežot minimālās 
energoefektivitātes prasības attiecībā uz 
tām atjaunotajām ēkas daļām, kuras ir 
vissvarīgākās ēkas energoefektivitātei.

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma nav ņemts vērā tas, ka, jo īpaši pilsētās, kurās ēku robežas parasti 
atbilst zemes robežām, juridisku apsvērumu dēļ nebūs iespējams siltināt ārējās sienas, 
piemēram, jo tā varētu pārkāpt blakus esošās ēkas īpašnieka tiesības. Tādēļ ir nepieciešams 
papildinājums, lai uzsvērtu, ka šādiem izmaksu ziņā efektīviem pasākumiem ēkas 
energoefektivitātes uzlabošanai jābūt arī tehniski un juridiski iespējamiem.

Grozījums Nr. 84
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
14.a. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Pētījumi liecina, ka būvniecības 
nozare ir neefektīva, līdz ar to 
galalietotāju izmaksas ievērojami 
pārsniedz optimālo izmaksu līmeni. 
Aprēķini rāda, ka būvdarbu izmaksas 
varētu samazināt pat par 30–35 %, ja 
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lielākajā daļā būvniecības darbību un 
attiecībā uz lielāko daļu ražojumu 
samazinātu atkritumu apjomu. 
Būvniecības nozares neefektivitāte 
visvairāk apdraud šīs direktīvas mērķi un 
nolūku, jo nepamatoti augstās būvdarbu 
un atjaunošanas darbu izmaksas mazina 
rentabilitāti, kā arī nozares 
energoefektivitāti.  Lai garantētu šīs 
direktīvas normālu darbību, Komisijai 
jāizvērtē būvniecības tirgus un jāsniedz 
dalībvalstīm un Eiropas Parlamentam 
secinājumi un ieteikumi, un dalībvalstīm 
jācenšas nodrošināt cenu noteikšanas 
pārredzamība būvniecības un ēku 
atjaunošanas jomā, kā arī jāveic atbilstoši 
pasākumi, lai novērstu šķēršļus, kas 
jaunajiem tirgus dalībniekiem, jo īpaši 
MVU, traucē iekļūt tirgū un izmantot 
atbilstošus atvieglojumus un 
infrastruktūru.

Or. en

Pamatojums

Pētījumi rāda, ka 30–35 % no būvdarbu izmaksām ir tieši saistītas ar būvdarbu un ražošanas 
atkritumiem. („Būvniecības projektu atkritumi — aicinājums veidot jaunu pieeju”, 
Josephson/Saukkoriipi, Vides arhitektūras pārvaldības, ēku ekonomikas un pārvaldības 
centrs, Čalmeras Tehniskā universitāte, Gēteborga 2007). Būvniecības sektorā samazinot 
nevajadzīgās izmaksas, ievērojami palielinātos ēku energoefektivitāte, jo šāda atjaunošana 
galalietotājiem izmaksātu lētāk.

Grozījums Nr. 85
Riitta Myller

Direktīvas priekšlikums
14.a. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Lai uzlabotu mājsaimniecības ierīču 
un apkures un dzesēšanas iekārtu 
energoefektivitāti, jāizstrādā un jāievieš 
informācijas tehnoloģijas, ar mērķi radīt 
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„viedas ēkas”.

Or. fi

Grozījums Nr. 86
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Vajadzīgi pasākumi, lai palielinātu 
tādu ēku skaitu, kas ne tikai atbilst 
pašreizējām minimālajām 
energoefektivitātes prasībām, bet ir arī 
energoefektīvākas. Šādā nolūkā 
dalībvalstīm jāizstrādā un regulāri 
jāiesniedz Komisijai valsts plāni par tādu 
ēku skaita palielināšanu, kurās gan 
oglekļa dioksīda emisija, gan primārās 
enerģijas patēriņš ir zems vai vienāds ar 
nulli. 

svītrots

Or. de

Pamatojums

Tādu ēku būvniecība, kuru dioksīda emisija, gan primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli un kuras atbilst ne tikai dalībvalstu noteiktajiem minimālajiem standartiem, 
var notikt tikai pēc brīvprātības principa. Tādējādi dalībvalstis nevar apņemties pildīt mērķi, 
saskaņā ar kuru šādas ēkas līdz 2020. gadam veidos kopējo ēku specifisku daļu. Direktīvas 
9. panta 5. punktā paredzētais noteikums šķiet atbilstošs, lai radītu tiešas ES prasības 
attiecībā uz ēkām ar zemu vai nulles energopatēriņu (subsidiaritātes princips).

Grozījums Nr. 87
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Vajadzīgi pasākumi, lai palielinātu (15) Vajadzīgi pasākumi, lai palielinātu 
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tādu ēku skaitu, kas ne tikai atbilst 
pašreizējām minimālajām 
energoefektivitātes prasībām, bet ir arī 
energoefektīvākas. Šādā nolūkā 
dalībvalstīm jāizstrādā un regulāri 
jāiesniedz Komisijai valsts plāni par tādu 
ēku skaita palielināšanu, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisija, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli. 

tādu ēku skaitu, kas ne tikai atbilst 
pašreizējām minimālajām 
energoefektivitātes prasībām, bet ir arī 
energoefektīvākas. Šādā nolūkā 
dalībvalstīm jāizstrādā un regulāri 
jāiesniedz Komisijai valsts plāni par tādu 
ēku skaita palielināšanu, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisija, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli. Līdz 
2010. gada 30. jūnijam Komisijai 
jāiesniedz priekšlikumi, lai veidotu kopēju 
metodi, ar ko nosaka ēkas, kuru karbona 
dioksīda emisija un primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli, un 
šajā metodē jāņem vērtā reģionālie laika 
apstākļi. Eiropa Komisijai, Eiropas 
Investīciju bankai un dalībvalstīm līdz 
2010. gada 30. jūnijam jāizveido 
Energoefektivitātes un atjaunojamu 
energoresursu fonds, lai atbalstītu 
pakāpenisku to ēku skaita pieaugumu līdz 
2020. gadam, kuras atbilst šim 
standartam.

Or. en

Pamatojums

Lai arī referenta piedāvato kopējo metodi var ņemt vērā, tomēr šajā situācijā būtu pareizi 
uzdot Komisijai izpētīt tehniskās iespējas noteikt šādu metodi, jo īpaši definēt, cik lielā mēra 
tā ir saistoša un kā tiek ievērots subsidiaritātes princips. 

Grozījums Nr. 88
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Vajadzīgi pasākumi, lai palielinātu 
tādu ēku skaitu, kas ne tikai atbilst 
pašreizējām minimālajām 
energoefektivitātes prasībām, bet ir arī 
energoefektīvākas. Šādā nolūkā 

(15) Vajadzīgi pasākumi, lai palielinātu 
tādu ēku skaitu, kas ne tikai atbilst 
pašreizējām minimālajām 
energoefektivitātes prasībām, bet ir arī 
energoefektīvākas. Šādā nolūkā 
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dalībvalstīm jāizstrādā un regulāri 
jāiesniedz Komisijai valsts plāni par tādu 
ēku skaita palielināšanu, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisija, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli. 

dalībvalstīm jāizstrādā un regulāri 
jāiesniedz Komisijai valsts plāni par tādu 
esošo ēku skaita palielināšanu, kurās gan 
oglekļa dioksīda emisija, gan primārās 
enerģijas patēriņš ir zems vai vienāds ar 
nulli, un jaunajām ēkām, kuras 
pakāpeniski jābūvē kā ēkas, kurās gan 
oglekļa dioksīda emisija, gan primārās 
enerģijas patēriņš ir zems vai vienāds ar 
nulli.

Or. en

Pamatojums

Būvējot visas jaunās ēkas tā, lai gan oglekļa dioksīda emisija, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli, tiks paātrināta ēku energoefektivitātes uzlabošana.

Grozījums Nr. 89
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Vajadzīgi pasākumi, lai palielinātu 
tādu ēku skaitu, kas ne tikai atbilst 
pašreizējām minimālajām 
energoefektivitātes prasībām, bet ir arī 
energoefektīvākas. Šādā nolūkā 
dalībvalstīm jāizstrādā un regulāri 
jāiesniedz Komisijai valsts plāni par tādu
ēku skaita palielināšanu, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisija, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli. 

(15) Vajadzīgi pasākumi, lai palielinātu 
tādu ēku skaitu, kas ne tikai atbilst 
pašreizējām minimālajām 
energoefektivitātes prasībām, bet ir arī 
energoefektīvākas. Šādā nolūkā 
dalībvalstīm jāizstrādā valsts plāni par 
esošo nulles kopējās enerģijas ēku skaita 
palielināšanu un lai nodrošinātu, ka līdz 
2016. gadam visas ēkas ir nulles kopējās 
enerģijas ēkas.

Or. en
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Grozījums Nr. 90
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Vajadzīgi pasākumi, lai palielinātu 
tādu ēku skaitu, kas ne tikai atbilst 
pašreizējām minimālajām 
energoefektivitātes prasībām, bet ir arī 
energoefektīvākas. Šādā nolūkā 
dalībvalstīm jāizstrādā un regulāri 
jāiesniedz Komisijai valsts plāni par tādu 
ēku skaita palielināšanu, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisija, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli. 

(15) Vajadzīgi pasākumi, lai palielinātu 
tādu ēku skaitu, kas ne tikai atbilst 
pašreizējām minimālajām 
energoefektivitātes prasībām, bet 
nodrošina augstāko iespējamo 
energoefektivitāti. Šādā nolūkā 
dalībvalstīm jāizstrādā un regulāri 
jāiesniedz Komisijai valsts plāni par tādu 
ēku skaita palielināšanu, kas ir nulles 
kopējās primārās enerģijas ēkas un ēkas
ar enerģijas pārpalikumu. 

Or. en

Pamatojums

Šai direktīvai, veicinot augstāko iespējamo energoefektivitātes līmeni, jānodrošina, ka būvē 
ēkas ar ļoti zemu energopatēriņu. Augstākā energoefektivitātes prasība būvniecības nozarē ir 
nulles enerģijas vai pat pārpalikuma enerģijas standarti.

Grozījums Nr. 91
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Vajadzīgi pasākumi, lai palielinātu 
tādu ēku skaitu, kas ne tikai atbilst 
pašreizējām minimālajām 
energoefektivitātes prasībām, bet ir arī 
energoefektīvākas. Šādā nolūkā 
dalībvalstīm jāizstrādā un regulāri 
jāiesniedz Komisijai valsts plāni par tādu 
ēku skaita palielināšanu, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisija, gan primārās enerģijas 

(15) Vajadzīgi pasākumi, lai palielinātu 
tādu ēku skaitu, kas ne tikai atbilst 
pašreizējām minimālajām 
energoefektivitātes prasībām, bet 
nodrošina augstāko energoefektivitātes 
līmeni. Šādā nolūkā dalībvalstīm jāizstrādā 
un regulāri jāiesniedz Komisijai valsts 
plāni par tādu ēku skaita palielināšanu, kas 
ir ēkas ar enerģijas pārpalikumu.
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patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli. 

Or. en

Pamatojums

Tā kā ēku energoefektivitāti veido gan pieprasījuma pasākumi (piemēram, energoefektivitāte) 
gan piedāvājuma pasākumi (piemēram, atjaunojamie enerģijas avoti), lai nodrošinātu 
energoefektivitātes augstāko līmeni, nepieciešama integrēta pieeja. Augstākā ēku 
energoefektivitātes prasība ir standarts „ēkas ar enerģijas pārpalikumu”.

Grozījums Nr. 92
Riitta Myller

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Vajadzīgi pasākumi, lai palielinātu 
tādu ēku skaitu, kas ne tikai atbilst 
pašreizējām minimālajām 
energoefektivitātes prasībām, bet ir arī 
energoefektīvākas. Šādā nolūkā 
dalībvalstīm jāizstrādā un regulāri 
jāiesniedz Komisijai valsts plāni par tādu 
ēku skaita palielināšanu, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisija, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli.

(15) Vajadzīgi pasākumi, lai palielinātu 
tādu ēku skaitu, kas ne tikai atbilst 
pašreizējām minimālajām
energoefektivitātes prasībām, bet ir arī 
energoefektīvākas. Šādā nolūkā 
dalībvalstīm jāizstrādā un regulāri 
jāiesniedz Komisijai valsts plāni par tādu 
ēku skaita palielināšanu, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisija, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli, vai 
kuras ražo enerģiju.

Or. fi

Grozījums Nr. 93
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Vajadzīgi pasākumi, lai palielinātu 
tādu ēku skaitu, kas ne tikai atbilst 
pašreizējām minimālajām 

(15) Vajadzīgi pasākumi, lai palielinātu 
tādu ēku skaitu, kas ne tikai atbilst 
pašreizējām minimālajām 
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energoefektivitātes prasībām, bet ir arī 
energoefektīvākas. Šādā nolūkā 
dalībvalstīm jāizstrādā un regulāri 
jāiesniedz Komisijai valsts plāni par tādu 
ēku skaita palielināšanu, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisija, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli. 

energoefektivitātes prasībām, bet ir arī 
energoefektīvākas. Šādā nolūkā 
dalībvalstīm jāizstrādā un regulāri 
jāiesniedz Komisijai valsts plāni par tādu 
ēku skaita palielināšanu, kurās galīgais
enerģijas patēriņš ir zems vai vienāds ar 
nulli.

Or. de

Pamatojums

Patērētājam svarīgs ir nevis primārās enerģijas patēriņš, bet gan galīgais enerģijas patēriņš. 
Tas ir vienīgais cipars, kuru viņš var nolasīt no skaitītāja, un tādā gadījumā nav svarīgi, vai, 
piemēram, elektroenerģijai izmantoti atjaunojamie energoresursi vai atomenerģija. Tas pats 
attiecas arī uz dabasgāzi, kuru var ražot arī no atkritumiem.

Grozījums Nr. 94
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai sekmētu uzlabotu ēku 
energoefektivitāti, jāmudina dalībvalstis 
veikt pasākumus, kuri papildina šajā 
direktīvā paredzētos. Šādos pasākumos 
var ietilpt finanšu un nodokļu 
atvieglojumi uzņēmumiem, ēku 
īpašniekiem un īrniekiem, tostarp 
pazemināts PVN ēku atjaunošanas 
pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka parasti ieguldījumiem energoefektivitātē ir augstas sākotnējās izmaksas, 
uzņēmumiem, ēku īpašniekiem un īrniekiem nepieciešams finanšu atbalsts, lai veiktu 
sākotnējo ieguldījumu. To var nodrošināt, piešķirot aizdevumus ar nulles procentu likmi vai 
nosakot samazinātu PVN likmi ar energoefektivitāti saistītas ēku atjaunošanas 
pakalpojumiem. Samazināta PVN piemērošana tikai ražojumiem varētu veicināt 
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neprofesionāla darbaspēka izmantošanu, tā mazinot veikto darbu efektivitāti, kas 
nenodrošinātu energotaupību.

Grozījums Nr. 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Uzmanība jāpievērš arī tam, ka 
iedarbīgos tiesību aktos tiek ņemta vērā 
arī negatīvā ietekme un zaudējumi, kuri 
varētu rasties īpašās pielietojuma jomās. 
Transponējot un īstenojot šo direktīvu 
īpaši vērā jāņem kultūras mantojums.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Ján Hudacký

Direktīvas priekšlikums
16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16b) Dalībvalstīm, nosakot enerģijas 
cenu regulējumu patērētājiem, jāizvairās 
no konkurences izkropļojumiem, kas 
nerada energotaupības stimulus.

Or. en

Pamatojums

Enerģijas cenu regulējumam var palielināt galalietotāju enerģijas patēriņu un izkropļot 
energoresursu tirgu. Jāizvairās no šādu regulējošu apsākumu pieņemšanas un jāaizstāj tie ar 
pasākumiem, ar kuriem mudina galalietotājus taupīt enerģiju.
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Grozījums Nr. 97
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Izmantojot energoefektivitātes 
sertifikātu, jāsniedz precīza informācija par 
ēkas energoefektivitāti un praktiski padomi 
par tās uzlabošanu potenciālajam ēkas vai 
tās daļu pircējam vai īrniekam. Sertifikātā 
jānorāda arī informācija par apkures un 
dzesēšanas faktisko ietekmi uz ēkas 
enerģijas pieprasījumu, uz tās primārās 
enerģijas patēriņu un uz oglekļa dioksīda 
emisijām.

(17) Izmantojot energoefektivitātes 
sertifikātu, jāsniedz precīza informācija par 
ēkas energoefektivitāti un praktiski padomi 
par tās uzlabošanu potenciālajam ēkas vai 
tās daļu pircējam vai īrniekam. Jānosaka 
prasība komerciālo ēku īpašniekiem un 
īrniekiem apmainīties ar informāciju par 
reālo energopatēriņu, lai nodrošinātu, ka 
ir pieejami visi dati informētu lēmumu 
pieņemšanai par nepieciešamajiem 
uzlabojumiem. Sertifikātā jānorāda arī 
informācija par apkures un dzesēšanas 
faktisko ietekmi uz ēkas enerģijas 
pieprasījumu, uz tās primārās enerģijas 
patēriņu un uz oglekļa dioksīda emisijām.

Or. en

Pamatojums

Jānosaka prasība komerciālo ēku īpašniekiem un īrniekiem apmainīties ar informāciju par 
reālo ēkas vai tās daļas izmantošanu, lai nodrošinātu, ka ir pieejami visi dati informētu 
lēmumu pieņemšanai par nepieciešamajiem uzlabojumiem. Ēku īpašnieki var konstatēt 
problēmas un veikt nepieciešamos uzlabojumus tikai tad, ja viņi ir informēti par to, kur un 
kādā veidā ēkā tiek izmantota enerģija.

Grozījums Nr. 98
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Izmantojot energoefektivitātes 
sertifikātu, jāsniedz precīza informācija par 
ēkas energoefektivitāti un praktiski padomi 
par tās uzlabošanu potenciālajam ēkas vai 

(17) Izmantojot energoefektivitātes 
sertifikātu, jāsniedz precīza informācija par 
ēkas energoefektivitāti un praktiski padomi 
par tās uzlabošanu potenciālajam ēkas vai 
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tās daļu pircējam vai īrniekam. Sertifikātā 
jānorāda arī informācija par apkures un 
dzesēšanas faktisko ietekmi uz ēkas 
enerģijas pieprasījumu, uz tās primārās 
enerģijas patēriņu un uz oglekļa dioksīda 
emisijām.

tās daļu pircējam vai īrniekam. Jānosaka 
prasība komerciālo ēku īpašniekiem un 
īrniekiem apmainīties ar informāciju par 
reālo energopatēriņu, lai nodrošinātu, ka 
ir pieejami visi dati informētu lēmumu 
pieņemšanai par nepieciešamajiem 
uzlabojumiem. Sertifikātā jānorāda arī 
informācija par apkures un dzesēšanas 
faktisko ietekmi uz ēkas enerģijas 
pieprasījumu, uz tās primārās enerģijas 
patēriņu un uz oglekļa dioksīda emisijām.

Or. en

Pamatojums

Jānosaka prasība komerciālo ēku īpašniekiem un īrniekiem apmainīties ar informāciju par 
ēku reālo energopatēriņu, lai nodrošinātu, ka ir pieejami visi dati informētu lēmumu 
pieņemšanai par nepieciešamajiem uzlabojumiem. Ēku īpašnieki var konstatēt problēmas un 
veikt nepieciešamos uzlabojumus tikai tad, ja viņi ir informēti par to, kad un kā ēkā tiek 
izmantota enerģija.

Grozījums Nr. 99
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Izmantojot energoefektivitātes 
sertifikātu, jāsniedz precīza informācija par 
ēkas energoefektivitāti un praktiski padomi 
par tās uzlabošanu potenciālajam ēkas vai 
tās daļu pircējam vai īrniekam. Sertifikātā 
jānorāda arī informācija par apkures un 
dzesēšanas faktisko ietekmi uz ēkas 
enerģijas pieprasījumu, uz tās primārās 
enerģijas patēriņu un uz oglekļa dioksīda 
emisijām.

(17) Izmantojot energoefektivitātes 
sertifikātu, jāsniedz potenciālajam ēkas vai 
tās daļu pircējam vai īrniekam precīza 
informācija par ēkas enerģijas ziņā 
optimālu funkcionēšanu ziemā un vasarā
un praktiski padomi tās uzlabošanai, 
izmantojot piemērotu sienu izolāciju. 
Sertifikātā jānorāda arī informācija par 
konkrēta veida izmantoto apkures un 
dzesēšanas sistēmu faktisko ietekmi uz 
ēkas enerģijas pieprasījumu, uz tās 
primārās enerģijas patēriņu un uz oglekļa 
dioksīda emisiju radītājiem.

Or. pl
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Pamatojums

Ēku pircējiem un īrniekiem vairāk interesē konkrēta informācija par ēkas funkcionalitāti, jo 
īpaši izmaksām, kuras rodas ārkārtas laika apstākļu ietekmē, piemēram, aukstās ziemās un 
karstās vasarās. Pirmajā gadījumā ir nepieciešama izolācija, lai neļautu siltumam izzust,  
otrajā gadījumā — termoizolācija aizsardzībai pret augstajām gaisa temperatūrām ārā.

Grozījums Nr. 100
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Izmantojot energoefektivitātes 
sertifikātu, jāsniedz precīza informācija par 
ēkas energoefektivitāti un praktiski padomi 
par tās uzlabošanu potenciālajam ēkas vai 
tās daļu pircējam vai īrniekam. Sertifikātā 
jānorāda arī informācija par apkures un 
dzesēšanas faktisko ietekmi uz ēkas 
enerģijas pieprasījumu, uz tās primārās 
enerģijas patēriņu un uz oglekļa dioksīda 
emisijām.

(17) Izmantojot energoefektivitātes 
sertifikātu, jāsniedz potenciālajam ēkas vai 
tās daļu pircējam vai īrniekam precīza 
informācija par ēkas energoefektivitāti un 
praktiski padomi tās uzlabošanai. 
Sertifikātā jānorāda arī informācija par 
apkures un dzesēšanas faktisko ietekmi uz 
ēkas enerģijas pieprasījumu un galīgo
enerģijas patēriņu.

Or. de

Pamatojums

Patērētājam svarīgs ir nevis primārās enerģijas patēriņš, bet gan galīgais enerģijas patēriņš. 
Tas ir vienīgais cipars, kuru viņš var nolasīt no skaitītāja, un tādā gadījumā nav svarīgi, vai, 
piemēram, elektroenerģijai izmantoti atjaunojamie energoresursi vai atomenerģija. Tas pats 
attiecas arī uz dabasgāzi, kuru var ražot arī no atkritumiem.

Grozījums Nr. 101
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Saskaņā ar Direktīvas 2006/32/EK 
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par augsto tehnoloģiju skaitītājiem 
prasībām īpašniekiem un īrniekiem 
reālajā laikā jānodrošina precīza 
informācija par enerģijas patēriņu 
attiecīgajās ēkās.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (17a) Valsts iestādēm jārāda piemērs un 
jāievieš energoefektivitātes sertifikātā 
minētie ieteikumi tā darbības periodā. 
Dalībvalstu izstrādātajos plānos jāievieš 
pasākumi valsts iestāžu atbalstam, lai tās 
būtu pirmās, kas veic energoefektivitātes 
uzlabojumus un ievieš energoefektivitātes 
sertifikātā minētos ieteikumus tā darbības 
periodā. Izstrādājot plānus, dalībvalstis 
tieši iesaista vietējās un reģionālās 
iestādes.

Or. en

Pamatojums

Referenta 5. grozījums ir ļoti apsveicams, tomēr būtu jāuzsver nepieciešamība iesaistīt 
vietējās un reģionālās iestādes, kurām ir kompetences, lai ieviestu ĒEED.

Grozījums Nr. 103
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Valsts iestādēm jārāda piemērs un 
jāievieš energoefektivitātes sertifikātā 
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minētie ieteikumi tā darbības periodā. 
Dalībvalstu izstrādātajos plānos jāievieš 
pasākumi, tostarp finanšu pasākumi, 
valsts iestāžu atbalstam, lai tās būtu 
pirmās, kas veic energoefektivitātes 
uzlabojumus un ievieš energoefektivitātes 
sertifikātā minētos ieteikumus tā darbības 
periodā. Izstrādājot plānus, dalībvalstis 
apspriežas ar vietējām un reģionālajam 
iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Eluned Morgan

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ēkas, ko aizņem publiskā sektora 
iestādes  un sabiedrības bieži apmeklētas 
ēkas nodrošina iespēju veidot  paraugu, 
demonstrējot  , ka tiek  ņemti vērā vides 
aizsardzības un enerģētikas apsvērumi, un 
līdz ar to jāveic šādu ēku  regulāra 
energosertificēšana. Energosertifikāti būtu 
izvietojami redzamā vietā, lai sabiedrība 
būtu labāk informēta. 

(18) Ēkas, ko aizņem publiskā sektora 
iestādes  un sabiedrības bieži apmeklētas 
ēkas nodrošina iespēju veidot  paraugu, 
demonstrējot, ka tiek  ņemti vērā vides 
aizsardzības un enerģētikas apsvērumi, un 
līdz ar to jāveic šādu ēku  regulāra 
energosertificēšana. Energosertifikāti 
jāizvieto redzamā vietā, lai sabiedrība būtu 
labāk informēta. Ja dalībvalstis izvēlas 
iekļaut enerģijas izmantošanu 
energosertificēšanas prasībās, var 
izmantot atrašanās vietas pieeju, saskaņā 
ar kuru vairākas tuvu stāvošas ēkas vai 
vienai organizācijai piederošas ēkas 
izmanto kopējus skaitītājus.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā izcelts dažu dalībvalstu labais piemērs, jo tās ir paplašinājušas prasību 
spektru, lai atspoguļotu gan ēku energoefektivitāti, gan to, kā enerģiju patērē mājas 
iemītnieki. Izmantojot atrašanās vietas principu, šādos gadījumos varētu ņemt vērā 
universitāšu, slimnīcu un citu līdzīgu valsts iestāžu ēku struktūru, kā arī tas labāk atspoguļotu 
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ēku kopējo energopatēriņu un oglekļa emisijas ietekmi.

Grozījums Nr. 105
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ēkas, ko aizņem publiskā sektora 
iestādes  un sabiedrības bieži apmeklētas 
ēkas nodrošina iespēju veidot  paraugu, 
demonstrējot  , ka tiek  ņemti vērā vides 
aizsardzības un enerģētikas apsvērumi, un 
līdz ar to jāveic šādu ēku  regulāra 
energosertificēšana. Energosertifikāti būtu 
izvietojami redzamā vietā, lai sabiedrība 
būtu labāk informēta. 

(18) Ēkas, ko aizņem publiskā sektora 
iestādes  un sabiedrības bieži apmeklētas 
ēkas nodrošina iespēju veidot  paraugu, 
demonstrējot, ka tiek  ņemti vērā vides 
aizsardzības un enerģētikas apsvērumi, un 
līdz ar to jāveic šādu ēku  regulāra 
energosertificēšana. Energosertifikāti būtu 
izvietojami redzamā vietā, lai sabiedrība 
būtu labāk informēta. Ja dalībvalstis 
izvēlas iekļaut enerģijas izmantošanu 
energosertificēšanas prasībās, var 
izmantot atrašanās vietas pieeju, saskaņā 
ar kuru vairākas tuvu stāvošas ēkas vai 
vienai organizācijai piederošas ēkas 
izmanto kopējus skaitītājus.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā izcelts dažu dalībvalstu labais piemērs, jo tās ir paplašinājušas prasību 
spektru, lai atspoguļotu gan ēku energoefektivitāti, gan to, kā enerģiju patērē mājas 
iemītnieki.  Izmantojot atrašanās vietas principu, šādos gadījumos varētu ņemt vērā 
universitāšu, slimnīcu un citu līdzīgu valsts iestāžu ēku struktūru, kā arī tas labāk atspoguļotu 
ēku kopējo energopatēriņu un oglekļa emisijas ietekmi.
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Grozījums Nr. 106
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ēkas, ko aizņem publiskā sektora 
iestādes  un sabiedrības bieži apmeklētas
ēkas nodrošina iespēju veidot  paraugu, 
demonstrējot  , ka tiek  ņemti vērā vides 
aizsardzības un enerģētikas apsvērumi, un 
līdz ar to jāveic šādu ēku  regulāra 
energosertificēšana. Energosertifikāti būtu 
izvietojami redzamā vietā, lai sabiedrība 
būtu labāk informēta. 

(18) Ēkām, ko aizņem publiskā sektora 
iestādes, un tām, ko bieži apmeklē
sabiedrība, jārāda piemērs, demonstrējot, 
ka tiek ņemti vērā vides aizsardzības un 
enerģētikas apsvērumi, un līdz ar to jāveic 
šādu ēku regulāra energosertificēšana. 
Energosertifikāti būtu izvietojami redzamā 
vietā, lai sabiedrība būtu labāk informēta.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā par ēku energoefektivitāti uzsvērta valsts sektora nozīme — tām jārāda piemērs. 
Turklāt saskaņā ar Atjaunojamo enerģijas avotu direktīvu piemērs jārāda ēkām, kurās 
atrodas valsts iestādes.

Grozījums Nr. 107
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Pārrobežu finanšu un citu 
energoefektivitātes atbalsta pasākumu 
tirgus attīstībai būtu svarīgi nodrošināt 
energoefektivitātes sertifikātu savstarpēju 
atzīšanu dalībvalstīs. Tā veicināšanai 
Komisijai jāizstrādā satura un sertifikātu 
noformēšanas, kā arī speciālistu 
akreditācijas minimālie standarti.

Or. en
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Pamatojums

Īpašnieku un īrnieku sertifikāti dažādās valodās palielinās nekustāmā īpašuma tirgus 
darbības izmaksas un var izraisīt grūtības šādu noteikumu izpildē. Ja īrnieks vai pircējs ir no 
kādas mazpazīstamas valsts, varētu būt grūti atrast kādu, kuram ir tiesības tulkot sertifikāta 
tekstu vai kurš prastu šādu valodu. Ja šāda nepieciešamība rodas, topošais īpašnieks, pircējs 
vai īrnieks to var tulkot personīgām vajadzībām.

Grozījums Nr. 108
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Pēdējos gados ir novērots gaisa 
kondicionēšanas sistēmu skaita pieaugums 
Eiropas valstīs. Tas rada nopietnas 
problēmas slodzes maksimuma laikā, 
palielinot elektroenerģijas izmaksas un
izjaucot enerģijas bilanci šajās valstīs. 

(19) Pēdējos gados ir novērots gaisa 
kondicionēšanas sistēmu skaita pieaugums 
Eiropas valstīs. Tas rada nopietnas 
problēmas slodzes maksimuma laikā, 
palielinot elektroenerģijas izmaksas un 
izjaucot enerģijas bilanci visās dalībvalstīs.
Priekšroka jādod stratēģijām, kas uzlabo 
ēku termoefektivitāti vasaras laikā. Šim 
nolūkam jo īpaši izstrādājamas pasīvās 
dzesēšanas metodes, galvenokārt tādas, 
kas uzlabo iekštelpas klimatu un 
mikroklimatu ap ēkām.

Or. de

Pamatojums

Jo īpaši ņemot vērā prognozes par klimata sasilšanu ES, valstīs, uz kurām tas attiecas 
visvairāk, nav vairs jēgas par prioritāti noteikt stratēģijas klimata uzlabošanai telpās. 
Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka karstās vasaras ES dienvidu valstīs ietekmē arī enerģijas 
piegādes Centrāleiropā. Tas liek rīkoties bez kavēšanās.
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Grozījums Nr. 109
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Pēdējos gados ir novērots gaisa 
kondicionēšanas sistēmu skaita pieaugums 
Eiropas valstīs. Tas rada nopietnas 
problēmas slodzes maksimuma laikā, 
palielinot elektroenerģijas izmaksas un 
izjaucot enerģijas bilanci šajās valstīs.

(19) Pēdējos gados ir novērots gaisa 
kondicionēšanas sistēmu skaita pieaugums 
Eiropas valstīs. Tas rada nopietnas 
problēmas slodzes maksimuma laikā, 
palielinot elektroenerģijas izmaksas un 
izjaucot enerģijas bilanci šajās valstīs. 
Priekšroka jādod stratēģijām, kas uzlabo 
ēku termoefektivitāti vasaras laikā. Šim 
nolūkam jo īpaši izstrādājamas pasīvās 
dzesēšanas metodes, galvenokārt tādas, 
kas uzlabo iekštelpas klimatu un 
mikroklimatu ap ēkām.

Or. en

Pamatojums

Uzlabojot un veicinot pasīvās dzesēšanas metodes, var samazināt gaisa kondicionēšanas 
sistēmu izmantošanu, tādēļ tas ir svarīgi ēku energoefektivitātei.

Grozījums Nr. 110
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Pēdējos gados ir novērots gaisa 
kondicionēšanas sistēmu skaita pieaugums 
Eiropas valstīs. Tas rada nopietnas 
problēmas slodzes maksimuma laikā, 
palielinot elektroenerģijas izmaksas un 
izjaucot enerģijas bilanci šajās valstīs.

(19) Pēdējos gados ir novērots gaisa 
kondicionēšanas sistēmu skaita pieaugums 
Eiropas valstīs. Tas rada nopietnas 
problēmas slodzes maksimuma laikā, 
palielinot elektroenerģijas izmaksas un 
izjaucot enerģijas bilanci šajās valstīs. 
Priekšroka jādod stratēģijām, kas uzlabo 
ēku termoefektivitāti vasaras laikā. Šim 
nolūkam jo īpaši izstrādājamas pasīvās 
dzesēšanas metodes, galvenokārt tādas, 
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kas uzlabo iekštelpas klimatu un 
mikroklimatu ap ēkām.

Or. en

Pamatojums

Uzlabojot un veicinot pasīvās dzesēšanas metodes, var samazināt gaisa kondicionēšanas 
sistēmu izmantošanu, tādēļ tas ir svarīgi ēku energoefektivitātei.

Grozījums Nr. 111
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Kopīga pieeja ēku energoefektivitātes 
sertifikācijai un apkures un gaisa 
kondicionēšanas sistēmu inspicēšanai,  ko 
veic  kvalificēti un akreditēti eksperti, 
kuru  neatkarība garantējama, pamatojoties 
uz objektīviem kritērijiem, sekmēs to 
noteikumu vienādošanu, kuri attiecas uz 
pūliņiem, ko dalībvalstīs pieliek, lai taupītu 
enerģiju ēku sektorā  . Pateicoties šim 
procesam, pircējiem vai varbūtējiem 
izmantotājiem būs skaidrs priekšstats par 
energoefektivitāti Kopienas nekustamā 
īpašuma tirgū. Lai garantētu 
energoefektivitātes sertifikātu un apkures 
un gaisa kondicionēšanas sistēmu 
inspicēšanas kvalitāti visā Kopienā, katrā 
dalībvalstī jāizveido neatkarīgs kontroles 
mehānisms.

(21) Kopīga pieeja ēku energoefektivitātes 
sertifikācijai un apkures un gaisa 
kondicionēšanas sistēmu inspicēšanai, ko 
veic kvalificēti eksperti, kuru neatkarība 
garantējama, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, sekmēs to noteikumu 
vienādošanu, kuri attiecas uz pūliņiem, ko 
dalībvalstīs pieliek, lai taupītu enerģiju ēku 
sektorā . Pateicoties šim procesam, 
pircējiem vai varbūtējiem izmantotājiem 
būs skaidrs priekšstats par 
energoefektivitāti Kopienas nekustamā 
īpašuma tirgū. 

Or. de

Pamatojums

Komisijas piedāvātais kontroles mehānisms dalībvalstīm izmaksātu vismaz EUR 8 miljardus 
un ievērojami palielinātu birokrātisko slogu, nekliedējot bažas par samērīgumu un šāda 
kontroles mehānisma atbilstību. 
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Grozījums Nr. 112
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Kopīga pieeja ēku energoefektivitātes 
sertifikācijai un apkures un gaisa 
kondicionēšanas sistēmu inspicēšanai,  ko 
veic  kvalificēti un akreditēti eksperti, 
kuru  neatkarība garantējama, pamatojoties 
uz objektīviem kritērijiem, sekmēs to 
noteikumu vienādošanu, kuri attiecas uz 
pūliņiem, ko dalībvalstīs pieliek, lai taupītu 
enerģiju ēku sektorā  . Pateicoties šim 
procesam, pircējiem vai varbūtējiem 
izmantotājiem būs skaidrs priekšstats par 
energoefektivitāti Kopienas nekustamā 
īpašuma tirgū. Lai garantētu 
energoefektivitātes sertifikātu un apkures 
un gaisa kondicionēšanas sistēmu 
inspicēšanas kvalitāti visā Kopienā, katrā 
dalībvalstī jāizveido neatkarīgs kontroles 
mehānisms.

(21) Kopīga pieeja ēku energoefektivitātes 
sertifikācijai un apkures un gaisa 
kondicionēšanas sistēmu inspicēšanai, ko 
veic kvalificēti eksperti, kuru neatkarība 
garantējama, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, sekmēs to noteikumu 
vienādošanu, kuri attiecas uz pūliņiem, ko 
dalībvalstīs pieliek, lai taupītu enerģiju ēku 
sektorā . Pateicoties šim procesam, 
pircējiem vai varbūtējiem izmantotājiem 
būs skaidrs priekšstats par 
energoefektivitāti Kopienas nekustamā 
īpašuma tirgū.

Or. de

Pamatojums

Papildu apstiprinājuma procedūras izstrāde, lai noteiktu tās personas, kurām ir tiesības 
izsniegt energoefektivitātes sertifikātu, prasītu ievērojamas pūles un tam tērētu daudz resursu, 
kuri pēc tam nebūtu pieejami reāliem klimata aizsardzības pasākumiem. Tādā gadījumā 
pietiktu ar to, ka tiesības izsniegt energoefektivitātes sertifikātus piešķirtu personām, kas 
ieguvušas noteiktu kvalifikāciju, to apstiprinot ar profesionālo diplomu. 
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Grozījums Nr. 113
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Ja iekārtu uzstādītāja profesijā 
darbības sākšana un veikšana ir 
reglamentēta profesija, profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanas nosacījumi ir 
izklāstīti Direktīvā 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Tādēļ 
šo direktīvu piemēro, neierobežojot 
Direktīvu 2005/36/EK. Lai arī Direktīvā 
2005/36/EK ir noteiktas prasības par 
savstarpēju profesionālo kvalifikāciju, 
tostarp par arhitektu kvalifikācijas, 
atzīšanu, vēl ir jānodrošina, ka arhitekti 
un plānotāji savos plānos un projektos 
atbilstoši ņem vērā augsti efektīvas 
tehnoloģijas. Tādēļ dalībvalstu pienākums 
ir sniegt precīzus norādījumus. Tas jāveic, 
neskarot Direktīvas 2005/36/EK 
noteikumus un jo īpaši tās 46. un 
49. pantu.

Or. en

Pamatojums

Sertifikātu savstarpēja atzīšana dalībvalstīs atvieglotu profesionāļu brīvu pārrobežu apmaiņu, 
neradot tirdzniecības ierobežojumus. Ar šo apsvērumu direktīvu pieskaņo Atjaunojamo 
enerģijas avotu direktīvai.
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Grozījums Nr. 114
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Direktīvas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Ja iekārtu uzstādītāja profesijā 
darbības sākšana un veikšana ir 
reglamentēta profesija, profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanas nosacījumi ir 
izklāstīti Direktīvā 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Tādēļ 
šo direktīvu piemēro, neierobežojot 
Direktīvu 2005/36/EK.

Or. en

Pamatojums

Sertifikātu savstarpēja atzīšana dalībvalstīs atvieglotu profesionāļu brīvu pārrobežu apmaiņu, 
neradot tirdzniecības ierobežojumus. Ar šo apsvērumu direktīvu pieskaņo Atjaunojamo 
enerģijas avotu direktīvai.

Grozījums Nr. 115
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Jo īpaši jāpiešķir pilnvaras Komisijai 
I pielikumā izklāstītās vispārējā regulējuma 
konkrētas daļas pielāgot tehnikas attīstībai, 
noteikt metodi izmaksu ziņā optimāla 
minimālo energoefektivitātes prasību 
līmeņa aprēķināšanai, kā arī izveidot 
kopīgus principus tādu ēku definēšanai, 
kurās gan oglekļa dioksīda emisiju, gan 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli. Šie pasākumi, kuri ir 
vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 

(23) Jo īpaši jāpiešķir pilnvaras Komisijai 
I pielikumā izklāstītās vispārējā regulējuma 
konkrētas daļas pielāgot tehnikas attīstībai, 
noteikt metodi izmaksu ziņā optimāla 
minimālo energoefektivitātes prasību 
līmeņa aprēķināšanai, kā arī izveidot 
kopīgus principus tādu ēku definēšanai, 
kurās galīgais enerģijas patēriņš ir zems 
vai vienāds ar nulli. Šie pasākumi, kuri ir 
vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 



PE420.139v01-00 48/99 AM\768653LV.doc

LV

jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 
1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

Patērētājam svarīgs ir nevis primārās enerģijas patēriņš, bet gan galīgais enerģijas patēriņš. 
Tas ir vienīgais cipars, kuru viņš var nolasīt no skaitītāja, un tādā gadījumā nav svarīgi, vai, 
piemēram, elektroenerģijai izmantoti atjaunojamie energoresursi vai atomenerģija. Tas pats 
attiecas arī uz dabasgāzi, kuru var ražot arī no atkritumiem.

Grozījums Nr. 116
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Jo īpaši jāpiešķir pilnvaras Komisijai 
I pielikumā izklāstītās vispārējā regulējuma 
konkrētas daļas pielāgot tehnikas attīstībai, 
noteikt metodi izmaksu ziņā optimāla 
minimālo energoefektivitātes prasību 
līmeņa aprēķināšanai, kā arī izveidot 
kopīgus principus tādu ēku definēšanai, 
kurās gan oglekļa dioksīda emisiju, gan 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli. Šie pasākumi, kuri ir 
vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 
1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

(23) Jo īpaši jāpiešķir pilnvaras Komisijai 
I pielikumā izklāstītās vispārējā regulējuma 
konkrētas daļas pielāgot tehnikas attīstībai, 
noteikt saskaņotu metodi izmaksu ziņā 
optimāla minimālo energoefektivitātes 
prasību līmeņa aprēķināšanai, kā arī 
izveidot kopīgus principus tādu ēku 
definēšanai, kurās gan oglekļa dioksīda 
emisiju, gan primārās enerģijas patēriņš ir 
zems vai vienāds ar nulli. Šie pasākumi, 
kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 
1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en



AM\768653LV.doc 49/99 PE420.139v01-00

LV

Grozījums Nr. 117
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Jo īpaši jāpiešķir pilnvaras Komisijai 
I pielikumā izklāstītās vispārējā regulējuma 
konkrētas daļas pielāgot tehnikas attīstībai, 
noteikt metodi izmaksu ziņā optimāla 
minimālo energoefektivitātes prasību 
līmeņa aprēķināšanai, kā arī izveidot 
kopīgus principus tādu ēku definēšanai, 
kurās gan oglekļa dioksīda emisiju, gan 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli. Šie pasākumi, kuri ir 
vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 
1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

(23) Jo īpaši jāpiešķir pilnvaras Komisijai 
I pielikumā izklāstītās vispārējā regulējuma 
konkrētas daļas pielāgot tehnikas attīstībai, 
noteikt metodi izmaksu ziņā optimāla 
minimālo energoefektivitātes prasību 
līmeņa aprēķināšanai, kā arī izveidot 
kopīgus principus, lai definētu ēkas ar 
enerģijas pārpalikumu. Šie pasākumi, kuri 
ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 
1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Tā kā 40 % energoresursu Eiropā tiek tērēti ēkām, nepieciešams ievērojami veicināt jaunās 
tehnoloģijas un augstākos standartus, lai mazinātu atkarību no fosilajiem energoresursiem 
ēku sektorā.  Augstākā ēku energoefektivitātes prasība ir standarts „ēkas ar enerģijas 
pārpalikumu”.

Grozījums Nr. 118
Riitta Myller

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Jo īpaši jāpiešķir pilnvaras Komisijai 
I pielikumā izklāstītās vispārējā regulējuma 
konkrētas daļas pielāgot tehnikas attīstībai, 
noteikt metodi izmaksu ziņā optimāla 
minimālo energoefektivitātes prasību 

(23) Jo īpaši jāpiešķir pilnvaras Komisijai 
I pielikumā izklāstītās vispārējā regulējuma 
konkrētas daļas pielāgot tehnikas attīstībai, 
noteikt metodi izmaksu ziņā optimāla 
minimālo energoefektivitātes prasību 
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līmeņa aprēķināšanai, kā arī izveidot 
kopīgus principus tādu ēku definēšanai, 
kurās gan oglekļa dioksīda emisiju, gan 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli. Šie pasākumi, kuri ir 
vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 
1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

līmeņa aprēķināšanai, kā arī izveidot 
kopīgus principus tādu ēku definēšanai, 
kurās gan oglekļa dioksīda emisiju, gan 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli, vai arī tām, kuras ražo 
enerģiju. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un 
kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. fi

Grozījums Nr. 119
Paul Rübig, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Tā kā 14 % energoresursu ES tiek 
tērēti apgaismojumam un tā kā modernās 
jauno tehnoloģiju apgaismojuma sistēmās 
var ietaupīt vairāk nekā 80 % enerģijas, 
vienlaikus nodrošinot Eiropas 
standartiem atbilstošu apgaismojuma 
līmeni (nepilnīgi izmantota iespēja, lai ES 
varētu sasniegt 2020. gada mērķus), 
Komisijai jāveic atbilstoši pasākumi, lai 
pieņemtu Apgaismojuma projektu 
direktīvu, tā papildinot šajā direktīvā 
noteiktos pasākumus un mērķus. 
Paaugstinātu energoefektivitāti, kas 
iegūta no apgaismojuma uzlabotiem 
projektiem un energoefektīvu gaismas 
avotu izmantošanas saskaņā ar Ražojumu 
energopatēriņa Direktīvas noteikumiem, 
uzskata par ievērojamu ieguldījumu 
uzlabotā ēku energoefektivitātē.

Or. en
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Grozījums Nr. 120
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Tā kā dalībvalstis pašas nevar 
pietiekamā mērā sasniegt mērķus, lai 
uzlabotu ēku energoefektivitāti, 
būvniecības nozares sarežģītības dēļ, un 
valstu nekustamā īpašuma tirgus nespēj 
pienācīgi risināt energoefektivitātes 
problēmas, attiecībā uz apjomu un rīcības 
efektivitāti tos var labāk sasniegt Kopienas 
mērogā, tādēļ Kopiena var pieņemt 
pasākumus  saskaņā ar subsidiaritātes 
principu Līguma 5. pantā Saskaņā ar
proporcionalitātes principiem, kā noteikts
attiecīgajā pantā,  šī direktīva nepārsniedz
to, kas ir vajadzīgs minēto mērķu 
sasniegšanai.

(24) Mērķus ēku energoefektivitātes 
uzlabošanai var atbalstīt ar Kopienas 
mēroga pasākumiem, jo īpaši saskaņojot 
konkrētus noteikumus, un Kopiena var 
attiecīgi pieņemt pasākumus saskaņā ar 
subsidiaritātes principu Līguma 5. pantā 
Saskaņā ar proporcionalitātes principu, kā 
noteikts minētajā pantā, šajā direktīvā
jānosaka tikai tas, kas vajadzīgs minēto 
mērķu sasniegšanai.

Or. de

Pamatojums

Ja Komisija uzskata, ka dalībvalstīs jau ir pārāk daudz pasākumu, pamatoti ir jautāt, kā 
Komisija gatavojas pildīt šos mērķus. Pret subsidiaritātes principu jāattiecas nopietni.

Grozījums Nr. 121
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Tā kā dalībvalstis pašas nevar 
pietiekamā mērā sasniegt mērķus, lai 
uzlabotu ēku energoefektivitāti, 
būvniecības nozares sarežģītības dēļ, un 
valstu nekustamā īpašuma tirgus nespēj 
pienācīgi risināt energoefektivitātes 
problēmas, attiecībā uz apjomu un rīcības 

Neatteicas uz tekstu latviešu valodā.
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efektivitāti tos var labāk sasniegt Kopienas 
mērogā, tādēļ Kopiena var pieņemt 
pasākumus  saskaņā ar subsidiaritātes 
principu Līguma 5. pantā Saskaņā ar 
proporcionalitātes principiem, kā noteikts 
attiecīgajā pantā,  šī direktīva nepārsniedz 
to, kas ir vajadzīgs minēto mērķu 
sasniegšanai.

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 122
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva sekmē ēku energoefektivitātes 
uzlabošanu Kopienā, ņemot vērā āra 
klimatiskos apstākļus un vietējās īpatnības, 
kā arī prasības attiecībā uz iekštelpas 
klimatu un rentabilitāti.

Šī direktīva sekmē ēku energoefektivitātes 
uzlabošanu Kopienā, ņemot vērā āra 
klimatiskos apstākļus un vietējās īpatnības, 
kā arī prasības attiecībā uz iekštelpas 
klimatu un izmaksu ziņā optimālu 
energoefektivitātes līmeni.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas darbības jomā jāiekļauj atsauce uz izmaksu ziņā optimālu aprēķina metodi, kā 
arī efektivitātes prasības ēkas norobežojošajām konstrukcijām un inženiertehniskajām 
sistēmām, un to pielietojumam jaunajās un esošajās ēkās. Pārskatīšanas būtiski elementi ir 
mērķi nulles kopējās enerģijas ēkām. Jāiekļauj ēku energoefektivitātes sertificētāju un 
apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu inspektoru izglītība, apmācība un savstarpējā 
atzīšana dalībvalstīs.
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Grozījums Nr. 123
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
1. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) integrētās ēku un tās daļu
energoefektivitātes aprēķina metodes 
kopējo pamatojumu;

a) integrētās ēku un tās daļu
energoefektivitātes un ēkas norobežojošo 
konstrukcijas sastāvdaļu un 
inženiertehnisko sistēmu aprēķina metodes 
kopējo pamatojumu;

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas darbības jomā jāiekļauj atsauce uz izmaksu ziņā optimālu aprēķina metodi, kā 
arī efektivitātes prasības ēkas norobežojošajām konstrukcijām un inženiertehniskajām 
sistēmām, un to pielietojumam jaunajās un esošajās ēkās. Pārskatīšanas būtiski elementi ir 
mērķi nulles kopējās enerģijas ēkām. Jāiekļauj ēku energoefektivitātes sertificētāju un 
apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu inspektoru izglītība, apmācība un savstarpējā 
atzīšana dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 124
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
1. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) integrētās ēku un tās daļu
energoefektivitātes aprēķina metodes
kopējo pamatojumu;

a) integrētās ēku un tās daļu
energoefektivitātes aprēķina metodi;

Or. pl

Pamatojums

Fizikas likumi visā Eiropā ir vienādi. Vietējā līmenī svarīgi ir tikai tādi objektīvi parametri kā 
saules pieejamība, to dienu skaits, kurās tiek sasniegta noteikta temperatūra utt. Šādi dati jau 
ir saskaņoti Eiropas līmenī. Pašreiz spēkā esošie īstenošanas pasākumi, kuru pamatā ir 
dažādi aprēķina modeļi, rada de facto šķērsli tirdzniecībai ne tikai starp dalībvalstīm, bet arī 
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starp reģioniem. Izvēloties vienotu metodi, salīdzinājumus varēs veikt visos līmeņos un 
beigsies ĒEED radītie sarežģījumi.

Grozījums Nr. 125
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Direktīvas priekšlikums
1. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) integrētās ēku un tās daļu
energoefektivitātes aprēķina metodes
kopējo pamatojumu;

a) integrētās ēku un tās daļu
energoefektivitātes aprēķina metodi;

Or. en

Pamatojums

Fizikas likumi visā Eiropā ir vienādi. Vietējā līmenī svarīgi ir tikai tādi objektīvi parametri kā 
saules pieejamība, to dienu skaits, kurās tiek sasniegta noteikta temperatūra utt. Šādi dati jau 
ir standartizēti Eiropas līmenī. Pašreiz spēkā esošie īstenošanas pasākumi, kuru pamatā ir 
dažādi aprēķina modeļi, rada de facto šķērsli tirdzniecībai ne tikai starp dalībvalstīm, bet arī 
starp reģioniem. Izvēloties vienotu metodi, salīdzinājumus varēs veikt visos līmeņos un 
beigsies ĒEED radītie sarežģījumi.

Grozījums Nr. 126
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
1. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) to, kā minimālās prasības 
energoefektivitātes jomā piemēro esošajām 
ēkām un to daļām , kad tajās veic 
nozīmīgu atjaunošanu  ;

c) to, kā minimālās prasības 
energoefektivitātes jomā piemēro esošajām 
ēkām, kad tajās veic nozīmīgu atjaunošanu, 
un ēku norobežojošajās konstrukcijas 
sastāvdaļām un inženiertehniskajām 
sistēmām, kad tās aizstāj vai atjauno;

Or. en
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Pamatojums

Šīs direktīvas darbības jomā jāiekļauj atsauce uz izmaksu ziņā optimālu aprēķina metodi, kā 
arī efektivitātes prasības ēkas norobežojošajām konstrukcijām un inženiertehniskajām 
sistēmām, un to pielietojumam jaunajās un esošajās ēkās. Pārskatīšanas būtiski elementi ir 
mērķi nulles kopējās enerģijas ēkām. Jāiekļauj ēku energoefektivitātes sertificētāju un 
apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu inspektoru izglītība, apmācība un savstarpējā 
atzīšana dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 127
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) valsts plāniem, kuros paredz palielināt 
tādu ēku skaitu, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisijas, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Tādu ēku būvniecība, kuru dioksīda emisija, gan primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli un kuras atbilst ne tikai dalībvalstu noteiktajiem minimālajiem standartiem, 
var notikt tikai pēc brīvprātības principa. Tādējādi dalībvalstis nevar apņemties pildīt mērķi, 
saskaņā ar kuru šādas ēkas līdz 2020. gadam veidos kopējo ēku specifisku daļu. Direktīvas 
9. panta 5. punktā paredzētais noteikums šķiet atbilstošs, lai radītu tiešas ES prasības 
attiecībā uz ēkām ar zemu vai nulles energopatēriņu (subsidiaritātes princips).

Grozījums Nr. 128
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
1. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) valsts plāniem, kuros paredz palielināt d) valsts plāniem, kuros paredz palielināt 
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tādu ēku skaitu, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisijas, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli;

nulles kopējās enerģijas ēku skaitu;

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas darbības jomā jāiekļauj atsauce uz izmaksu ziņā optimālu aprēķina metodi, kā 
arī efektivitātes prasības ēkas norobežojošajām konstrukcijām un inženiertehniskajām 
sistēmām, un to pielietojumam jaunajās un esošajās ēkās. Pārskatīšanas būtiski elementi ir 
mērķi nulles kopējās enerģijas ēkām. Jāiekļauj ēku energoefektivitātes sertificētāju un 
apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu inspektoru izglītība, apmācība un savstarpējā 
atzīšana dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 129
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
1. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) valsts plāniem, kuros paredz palielināt
tādu ēku skaitu, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisijas, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli;

d) valsts plāniem un mērķiem par tādu ēku 
skaita palielināšanu, kas ir nulles 
primārās enerģijas ēkas un ēkas ar 
enerģijas pārpalikumu. 

Or. en

Pamatojums

Tā kā 40 % energoresursu ES tiek tērēti ēku sektorā, ņemot vērā klimata pārmaiņas, un tā kā 
ES ir jāsekmē nodarbinātība, steidzami nepieciešama spēcīga politika un pasākumi, lai 
nodrošinātu vislabākās pieejamās tehnoloģijas un augstākos standartus. Prioritāte jānosaka 
kopējā energopatēriņa samazināšanai ēku sektorā.
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Grozījums Nr. 130
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
1. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) valsts plāniem, kuros paredz palielināt
tādu ēku skaitu, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisijas, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli;

d) valsts plāniem un mērķiem par tādu ēku 
skaita palielināšanu, kas ir ēkas ar 
enerģijas pārpalikumu; 

Or. en

Pamatojums

Tā kā 40 % energoresursu Eiropā tiek tērēti ēkām, nepieciešams ievērojami veicināt jaunās 
tehnoloģijas un augstākos standartus, lai mazinātu atkarību no fosilajiem energoresursiem 
ēku sektorā. 

Grozījums Nr. 131
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
1. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) valsts plāniem, kuros paredz palielināt 
tādu ēku skaitu, kurās gan oglekļa dioksīda 
emisijas, gan primārās enerģijas patēriņš ir 
zems vai vienāds ar nulli;

d) valsts plāniem, kas paredz palielināt 
tādu ēku skaitu, kuras ir ēkas ar enerģijas 
pārpalikumu un kurās gan oglekļa 
dioksīda emisijas, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli;

Or. en

Pamatojums

Jau tagad tehniski iespējamas ir ēkas, kuras saražo vairāk enerģijas nekā patērē. Šī iemesla 
dēļ pārskatītajā priekšlikumā jāpiemin šīs ēkas.
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Grozījums Nr. 132
Riitta Myller

Direktīvas priekšlikums
1. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) valsts plāniem, kuros paredz palielināt 
tādu ēku skaitu, kurās gan oglekļa dioksīda 
emisijas, gan primārās enerģijas patēriņš ir 
zems vai vienāds ar nulli;

d) valsts plāniem, kas paredz palielināt 
tādu ēku skaitu, kurās gan oglekļa dioksīda 
emisijas, gan primārās enerģijas patēriņš ir 
zems vai vienāds ar nulli, vai arī tādu ēku 
skaitu, kuras ražo enerģiju;

Or. fi

Grozījums Nr. 133
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
1. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) valsts plāniem, kuros paredz palielināt 
tādu ēku skaitu, kurās gan oglekļa dioksīda 
emisijas, gan primārās enerģijas patēriņš ir 
zems vai vienāds ar nulli;

d) valsts plāniem, kas paredz palielināt 
tādu ēku skaitu, kurās galīgais enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli;

Or. de

Pamatojums

Patērētājam svarīgs ir nevis primārās enerģijas patēriņš, bet gan galīgais enerģijas patēriņš. 
Tas ir vienīgais cipars, kuru viņš var nolasīt no skaitītāja, un tādā gadījumā nav svarīgi, vai, 
piemēram, elektroenerģijai izmantoti atjaunojamie energoresursi vai atomenerģija. Tas pats 
attiecas arī uz dabasgāzi, kuru var ražot arī no atkritumiem.
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Grozījums Nr. 134
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
1. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) regulārām apkures  un gaisa 
kondicionēšanas sistēmu inspekcijām ēkās;

f) regulārām apkures un gaisa 
kondicionēšanas sistēmu inspekcijām ēkās, 
kā arī visas apkures sistēmas pārbaudi, ja 
šāda sistēma ir vecāka par 15 gadiem;

Or. de

Pamatojums

Vienreizēju efektivitātes pārbaudi var veikt, nepieliekot pārāk lielas pūles, ja piemēro DIN EN 
15378. Pamatojoties uz iepriekš minēto, var ieteikt modernizēt vecākās apkures sistēmas. Lai 
arī darbs pie standarta EN 15378 izstrādes ir ļoti sekmīgs, tas nenozīmē, ka bez šādas 
pārbaudes var iztikt.

Grozījums Nr. 135
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
1. pants – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) neatkarīgām kontroles sistēmām, kuras 
attiecas uz energoefektivitātes 
sertifikātiem un inspekcijas ziņojumiem.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Prasības veidot neatkarīgu kontroles sistēmu papildus jau esošajām pārbaudēm un 
energoefektivitātes sertifikātu izsniegšanai radītu papildu birokrātisko slogu, kas šķiet 
nesamērīgs. Šādai kontroles sistēmai tiktu izlietoti resursi, kurus labāk vajadzētu tērēt 
reāliem energotaupības pasākumiem, nevis jaunu administratīvo procedūru radīšanai.



PE420.139v01-00 60/99 AM\768653LV.doc

LV

Grozījums Nr. 136
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
1. pants – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) ēku energoefektivitātes sertificētāju 
un apkures un gaisa kondicionēšanas 
sistēmu inspektoru izglītību, apmācību un 
savstarpējo atzīšanu dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas darbības jomā jāiekļauj atsauce uz izmaksu ziņā optimālu aprēķina metodi, kā 
arī efektivitātes prasības ēkas norobežojošajām konstrukcijām un inženiertehniskajām 
sistēmām, un to pielietojumam jaunajās un esošajās ēkās. Pārskatīšanas būtiski elementi ir 
mērķi nulles kopējās enerģijas ēkām. Jāiekļauj ēku energoefektivitātes sertificētāju un 
apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu inspektoru izglītība, apmācība un savstarpējā 
atzīšana dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 137
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) dalībvalstu plāniem par šķēršļu 
novēršanu būvniecības, īres un 
mantojuma tiesību aizsardzības tiesību 
aktos un par finansiālu stimulu radīšanu. 

Or. de

Pamatojums

Jāmudina dalībvalstis veidot papildu finansiālos stimulus, piemēram, nodokļu tiesību aktos, 
un novērst esošos šķēršļus būvniecības, īres un mantojuma tiesību aizsardzības tiesību aktos, 
tostarp noteikumos par energotaupības modernizēšanu un spēkā esošajās modernizēšanas 
prasībās ēkām, kas klasificētas kā pieminekļi. 



AM\768653LV.doc 61/99 PE420.139v01-00

LV

Grozījums Nr. 138
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
1. pants – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) uz vietas iegūtas atjaunojamās 
enerģijas minimālo izmantošanas līmeni 
jaunajās un atjaunotajās ēkās.

Or. en

Pamatojums

Atjaunojamo energoresursu padziļināta integrācija ir būtiski svarīga, lai nodrošinātu to, ka 
ES sasniedz tālejošo mērķi — līdz 2020. gadam nodrošināt 20 % atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu un samazināt atkarību no energoresursiem. Tā ir iespēja padarīt ēkas par 
autonomiem enerģijas ražotājiem. 

Turklāt tas ir saskaņā ar jauno Atjaunojamo enerģijas avotu direktīvu.

Grozījums Nr. 139
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) „ēkas daļas” ir dzīvokļi vai ēkas 
vienības, kas paredzētas atsevišķai 
lietošanai;

Or. en

Pamatojums

Jēdziens “tās daļas” ir izmantots daudzos direktīvas pantos. Tādēļ tas jādefinē, jo savādāk 
pastāv risks, ka to varētu interpretēt tā, ka tajā būtu iekļautas detaļas un ēku 
inženiertehniskās sistēmas. To izmanto pantos par sertificēšanu ar nozīmi daudzdaļīgu un 
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komerciālo ēku daļas, kuras domātas izmantošanai atsevišķi, piemēram, dzīvokļi un biroja 
telpas.

Grozījums Nr. 140
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) „nulles kopējās primārās enerģijas 
ēka” ir ēka, kuras kopējais primārās 
enerģijas patēriņš gada laikā atbilst uz 
vietas saražotās atjaunojamās enerģijas 
daudzumam;

Or. en

Pamatojums

Direktīvā jādefinē nulles enerģijas ēkas.

Grozījums Nr. 141
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) „nulles kopējās enerģijas ēka” ir ēka, 
kuras kopējais primārās enerģijas 
patēriņš gada laikā nepārsniedz uz vietas 
saražotās atjaunojamās enerģijas 
daudzumu;

Or. en

Pamatojums

Jāpievieno „nulles kopējās enerģijas ēkas” definīcija.
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Grozījums Nr. 142
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) „ēka ar enerģijas pārpalikumu” ir 
ēka, kuras uz vietas saražotās 
atjaunojamās enerģijas daudzums 
pārsniedz ēkas primārās enerģijas 
patēriņu gada laikā;

Or. en

Pamatojums

Nepieciešama definīcija „ēkai ar enerģijas pārpalikumu”, kā norādīts 9. panta grozījumā.

Grozījums Nr. 143
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) „ēka ar enerģijas pārpalikumu” ir 
ēka, kuras kopējais primārās enerģijas 
patēriņš gada laikā ir zemāks nekā uz 
vietas saražotās atjaunojamās enerģijas 
daudzums;

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā jādefinē „ēka ar enerģijas pārpalikumu”.
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Grozījums Nr. 144
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „ēkas inženiertehniskā sistēma” ir 
apkures, dzesēšanas, ventilācijas, karstā 
ūdens, apgaismojuma un elektroenerģijas 
ražošanas tehnisks aprīkojums vai tāds 
tehnisks aprīkojums, kurā apvienoti vairāki 
minētie elementi;

(2) „ēkas inženiertehniskā sistēma” ir 
tehnisks aprīkojums, kas paredzēts 
apkures, dzesēšanas, ventilācijas, karstā 
ūdens, apgaismojuma un elektroenerģijas 
ražošanai, vai tāds tehnisks aprīkojums, 
kurā apvienoti vairāki minētie elementi, un 
tas ir iebūvēts ēkā un to izmanto vienīgi 
konkrētajai ēkai, vai arī tas ir tehnisks 
aprīkojums, kas paredzēts tādu pašu 
pakalpojumu nodrošināšanai vairāk nekā 
vienas ēkas vajadzībām;

Or. pl

Pamatojums

Ne visas tehniskās sistēmas ir novietotas konkrētā ēkā. Kopējas tehniskās sistēmas bieži vien 
tiek izmantotas vairākās ēkās, piemēram, dzīvojamo ēku kompleksā.

Grozījums Nr. 145
Edit Herczog

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „ēkas inženiertehniskā sistēma” ir 
apkures, dzesēšanas, ventilācijas, karstā 
ūdens, apgaismojuma un elektroenerģijas 
ražošanas tehnisks aprīkojums vai tāds 
tehnisks aprīkojums, kurā apvienoti vairāki 
minētie elementi;

(2) „ēkas inženiertehniskā sistēma” ir 
apkures, dzesēšanas, ventilācijas, karstā 
ūdens, apgaismojuma un elektroenerģijas 
ražošanas tehnisks aprīkojums, kas patērē 
enerģiju, vai tāds tehnisks aprīkojums, 
kurā apvienoti vairāki minētie elementi;

Or. en
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Pamatojums

Komisijas ierosinātā definīcija nav pilnībā skaidra. Piemēram, atvērts logs vai stiklota fasāde 
ar lūkām arī nodrošina nulles energopatēriņa ventilāciju un dzesēšanu, kurai saskaņā ar 
8. pantā noteiktajām minimālajām energoefektivitātes prasībām nav jēgas. Šādi elementi ir 
tipiski “ēkas norobežojošās konstrukcijas” piemēri, kuri ietilpst 5. definīcijā.

Grozījums Nr. 146
Ján Hudacký, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „ēkas inženiertehniskā sistēma” ir 
apkures, dzesēšanas, ventilācijas, karstā 
ūdens, apgaismojuma un elektroenerģijas 
ražošanas tehnisks aprīkojums vai tāds 
tehnisks aprīkojums, kurā apvienoti vairāki 
minētie elementi;

(2) „ēkas inženiertehniskā sistēma” ir 
apkures, dzesēšanas, ventilācijas, karstā 
ūdens, apgaismojuma un elektroenerģijas 
ražošanas tehnisks aprīkojums, mērījumu, 
uzraudzības un kontroles sistēmas vai tāds 
tehnisks aprīkojums, kurā apvienoti vairāki 
minētie elementi;

Or. en

Grozījums Nr. 147
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns))

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) „apkures sistēma” ir sistēma, kurā 
ietilpst karstuma avots vai avoti, siltuma 
piegāde un emisija un kura nepieciešama, 
lai apsildītu telpu un ēkās nodrošinātu 
karsto ūdensvada ūdeni (mājsaimniecībā 
nepieciešamo karsto ūdeni), tostarp tajā 
ietilpst visas automātiskās pārbaudes, ar 
kurām nodrošina ērtības un 
energotaupību.

Or. en
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Pamatojums

„Apkures sistēma” ir Komisijas priekšlikuma 8., 10, 13., un 16. pantā ieviests jēdziens un 
tādēļ tas jādefinē.

Grozījums Nr. 148
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) „ēkas energoefektivitāte” ir
aprēķinātais vai uzskaitītais  enerģijas 
daudzums, kas ir vajadzīgs, lai apmierinātu 
energopieprasījumu  saistībā ar ēkas 
tipisku  izmantojumu, kurā cita starpā 
ietilpst enerģija, kas izmantota  apkurei, 
karstajam ūdenim, dzesēšanai, ventilācijai 
un apgaismojumam

(3) „ēkas energoefektivitāte” ir
aprēķinātais vai reāli patērētais enerģijas 
daudzums, kas ir vajadzīgs, lai apmierinātu 
energopieprasījumu saistībā ar ēkas tipisku 
izmantojumu, kurā cita starpā ietilpst 
enerģija, kas izmantota apkurei, karstajam 
ūdenim, dzesēšanai, ventilācijai, iebūvētām 
apgaismojuma sistēmām, saules gaismas 
aizēnošanai un siltuma iegūšanai no
pasīvām solārajām sistēmām. To izsaka 
kā kWh/m2 gadā;.

Or. de

Pamatojums

Grozījums izdarīts terminoloģijas saskaņošanas nolūkā, šajā gadījumā saskaņā ar 
I pielikuma 1. punktu. 

Izmantojot pasīvi iegūtu saules enerģiju, izmaksu ziņā objektīvi var samazināt apkures 
nepieciešamību. Tajā pašā laika aizēnojums var samazināt dzesēšanas izmaksas. Abos 
gadījumos ēkām nepieciešamās enerģijas apjoms tiek samazināts.
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Grozījums Nr. 149
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) „ēkas energoefektivitāte” ir
aprēķinātais vai uzskaitītais  enerģijas 
daudzums, kas ir vajadzīgs, lai apmierinātu 
energopieprasījumu  saistībā ar ēkas 
tipisku  izmantojumu, kurā cita starpā 
ietilpst enerģija, kas izmantota  apkurei, 
karstajam ūdenim, dzesēšanai, ventilācijai 
un apgaismojumam

(3) „ēkas energoefektivitāte” ir 
aprēķinātais vai uzskaitītais primārās
enerģijas daudzums, kas ir vajadzīgs, lai 
apmierinātu energopieprasījumu saistībā ar 
ēkas tipisku izmantojumu, kurā cita starpā 
ietilpst enerģija, kas izmantota apkurei, 
karstajam ūdenim, dzesēšanai, ventilācijai 
un apgaismojumam. To izsaka kā kWh/m2

gadā;

Or. en

Pamatojums

Skaidri jānorāda „ēkas energoefektivitātes” definīcija, lai nodrošinātu, ka tajā ietverts 
primārās enerģijas pieprasījums. Tas ir vienīgais rādītājs, kas nodrošina uzticamu 
informāciju par ēku energopatēriņu.

Grozījums Nr. 150
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) „ēkas energoefektivitāte” ir
aprēķinātais vai uzskaitītais  enerģijas 
daudzums, kas ir vajadzīgs, lai apmierinātu 
energopieprasījumu  saistībā ar ēkas 
tipisku  izmantojumu, kurā cita starpā 
ietilpst enerģija, kas izmantota  apkurei, 
karstajam ūdenim, dzesēšanai, ventilācijai 
un apgaismojumam

(3) „ēkas energoefektivitāte” ir 
aprēķinātais vai uzskaitītais primārās
enerģijas daudzums, kas ir vajadzīgs, lai 
apmierinātu energopieprasījumu saistībā ar 
ēkas tipisku izmantojumu, kurā cita starpā 
ietilpst enerģija, kas izmantota apkurei, 
karstajam ūdenim, dzesēšanai, ventilācijai 
un apgaismojumam

Or. en
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Pamatojums

Skaidri jānorāda definīcija, pamatojoties uz primārās energopieprasījumu, jo tā ir 
visuzticamākā informācija.

Grozījums Nr. 151
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) „ēkas energoefektivitāte” ir
aprēķinātais vai uzskaitītais  enerģijas 
daudzums, kas ir vajadzīgs, lai apmierinātu 
energopieprasījumu  saistībā ar ēkas 
tipisku  izmantojumu, kurā cita starpā 
ietilpst enerģija, kas izmantota  apkurei, 
karstajam ūdenim, dzesēšanai, ventilācijai 
un apgaismojumam

(3) „ēkas energoefektivitāte” ir
aprēķinātais enerģijas daudzums, kas ir 
vajadzīgs, lai apmierinātu 
energopieprasījumu  saistībā ar ēkas 
tipisku  izmantojumu, kurā cita starpā 
ietilpst enerģija, kas izmantota  apkurei, 
karstajam ūdenim, dzesēšanai, ventilācijai 
un apgaismojumam

Or. en

Pamatojums

Ēku energoefektivitātes direktīvā jāiekļauj viennozīmīga “energoefektivitātes” definīcija.  
Pašreizējā tekstā definīcija ir balstīta uz aprēķinu vai arī uz energopieprasījuma mērījumiem 
Pastāv risks, ka rezultāts varētu būt ļoti atšķirīgs. Tādēļ aprēķinam jābūt vienīgajai metodei, 
kuras pamatā ir Eiropas līmenī saskaņota metode.

Grozījums Nr. 152
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) „ēkas energoefektivitāte” ir
aprēķinātais vai uzskaitītais  enerģijas 
daudzums, kas ir vajadzīgs, lai apmierinātu 
energopieprasījumu  saistībā ar ēkas 
tipisku  izmantojumu, kurā cita starpā 

(3) „ēkas energoefektivitāte” ir 
aprēķinātais vai uzskaitītais enerģijas 
daudzums, kas ir vajadzīgs, lai apmierinātu 
energopieprasījumu saistībā ar ēkas tipisku 
izmantojumu, kurā cita starpā ietilpst 
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ietilpst enerģija, kas izmantota  apkurei, 
karstajam ūdenim, dzesēšanai, ventilācijai 
un apgaismojumam

enerģija, kas izmantota apkurei, karstajam 
ūdenim, dzesēšanai, ventilācijai, siltuma 
iegūšanai no pasīvām solārām sistēmām, 
saules gaismas aizēnošanai un 
apgaismojumam. To izsaka kā kWh/m2

gadā;

Or. en

Pamatojums

„Ēkas energoefektivitātes” definīcijā jāiekļauj samazināts enerģijas patēriņš apkurei un 
dzesēšanai. kWh/m2 gadā ir vienīgais rādītājs, kas nodrošina uzticamu informāciju par 
energopatēriņu.

Grozījums Nr. 153
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) „primārā enerģija” ir atjaunojama un 
neatjaunojama enerģija, kas nav 
pārstrādāta vai pārveidota;

(4) „primārā enerģija” ir enerģija, kas 
iegūta no atjaunojamiem un 
neatjaunojamiem enerģijas avotiem un
kas nav pārstrādāta vai pārveidota;

Or. en

Pamatojums

ES politiku jomās nepieciešama saskaņotība. Grozījums piedāvāts, lai atsauktos uz „primārās 
enerģijas” definīciju, kas minēta Eiropas Parlamenta 2008. gada 17. decembrī pieņemtās 
Atjaunojamo enerģijas avotu direktīvas 2. panta a) punktā.
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Grozījums Nr. 154
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) „primārā enerģija” ir atjaunojama un
neatjaunojama enerģija, kas nav pārstrādāta 
vai pārveidota; 

(4) „primārā enerģija” ir neatjaunojama 
enerģija, kas nav pārstrādāta vai 
pārveidota;

Or. de

Pamatojums

Ja definīcijā būtu jāiekļauj atjaunojamie energoresursi, ēkas ar zemu energopatēriņu tajā 
nebūtu, jo pat saules enerģija tiek transformēta. Atjaunojamo enerģijas avotu iekļaušana 
pārāk plašina definīciju.

Grozījums Nr. 155
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) „enerģija, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem” ir 
atjaunojamie nefosilie enerģijas avoti: 
vēja, saules, ģeotermālā, viļņu, plūdmaiņu 
enerģija, hidroenerģija un biomasas 
enerģija; atkritumu poligonu un 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gāzes un 
biogāzes;

Or. en

Pamatojums

„Enerģijai, kas iegūta no atjaunojamiem enerģijas avotiem” ir būtiska nozīme 
pārstrādāšanas priekšlikumā un tādēļ tā atbilstoši jādefinē. ES politiku jomās nepieciešama 
saskaņotība. Piedāvātā definīcija ir minēta Eiropas Parlamenta 2008. gada 17. decembrī 
pieņemtās Atjaunojamo enerģijas avotu direktīvas 2. panta a) punktā
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Grozījums Nr. 156
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) „norobežojošās konstrukcijas" ir ēkas 
elementi, kas atdala tās iekšējās telpas no 
ārējās vides, tostarp logi, sienas, ēkas 
pamati, pagraba sienu bloki, griesti, jumts 
un izolācija;

(5) „norobežojošās konstrukcijas” ir ēkas 
integrētas sastāvdaļas, kas atdala tās 
iekšējās telpas no ārējās vides;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu definīciju saskaņotību, „norobežojošās konstrukcijas” definīcijā vārds 
„elements” jāaizstāj ar vārdu „sastāvdaļa”, jo „norobežojošās konstrukcijas sastāvdaļas” 
tagad ir definētas jaunajā priekšlikumā. Norobežojošās konstrukcijās ietilpstošos elementus 
(tagad sastāvdaļas) no definīcijas var svītrot, jo tagad tie minēti „norobežojošās 
konstrukcijas sastāvdaļas” definīcijā. Ar jēdzienu „integrētās" norāda uz sastāvdaļām, kas 
veido termālā korpusa funkcionālo daļu.

Grozījums Nr. 157
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) „norobežojošās konstrukcijas" ir ēkas 
elementi, kas atdala tās iekšējās telpas no 
ārējās vides, tostarp logi, sienas, ēkas 
pamati, pagraba sienu bloki, griesti, jumts 
un izolācija;

(5) „norobežojošās konstrukcijas” ir ēkas 
integrētas sastāvdaļas, kas atdala tās 
iekšējās telpas no ārējās vides, tostarp logi, 
aizēnošanas sistēmas un procedūras, 
sienas, ēkas pamati, pagraba sienu bloki, 
griesti, jumts un izolācija, kas ietekmē 
ēkas energoefektivitāti un neietilpst ēkas 
inženiertehniskajās sistēmās;

Or. fr
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Pamatojums

„Norobežojošās konstrukcijās" ietilpst visas ēkas integrētās sastāvdaļas. Svarīgi nodrošināt, 
ka visi ēkas atsevišķie elementi ir pakļauti tiem pašiem energoefektivitātes kritērijiem kā ēkas 
inženiertehniskās sistēmas.

Grozījums Nr. 158
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) „norobežojošās konstrukcijas" ir ēkas 
elementi, kas atdala tās iekšējās telpas no 
ārējās vides, tostarp logi, sienas, ēkas 
pamati, pagraba sienu bloki, griesti, jumts 
un izolācija;

(5) „norobežojošās konstrukcijas” ir ēkas 
elementi, kas atdala tās iekšējās telpas no 
ārējās vides, tostarp logi, sienas, ēkas 
pamati, pagraba sienu bloki, griesti, jumts 
un visas izolācijas sistēmas;

Or. fr

Pamatojums

Izolācija nav viens ražojums vai tehnoloģija. Dažādām ēkas norobežojošās konstrukcijas 
sastāvdaļām (jumtam, sienām, termiskajiem tiltiem utt.) ir dažādas izolācijas sistēmas. Lai 
nodrošinātu definīcijas pabeigtību, tajā jāņem vērā visas šīs izolācijas sistēmas.

Grozījums Nr. 159
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) „norobežojošās konstrukcijas" ir ēkas 
elementi, kas atdala tās iekšējās telpas no 
ārējās vides, tostarp logi, sienas, ēkas 
pamati, pagraba sienu bloki, griesti, jumts 
un izolācija;

(5) „norobežojošās konstrukcijas” ir ēkas 
elementi, kas atdala tās iekšējās telpas no 
ārējās vides;

Or. en
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Pamatojums

Ēkas norobežojošās konstrukcijas jādefinē atsevišķi no konstrukcijas sastāvdaļām.

Grozījums Nr. 160
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) „norobežojošās konstrukcijas 
sastāvdaļa” ir atsevišķa, bet neatņemama 
ēkas daļa, tostarp logi, aizēnojums, ārējās 
ieejas durvis, sienas, ēkas pamati, 
pagraba sienu bloki, griesti un jumts, kā 
arī attiecīgā izolācija, kas ietekmē ēkas 
energoefektivitāti un neietilpst ēkas 
inženiertehniskajās sistēmās;

Or. en

Pamatojums

“Norobežojošās konstrukcijas sastāvdaļas” definīcija ir nepieciešama, lai novērstu to, ka 
dalībvalstīs pastāv atšķirīga sastāvdaļu interpretācija, un lai nodrošinātu, ka minimālās 
efektivitātes prasības attiecas uz atsevišķiem ēkas norobežojošās konstrukcijas elementiem 
tāpat kā ēkas inženiertehniskajām sistēmām. Tādējādi arī, aprēķinot dažādu ieguldījumu 
optimālo izmaksu līmeni ēkas aprites cikla laikā, norobežojošās konstrukciju sastāvdaļas 
pielīdzinātu inženiertehniskajām sistēmām.

Grozījums Nr. 161
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) „norobežojošās konstrukcijas 
sastāvdaļa” ir atsevišķa, bet neatņemama 
ēkas daļa, tostarp logi, aizēnojums, sienas, 



PE420.139v01-00 74/99 AM\768653LV.doc

LV

ēkas pamati, pagraba sienu bloki, griesti 
un jumts, kā arī attiecīgā izolācija, kas 
ietekmē ēkas energoefektivitāti un 
neietilpst ēkas inženiertehniskajās 
sistēmās;

Or. en

Pamatojums

“Norobežojošās konstrukcijas sastāvdaļas” definīcija ir nepieciešama, lai novērstu to, ka 
dalībvalstīs pastāv atšķirīga sastāvdaļu interpretācija, un lai nodrošinātu, ka minimālās 
efektivitātes prasības attiecas uz atsevišķiem ēkas norobežojošās konstrukcijas elementiem 
tāpat kā ēkas inženiertehniskajām sistēmām.

Grozījums Nr. 162
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) „norobežojošās konstrukcijas 
sastāvdaļa” ir atsevišķa ēkas daļa, kas 
ietekmē ēkas energoefektivitāti un 
neietilpst ēkas inženiertehnisko sistēmu 
definīcijā, un tajā ietilpst logi, 
aizēnojums, ārējās ieejas durvis, sienas, 
ēkas pamati, pagraba sienu bloki, griesti 
un jumts (tostarp izolācija);

Or. en

Pamatojums

„Sastāvdaļas/elementa" definīcija jāpievieno 2. pantam, lai izvairītos no neskaidras 
interpretācijas dalībvalstīs, lai nodrošinātu, ka ēkas norobežojošās konstrukcijas atsevišķi 
elementi tāpat kā ēkas inženiertehniskās sistēmas, ir pakļauti minimālās efektivitātes 
prasībām un lai tos vienādi ņemtu vērā, aprēķinot optimālo izmaksu līmeni ēkas aprites cikla 
laikā.
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Grozījums Nr. 163
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) „izolācijas sistēma” ir jebkura 
sistēma, ar kuras palīdzību cenšas 
samazināt termisko zudumu un karbona 
dioksīda emisijas ēkas norobežojošās 
konstrukcijās, īpaši ņemot vērā:
– jumtu;
– sienas, grīdas un griestus;
– logus, palodzes un iebūvētās žalūzijas;
– termiskos tiltus un
– jebkāda veida ēkas strukturālos 
savienojumus, kas rada termisko zudumu;

Or. fr

Pamatojums

Skaidrības nolūkā atsauce jāizdara uz izolācijas sistēmām atbilstošām ēkas norobežojošām 
konstrukcijām un uzsvars jāliek uz izolācijas funkciju, un tā ir — samazināt termisko zudumu 
un CO2 emisijas. Lai radītu ietaupījumus, jārada iespēja izpētīt atsevišķas sistēmas, lai 
noteiktu, kuras visefektīvāk samazinās termisko zudumu un CO2 emisijas.

Grozījums Nr. 164
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) „nozīmīga atjaunošana” ir ēkas 
atjaunošana, ja

(6) „nozīmīga atjaunošana” ir vienas 
atsevišķas ēkas vai vairāku līdzīgu ēku 
pārveidošana, ja pārveidošanas kopējās 
izmaksas, kas attiecas uz norobežojošām 
konstrukcijām vai ēkas 
inženiertehniskajām sistēmām, ko izmanto 
apkurei, dzesēšanai, ventilācijai un 
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siltuma atgūšanai, pārsniedz vienu 
trešdaļu no pārveidotās ēkas vērtības, 
izņemot zemes vērtību, uz kuras ēka 
atrodas, 

(a) atjaunošanas kopējās izmaksas, kas 
attiecas uz norobežojošām konstrukcijām 
vai ēkas inženiertehniskajām sistēmām, 
pārsniedz 25 % no ēkas vērtības, izņemot 
zemes vērtību, uz kuras ēka atrodas, vai

(b) atjaunošana jāveic vairāk nekā 25 % 
norobežojošās konstrukcijas virsmas;

Or. pl

Pamatojums

Ēkas atjaunošanā nav obligāti jāiekļauj ēkas norobežojošās konstrukcijas.  Tā var attiekties 
arī uz maziem projektiem, piemēram, jaunu funkcionālo elementu uzstādīšanu, balkona 
aizbūvēšanu vai jumta pārveidošanu. Tādēļ būtu ieteicams noteikt mākslīgu ierobežojumu, 
kas atbilst ēkas norobežojošās konstrukcijas virsmas procentuālajai daļai. Par kritēriju 
izmantojot ēkas vērtību, projektētāji varēs brīvi pieņemt lēmumus.

Grozījums Nr. 165
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) „nozīmīga atjaunošana” ir ēkas 
atjaunošana, ja

(6) „nozīmīga atjaunošana” ir ēkas 
atjaunošana, ja

a) atjaunošanas kopējās izmaksas, kas 
attiecas uz norobežojošām konstrukcijām 
vai ēkas inženiertehniskajām sistēmām, 
pārsniedz 25 % no ēkas vērtības, izņemot 
zemes vērtību, uz kuras ēka atrodas, vai

a) atjaunošanas kopējās izmaksas, kas 
attiecas uz norobežojošām konstrukcijām 
vai ēkas inženiertehniskajām sistēmām, 
pārsniedz 10 % no ēkas vērtības, izņemot 
zemes vērtību, uz kuras ēka atrodas, vai

b) atjaunošana jāveic vairāk nekā 25 %
norobežojošās konstrukcijas virsmas;

b) atjauno vairāk nekā 10 % norobežojošās 
konstrukcijas virsmas;

Or. en
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Grozījums Nr. 166
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) „nozīmīga atjaunošana” ir ēkas 
atjaunošana, ja

(6) „nozīmīga atjaunošana” ir ēkas 
atjaunošana, ja

a) atjaunošanas kopējās izmaksas, kas 
attiecas uz norobežojošām konstrukcijām 
vai ēkas inženiertehniskajām sistēmām, 
pārsniedz 25 % no ēkas vērtības, izņemot 
zemes vērtību, uz kuras ēka atrodas, vai

a) atjaunošanas kopējās izmaksas, kas 
attiecas uz norobežojošām konstrukcijām 
vai ēkas inženiertehniskajām sistēmām, 
pārsniedz 15 % no ēkas vērtības, kura 
aprēķināta saskaņā ar pašreizējām 
būvniecības izmaksām, izņemot zemes 
vērtību, uz kuras ēka atrodas, vai

b) atjaunošana jāveic vairāk nekā 25 %
norobežojošās konstrukcijas virsmas;

b) atjauno vairāk nekā 15 % norobežojošās 
konstrukcijas virsmas;

Or. en

Pamatojums

Lai labāk izmantotu potenciālos energoefektivitātes uzlabojumus, jāsašaurina „nozīmīgas 
atjaunošanas” definīcija. Joprojām ir iespējama atkāpe salīdzinoši lielai atjaunošanai, tai 
noteiktais slieksnis ir 15 %. Jebkurā gadījumā Eiropas līmenī ir jāsaskaņo atsauce attiecībā 
uz ēku vērtības aprēķināšanu, un tai jābalstās uz būvdarbu izmaksām.

Grozījums Nr. 167
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) „nozīmīga atjaunošana” ir ēkas 
atjaunošana, ja

(6) „nozīmīga atjaunošana” ir ēkas 
atjaunošana, ja

a) atjaunošanas kopējās izmaksas, kas 
attiecas uz norobežojošām konstrukcijām 
vai ēkas inženiertehniskajām sistēmām, 
pārsniedz 25 % no ēkas vērtības, izņemot 
zemes vērtību, uz kuras ēka atrodas, vai

a) atjaunošanas kopējās izmaksas, kas 
attiecas uz norobežojošām konstrukcijām 
vai ēkas inženiertehniskajām sistēmām, 
pārsniedz 15% no ēkas vērtības, izņemot 
zemes vērtību, uz kuras ēka atrodas, vai
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b) atjaunošana jāveic vairāk nekā 25 % 
norobežojošās konstrukcijas virsmas;

b) atjauno vairāk nekā 15 % norobežojošās 
konstrukcijas virsmas;

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams tālejošāks nozīmīgas atjaunošanas mērķis, jo tas sekmēs izmaksu ziņā optimālu 
sastāvdaļu izmantošanu, kas ir vispiemērotākie ēku energoefektivitātes uzlabošanai.

Grozījums Nr. 168
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atjaunošanas kopējās izmaksas, kas 
attiecas uz norobežojošām konstrukcijām 
vai ēkas inženiertehniskajām sistēmām, 
pārsniedz 25 % no ēkas vērtības, izņemot 
zemes vērtību, uz kuras ēka atrodas, vai

a) atjaunošanas kopējās izmaksas, kas 
attiecas uz norobežojošām konstrukcijām, 
tostarp izolācijas sistēmām, vai ēkas 
inženiertehniskajām sistēmām, pārsniedz 
25 % no ēkas vērtības, izņemot zemes 
vērtību, uz kuras ēka atrodas, vai

Or. fr

Pamatojums

Ir vērts specifiski izcelt, ka ēku norobežojošo konstrukciju atjaunošanā jāietver arī izolācijas 
sistēmas, lai varētu uzlabot ēkas energoefektivitāti.

Grozījums Nr. 169
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atjaunošanas kopējās izmaksas, kas 
attiecas uz norobežojošām konstrukcijām 
vai ēkas inženiertehniskajām sistēmām, 

a) atjaunošanas kopējās izmaksas, kas 
attiecas uz norobežojošām konstrukcijām 
vai ēkas inženiertehniskajām sistēmām, 
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pārsniedz 25 % no ēkas vērtības, izņemot 
zemes vērtību, uz kuras ēka atrodas, vai

pārsniedz 25 % no ēkas vērtības (aprēķinot 
saskaņā ar pašreizējām būvniecības 
izmaksām attiecīgajā dalībvalstī), izņemot 
zemes vērtību, uz kuras ēka atrodas, vai

Or. en

Pamatojums

Svarīgi saskaņot veidu, kā dalībvalstīs aprēķina ēku vērtību. Tādēļ iesaka šo vērtību balstīt uz 
būvdarbu izmaksām dalībvalstīs, lai panāktu vienotas pieejas izmantošanu ES.

Grozījums Nr. 170
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atjaunošanas kopējās izmaksas, kas 
attiecas uz norobežojošām konstrukcijām 
vai ēkas inženiertehniskajām sistēmām, 
pārsniedz 25 % no ēkas vērtības, izņemot 
zemes vērtību, uz kuras ēka atrodas, vai

a) atjaunošanas kopējās izmaksas, kas 
attiecas uz norobežojošām konstrukcijām 
vai ēkas inženiertehniskajām sistēmām, 
pārsniedz 25 % no ēkas vērtības, izņemot 
zemes vērtību, uz kuras ēka atrodas, (par 
kritērijiem ēkas un zemes vērtības 
noteikšanai dalībvalstis lemj valsts līmenī)
vai

Or. en

Pamatojums

Tā kā apstākļi dalībvalstīs ir atšķirīgi, kritēriji vērtības noteikšanai jāpieņem valsts līmenī.
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Grozījums Nr. 171
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atjaunošana jāveic vairāk nekā 25 % 
norobežojošās konstrukcijas virsmas;

b) atjauno vairāk nekā 25 % norobežojošās 
konstrukcijas virsmas, un tas tieši ietekmē 
ēkas energoefektivitāti;

Or. en

Pamatojums

Skaidrojums nepieciešams, lai izvairītos no uzturēšanas darbu, piemēram, pārkrāsošanas, 
iekļaušanas nozīmīgas atjaunošanas definīcijā.

Grozījums Nr. 172
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atjaunošana jāveic vairāk nekā 25 % 
norobežojošās konstrukcijas virsmas;

b) atjauno vairāk nekā 25 % norobežojošās 
konstrukcijas virsmas, izņemot kārtējos 
uzturēšanas darbus, piemēram, 
pārkrāsošanu;

Or. en

Pamatojums

Joprojām nav skaidra nozīmīgas atjaunošanas definīcija. Atjaunošana attiecībā uz vairāk 
nekā 25 % ēkas norobežojošās konstrukcijas virsmas varētu nozīmēt tikai ēkas pārkrāsošanu 
vai jumta salabošanu, tādēļ definīcija ir pārāk plaša.
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Grozījums Nr. 173
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) „ energoefektivitātes sertifikāts” ir
sertifikāts, kuru atzinusi dalībvalsts vai šīs 
dalībvalsts izraudzīta juridiska persona un 
kurā ir raksturota ēkas vai tās daļu
energoefektivitāte, kas aprēķināta pēc 
metodes, kura pieņemta saskaņā ar 
3. pantu  ;

(8) „energoefektivitātes sertifikāts” ir 
sertifikāts, kuru atzinusi dalībvalsts vai šīs 
dalībvalsts izraudzīta juridiska persona un 
kurā ir raksturota ēkas vai tās daļu 
energoefektivitāte, kas noteikta pēc 
metodes, kura pieņemta saskaņā ar 
3. pantu;

Or. de

Pamatojums

Terminoloģiska pieskaņošana I pielikumam.

Grozījums Nr. 174
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) „izmaksu ziņā optimāls līmenis” ir 
viszemākais izmaksu līmenis ēkas aprites 
ciklā, ko nosaka, ņemot vērā ieguldījuma 
izmaksas, apkopes un ekspluatācijas 
izmaksas (tostarp enerģijas izmaksas), 
attiecīgā gadījumā — ieguvumus no 
saražotās enerģijas un likvidēšanas 
izmaksas;

(10) „izmaksu ziņā optimāls līmenis” ir 
viszemākais izmaksu līmenis ēkas aprites 
ciklā, ar kuru sekmē labāko pieejamo 
tehnoloģiju izmantošanu un augstāko 
iespējamos ēkas energoefektivitātes 
prasību piemērošanu. Šīs izmaksas
nosaka, ņemot vērā ieguldījuma izmaksas, 
uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas 
(tostarp enerģijas izmaksas), attiecīgā 
gadījumā — ieguvumus no saražotās 
enerģijas un likvidēšanas izmaksas, kā arī 
vides izmaksas, tostarp klimata pārmaiņu 
ekonomiskās izmaksas, un citas sociālās 
izmaksas;
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Or. en

Pamatojums

Izmaksu ziņā optimālās minimālajās energoefektivitātes prasībās, kas iekļautas Komisijas 
metodē, jāņem vērā ekonomiskās izmaksas, kas radīsies, ja netiks samazinātas siltumnīcefekta 
gāzu emisijas. Tām jābūt ne tikai sasniedzamām par saprātīgu cenu, bet arī stingrām 
attiecībā uz energotaupību, lai sasniegtu augstāko iespējamo ēku energoefektivitātes līmeni.

Grozījums Nr. 175
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) „izmaksu ziņā optimāls līmenis” ir 
viszemākais izmaksu līmenis ēkas aprites 
ciklā, ko nosaka, ņemot vērā ieguldījuma 
izmaksas, apkopes un ekspluatācijas 
izmaksas (tostarp enerģijas izmaksas), 
attiecīgā gadījumā — ieguvumus no 
saražotās enerģijas un likvidēšanas 
izmaksas;

(10) „izmaksu ziņā optimāls līmenis” ir 
viszemākais izmaksu līmenis 
energotaupības pasākumu aprites cikla 
laikā, ko nosaka, ņemot vērā ieguldījuma 
izmaksas, uzturēšanas un ekspluatācijas 
izmaksas (tostarp enerģijas izmaksas), 
attiecīgā gadījumā — ieguvumus no 
saražotās enerģijas un likvidēšanas 
izmaksas, kā arī īrētas ēkas gadījumā —
reālos ienākumu no izīrēšanas;

Or. de

Pamatojums

Gebäude überstehen, zumindest wenn sie vernünftig gebaut wurden, meist über 100 Jahre. 
Der Lebenszyklus des Gebäudes als solchem ist daher als Maßstab gerade angesichts des 
technischen Fortschritts völlig ungeeignet. Die Nutzungs- und Lebensdauer der tatsächlichen 
Investition – etwa in neue Fenster – ist daher entscheidend! Ferner nimmt die Kommission 
keine Rücksicht auf vermieteten Gebäudebestand, bei dem die Investitionen nicht über 
eingesparte Energiekosten refinanziert werden können, sondern allenfalls über die miete. 
Hier sind aber dann die tatsächlich erzielten Mieteinnahmen zu berücksichtigen.
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Grozījums Nr. 176
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) „izmaksu ziņā optimāls līmenis” ir 
viszemākais izmaksu līmenis ēkas aprites 
ciklā, ko nosaka, ņemot vērā ieguldījuma 
izmaksas, apkopes un ekspluatācijas 
izmaksas (tostarp enerģijas izmaksas), 
attiecīgā gadījumā — ieguvumus no 
saražotās enerģijas un likvidēšanas 
izmaksas;

(10) „izmaksu ziņā optimāls līmenis” ir 
ekonomiski aprēķināta energoefektivitātes 
un izmaksu optimālā attiecība ēkas aprites 
ciklā, ko nosaka, ņemot vērā ieguldījuma 
izmaksas, uzturēšanas un ekspluatācijas 
izmaksas (tostarp enerģijas izmaksas), 
attiecīgā gadījumā — ieguvumus no 
saražotās enerģijas un likvidēšanas 
izmaksas;

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā definīcijā iekļauts tikai cenas un izmaksu aspekts, energotaupības līmenis nav 
ņemts vērā. Energoefektivitātes un izmaksu optimālā attiecība ir labāks kritērijs.

Grozījums Nr. 177
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) „izmaksu ziņā optimāls līmenis” ir 
viszemākais izmaksu līmenis ēkas aprites 
ciklā, ko nosaka, ņemot vērā ieguldījuma 
izmaksas, apkopes un ekspluatācijas 
izmaksas (tostarp enerģijas izmaksas), 
attiecīgā gadījumā — ieguvumus no 
saražotās enerģijas un likvidēšanas 
izmaksas;

(10) „izmaksu ziņā optimāls līmenis” ir 
viszemākais izmaksu līmenis ēkas aprites 
ciklā, ko nosaka, ņemot vērā ieguldījuma 
izmaksas, ārējās izmaksas un ieguvumi,
uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas 
(tostarp enerģijas izmaksas), attiecīgā 
gadījumā — ieguvumus no saražotās 
enerģijas un likvidēšanas izmaksas;

Or. en
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Pamatojums

Vides izmaksas ieguvumi ir vissvarīgākie un tie arī jāņem vērā.

Grozījums Nr. 178
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) „izmaksu ziņā optimāls līmenis” ir 
viszemākais izmaksu līmenis ēkas aprites 
ciklā, ko nosaka, ņemot vērā ieguldījuma 
izmaksas, apkopes un ekspluatācijas 
izmaksas (tostarp enerģijas izmaksas), 
attiecīgā gadījumā — ieguvumus no 
saražotās enerģijas un likvidēšanas 
izmaksas;

(10) „izmaksu ziņā optimāls līmenis” ir 
viszemākais izmaksu līmenis ēkas aprites 
ciklā, ko nosaka, ņemot vērā ieguldījuma 
izmaksas, uzturēšanas un ekspluatācijas 
izmaksas (tostarp enerģijas izmaksas), 
attiecīgā gadījumā — ieguvumus no 
saražotās enerģijas un likvidēšanas 
izmaksas, kā arī vides izmaksas;

Or. en

Pamatojums

Svarīgi ņemt vērā un internalizēt ēku radītās vides izmaksas, lai ilgtermiņā nodrošinātu 
ekonomiski optimālu ēku energoefektivitātes līmeni.

Grozījums Nr. 179
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) „izmaksu ziņā optimāls līmenis” ir 
viszemākais izmaksu līmenis ēkas aprites 
ciklā, ko nosaka, ņemot vērā ieguldījuma 
izmaksas, apkopes un ekspluatācijas 
izmaksas (tostarp enerģijas izmaksas), 
attiecīgā gadījumā — ieguvumus no 
saražotās enerģijas un likvidēšanas 
izmaksas;

(10) „izmaksu ziņā optimāls līmenis” ir 
viszemākais izmaksu līmenis ēkas aprites 
ciklā, ko nosaka, ņemot vērā ieguldījuma 
izmaksas, uzturēšanas un ekspluatācijas 
izmaksas (tostarp enerģijas izmaksas), 
attiecīgā gadījumā — ieguvumus no 
saražotās enerģijas, likvidēšanas izmaksas, 
dažādus ēku veidus un atšķirīgus 
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atmaksas periodus dažādām iesaistītajām 
pusēm;

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai lēmumi par energoefektivitātes uzlabošanu balstītos uz optimālo izmaksu 
novērtējumu, taču jāpatur prātā, ka būs atšķirības atkarībā no ēkas veida un iesaistītajām 
pusēm. Ja runa ir par īpašnieka un īrnieka attiecību modeli, parasti notiek tā, ka īpašnieks 
uzņemas izmaksas, bet īrnieks bauda labumu no ieguldījumiem, un tas ir reāls šķērslis 
uzlabojumiem.

Grozījums Nr. 180
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 10. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) „izmaksu ziņā optimāls līmenis” ir 
viszemākais izmaksu līmenis ēkas aprites 
ciklā, ko nosaka, ņemot vērā ieguldījuma 
izmaksas, apkopes un ekspluatācijas 
izmaksas (tostarp enerģijas izmaksas), 
attiecīgā gadījumā — ieguvumus no 
saražotās enerģijas un likvidēšanas 
izmaksas;

(10) „izmaksu ziņā optimāls līmenis” ir 
viszemākais izmaksu līmenis ēkas aprites 
ciklā, ko nosaka, ņemot vērā ieguldījuma 
izmaksas, uzturēšanas un ekspluatācijas 
izmaksas (tostarp enerģijas izmaksas), 
attiecīgā gadījumā — ieguvumus no 
saražotās enerģijas, likvidēšanas izmaksas, 
dažādus ēku veidus un atšķirīgus 
atmaksas periodus dažādām iesaistītajām 
pusēm;

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai lēmumi par energoefektivitātes uzlabošanu balstītos uz optimālo izmaksu 
novērtējumu, taču jāpatur prātā, ka būs atšķirības atkarībā no ēkas veida un iesaistītajām 
pusēm. Ja runa ir par īpašnieka un īrnieka attiecību modeli, parasti notiek tā, ka īpašnieks 
uzņemas izmaksas, bet īrnieks bauda labumu no ieguldījumiem, un tas ir reāls šķērslis 
uzlabojumiem.
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Grozījums Nr. 181
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) „siltuma atgūšanas ventilācija” ir 
centralizēta vai necentralizēta 
nepārtrauktās gaisa plūsmas sistēma, 
kurā izmanto siltuma apmainītājus, lai 
ieplūstošajā gaisā transformētu no 
izplūstošā gaisa iegūtu enerģiju;

Or. en

Pamatojums

Skaidri jādefinē siltuma atgūšanas ventilācija, jo tā iekļauta 6., 7. panta un 14. panta a) 
punkta (jauns) grozījumos.    

Grozījums Nr. 182
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) „siltumsūknis” ir ierīce vai iekārta, 
kas pie zemas temperatūras uzņem siltumu 
no gaisa, ūdens vai zemes un pievada to 
ēkai.

(14)  „siltumsūknis” ir iekārta, kas pie 
zemas temperatūras transformē siltumu no 
dabīgās vides, piemēram, gaisa, ūdens vai 
zemes ap ēkām vai rūpnieciskām 
iekārtām, izmainot siltuma dabīgo 
plūsmu, t.i. no zemākā uz augstāko 
temperatūru. Siltumsūkņos uzņemtās 
apkārtējās enerģijas daudzums, kuru šīs 
direktīvas nolūkā uzskata par 
atjaunojamo enerģiju, atbilst tam, kas 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2009/.../EK par atjaunojamo 
enerģijas avotu izmantošanas 
veicināšanu.
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Or. en

Pamatojums

Siltumsūkņu definīcijai un primārās enerģijas daudzuma aprēķināšanas metodei, kā arī šādu 
ierīču efektivitātei jābūt saskaņā ar nesen pieņemto direktīvu par atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanas veicināšanu.

Grozījums Nr. 183
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) „siltumsūknis” ir ierīce vai iekārta, 
kas pie zemas temperatūras uzņem 
siltumu no gaisa, ūdens vai zemes un 
pievada to ēkai.

(14) „siltumsūknis” ir centralizēta vienība 
ar elektriski darbināmu dzesēšanas 
sistēmu, kura ēkās nodrošina telpu apsildi 
un siltā ūdens padevi mājsaimniecības 
vajadzībām , zemās temperatūrās uzņemot 
siltumu no apkārtnes, piemēram, gaisa, 
ūdens vai zemes.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā atļauts izmantot gaisa kondicionēšanas sistēmas kā siltumsūkņus. 
Gaisa kondicionēšanas sistēmas nevar izmantot ūdensvada ūdens ražošanai, un šī joma jau ir 
ietverta 2. panta (11) punkta priekšlikumā.

Grozījums Nr. 184
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) „siltumsūknis” ir  ierīce vai iekārta, 
kas pie zemas temperatūras uzņem siltumu 
no gaisa, ūdens vai zemes un pievada to 

(14) „siltumsūknis” ir  ierīce vai iekārta, 
kas pie zemas temperatūras uzņem siltumu 
vai aukstumu no gaisa, ūdens vai zemes un 
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ēkai. pievada to ēkai.

Or. en

Pamatojums

Ģeotermālo enerģiju var izmantot elektrības ražošanai, centrālapkurei un citai tiešai 
izmantošanai vai arī tādās ierīcēs kā siltumsūkņi, lai apsildītu un dzesētu privātās mājas vai 
daudzdzīvokļu ēkas, vai arī biroju ēkas.

Grozījums Nr. 185
Peter Liese, Ján Hudacký

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 14.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) „apgaismojuma sistēma” ir 
sastāvdaļu kopums, kas nepieciešams, lai 
nodrošinātu konkrētu apgaismojuma 
līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 186
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 14.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a)„komunālā apkure un dzesēšana” ir 
termiskās enerģijas padeve tvaika, karstā 
ūdens vai atdzesētu šķidrumu veidā no 
centralizēta ražošanas avota vairāku ēku 
tiklā izmantošanai telpas vai procesa 
apkurei vai dzesēšanai, vai arī karstā 
ūdens ražošanai.

Or. de
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Pamatojums

Direktīvā jāiekļauj komunālās apkures vai dzesēšanas definīcija. Tās ir svarīgas 
infrastruktūras, kas rada sinerģiju starp energoefektivitāti un atjaunojamiem enerģijas 
avotiem.

Grozījums Nr. 187
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 14.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) „kombinēti silta gaisa sūkņi” ir 
ierīces vai iekārtas, ar kurām var 
nodrošināt ēku apkuri un dzesēšanu, 
izmantojot tādus resursus kā gaiss, ūdens 
un augsne.

Or. fr

Pamatojums

Svarīgi 13. un 14. panta darbības jomā iekļaut kombinētos silta gaisa sūkņus, jo šajā jomā 
notiek nozīmīga attīstība. Tādēļ ir nepieciešama skaidra Kopienas līmeņa definīcija. 

Grozījums Nr. 188
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 14.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) „Energoresursu trūkums” ir 
situācija, kad mājsaimniecībai par apkuri 
jātērē vairāk nekā 10 % no ienākumiem, 
lai apsildītu māju atbilstoši pieņemamam 
standartam, kura pamatā ir Pasaules 
Veselības organizācijas ieteiktais līmenis; 

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai varētu definēt terminu „energoresursu trūkums”, kas 
minēts arī 31. grozījumā.

Grozījums Nr. 189
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 14.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) „privātpersonas energoresursu 
trūkums” ir situācija, kad mājsaimniecība 
nevar samaksāt par apkuri atbilstoši 
pieņemamam standartam, kura pamatā ir 
Pasaules Veselības organizācijas 
ieteikumi, lai apsildītu vai atdzesētu telpu, 
nodrošinātu silto ūdensvada ūdeni, 
apgaismojumam  un ierīcēm 
nepieciešamo elektrību, vai arī tā par 
komunālajiem pakalpojumiem tērē vairāk 
nekā 10 % no ienākumiem.

Or. en

Pamatojums

Jēdzienu „privātpersonas energoresursu trūkums” piedāvā referenta ieteiktā jēdziena 
„energoresursu trūkums” vietā, lai to nejauktu ar apgrūtinātu piekļuvi enerģijas 
infrastruktūrai, ko dažkārt arī dēvē par energoresursu trūkumu. Apvienotajā Karalistē 
„ievērojams apjoms” ir 10 % no mājsaimniecības ieņēmumiem, ko tērē energoresursiem. 
Privātpersonas energoresursu trūkums ir iekļauts 7.  panta un 9. panta a) punkta grozījuma 
priekšlikumā.
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Grozījums Nr. 190
Peter Liese, Ján Hudacký

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 14.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) „apgaismojuma projekts” ir shēma 
vai detalizēts zīmējums, kurā atspoguļota 
gaismekļu konfigurācija un plāns, tostarp 
attiecīgais kontroles aprīkojums.  

Pamatojums

Apgaismojuma dizaina mērķis ir izvēlēties pareizos kritērijus atbilstoši saskaņotajos Eiropas 
standartos noteiktajam apgaismojuma ierīču uzdevumam — izmantot visenergoefektīvākās 
apgaismojuma sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis piemēro ēku 
energoefektivitātes aprēķina metodi, kas 
atbilst I pielikumā noteiktajai vispārējai 
sistēmai.

Līdz 2009. gada 31. decembrim Komisija 
nosaka ēku energoefektivitātes aprēķina 
metodi, kas atbilst I pielikumā noteiktajai 
vispārējai sistēmai. Metodē jāparedz 
atšķirības starp jaunajām un esošām 
ēkām, dažādām ēku kategorijām un 
klimata zonām. Tās izmaksu ziņā 
optimālos aprēķinos jāintegrē ārējā 
ietekme.
Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 21. panta 2. punktā 
minēto procedūru.

Or. en
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Pamatojums

Lai sekmētu pārredzamību un vienkāršību, ēku energoefektivitātes aprēķina metode ir pēc 
iespējas drīz jāsaskaņo. Šajā metodē noteikti jāņem vērā atšķirības starp jaunajām un esošām 
ēkām, dažādām ēku kategorijām un klimata zonām.

Grozījums Nr. 192
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis piemēro ēku 
energoefektivitātes aprēķina metodi, kas 
atbilst I pielikumā noteiktajai vispārējai 
sistēmai.

Dalībvalstis piemēro ēku 
energoefektivitātes aprēķina salīdzinošo
metodi, kas atbilst I pielikumā noteiktajai 
vispārējai sistēmai.

Or. en

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīs izmanto dažādas mērījumu sistēmas, ēku energoefektivitātes rādītāji nav 
salīdzināmi.

Grozījums Nr. 193
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis piemēro ēku 
energoefektivitātes aprēķina metodi, kas 
atbilst I pielikumā noteiktajai vispārējai 
sistēmai. 

Dalībvalstis, pamatojoties uz primārās 
enerģijas izmantošanu, piemēro ēku 
energoefektivitātes aprēķina metodi, kas 
atbilst I pielikumā noteiktajai vispārējai 
sistēmai. 

Or. fr
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Pamatojums

Jāņem vērā nepieciešamās enerģijas apjoms, kas vajadzīgs, lai apmierinātu galīgo 
energopieprasījumu, tā mainot enerģētikas lēmumu patieso ietekmi uz vidi. Priekšroka 
dodama vienotai aprēķina metodei Eiropas līmenī, nevis daudzām un dažādām reģionālajām 
un valstu metodēm.

Grozījums Nr. 194
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis piemēro ēku 
energoefektivitātes aprēķina metodi, kas 
atbilst I pielikumā noteiktajai vispārējai 
sistēmai.

Dalībvalstis piemēro saskaņotu ēku 
energoefektivitātes aprēķina metodi, kas 
atbilst I pielikumā noteiktajai vispārējai 
sistēmai.

Ēku energoefektivitātes aprēķina metodē 
jāizmanto Eiropas standarti.

Or. en

Pamatojums

Kopējā ES aprēķina metode ēku energoefektivitātes aprēķināšanai sekmētu saskaņotību ES 
būvniecības sektorā.  Pašreizējais priekšlikums piešķirtu tiesības katrai dalībvalstij noteikt 
attīstības virzienu un izmantot savu aprēķina metodi.  Jāgarantē ēku energoefektivitātes 
salīdzināmība visā ES.

Jau ir izstrādāts spēkā esošais ēku energoefektivitātes Eiropas standarts (CEN). Kopējai 
dalībvalstīm saistošai aprēķina metodei jābalstās uz šiem standartiem, lai nodrošinātu reālu 
saskaņotību Eiropā.
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Grozījums Nr. 195
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ēku energoefektivitātes aprēķina metodē 
jāizmanto Eiropas standarti.

Or. en

Pamatojums

Kopējā ES aprēķina metode ēku energoefektivitātes aprēķināšanai sekmētu saskaņotību ES 
būvniecības sektorā.  Pašreizējais priekšlikums piešķirtu tiesības katrai dalībvalstij noteikt 
attīstības virzienu un izmantot savu aprēķina metodi.  Jāgarantē ēku energoefektivitātes 
salīdzināmība visā ES.

Jau ir izstrādāts spēkā esošais ēku energoefektivitātes Eiropas standarts (CEN). Kopējai 
dalībvalstīm saistošai aprēķina metodei jābalstās uz šiem standartiem, lai nodrošinātu reālu 
saskaņotību Eiropā.

Grozījums Nr. 196
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī metode tiek pieņemta  valsts vai 
reģionu līmenī.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvas I pielikumā tiks noteiktas prasības saskaņotai aprēķina metodei, kuru izmantos 
visas dalībvalstis. Aprēķina metode būs saskaņotais Eiropas standarts. Dalībvalstīm 
jānodrošina objektīvi, metodei atbilstoši parametri.
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Grozījums Nr. 197
Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī metode tiek pieņemta  valsts vai 
reģionu līmenī.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Aprēķina metodei jābūt vienotai Kopienas līmenī.

Grozījums Nr. 198
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī metode tiek pieņemta  valsts vai 
reģionu līmenī.

svītrots

Or. pl

Pamatojums

Direktīvas I pielikuma tiks noteiktas prasības saskaņotai aprēķina metodei, kuru izmantos 
visas dalībvalstis. Aprēķina metode būs saskaņotais Eiropas standarts. Dalībvalstis 
nodrošinās objektīvus parametrus izmantošanai šajā metodē.
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Grozījums Nr. 199
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī metode tiek pieņemta  valsts vai 
reģionu līmenī.

Šīs metodes pamatā ir Eiropas standarts, 
kurš tiks izstrādāts.

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikums izraisītu tirgus fragmentāciju. Salīdzināmības nolūkā jāizveido 
Eiropas standarts.

Grozījums Nr. 200
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī metode tiek pieņemta  valsts vai reģionu
līmenī.

Metode tiek pieņemta valsts līmenī.
Standartus ēkas energopatēriņa 
novērtējumam izskata valsts līmenī. 

Or. en

Pamatojums

Metodi pieņem valsts līmenī, lai izvairītos no ēku energoefektivitātes atšķirīgu aprēķina 
metožu pielietojuma.
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Grozījums Nr. 201
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī metode tiek pieņemta  valsts vai reģionu 
līmenī.

Šī metode tiek ieviesta valsts vai reģionu 
līmenī.

Or. en

Pamatojums

Kopējā ES aprēķina metode ēku energoefektivitātes aprēķināšanai sekmētu saskaņotību ES 
būvniecības sektorā.  Pašreizējais priekšlikums piešķirtu tiesības katrai dalībvalstij noteikt 
attīstības virzienu un izmantot savu aprēķina metodi.  Jāgarantē ēku energoefektivitātes
salīdzināmība visā ES.

Jau ir izstrādāts spēkā esošais ēku energoefektivitātes Eiropas standarts (CEN). Kopējai 
dalībvalstīm saistošai aprēķina metodei jābalstās uz šiem standartiem, lai nodrošinātu reālu 
saskaņotību Eiropā.

Grozījums Nr. 202
Eluned Morgan

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī metode tiek pieņemta  valsts vai reģionu 
līmenī.

Šī metode tiek pieņemta valsts vai reģionu 
līmenī, apspriežoties ar valsts sektoru un 
citām attiecīgām iesaistītajām pusēm.

Or. en

Pamatojums

Pārredzamība un pienācīga apspriežu procedūra ir būtiski svarīga, lai sekmīgi nodrošinātu 
valsts sektora vadošo lomu šajā jomā, kā to cenšas panākt, pārskatot Direktīvu.   
Iesaistītajām pusēm ir labākās zināšanas un pieredze, kas ir nepieciešama, lai novērtētu 
jebkura plānotā pasākumu tehnisko iespējamību, un tas var dot vērtīgu ieskatu, kā efektīvāk 
ilgtermiņā uzlabto ēku energoefektivitāti.
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Grozījums Nr. 203
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī metode tiek pieņemta  valsts vai reģionu 
līmenī.

Šī metode tiek pieņemta valsts vai reģionu 
līmenī, apspriežoties attiecīgām 
iesaistītajām pusēm.

Or. en

Pamatojums

Pārredzamība un pienācīga apspriežu procedūra ir būtiski svarīga.  Iesaistītajām pusēm ir 
labākās zināšanas un pieredze, kas ir nepieciešama, lai novērtētu jebkura plānotā pasākumu 
tehnisko iespējamību, un tas var dot vērtīgu ieskatu, kā efektīvāk ilgtermiņā uzlabto ēku 
energoefektivitāti.

Grozījums Nr. 204
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ēku energoefektivitāte tiek izteikta 
pārredzamā veidā un tajā ietverti C02
emisiju un primārās enerģijas patēriņa 
rādītāji.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas kopējais politiskais mērķis ir samazināt C02 ietekmi ēku sektorā.  Tādēļ šis 
mērķis precīzi jāpiemin 3. pantā.
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Grozījums Nr. 205
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ēku energoefektivitāte tiek izteikta 
pārredzamā veidā un tajā ietverti C02
emisiju un primārās enerģijas patēriņa 
rādītāji.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas kopējais politiskais mērķis ir samazināt C02 ietekmi ēku sektorā.  Tādēļ šis 
mērķis precīzi jāpiemin 3. pantā.
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