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Grozījums Nr. 361
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka vajadzīgos 
pasākumus, lai izveidotu ēku 
energoefektivitātes sertificēšanas sistēmu.
Energoefektivitātes sertifikātā ir norādes uz 
ēkas energoefektivitāti un  tādām atsauces 
vērtībām kā minimālās energoefektivitātes 
prasības  , lai ēkas vai tās daļu īpašniekiem 
vai īrniekiem  būtu iespēja salīdzināt un 
novērtēt tās  energoefektivitāti.

Dalībvalstis nosaka vajadzīgos pasākumus, 
lai izveidotu ēku energoefektivitātes 
sertificēšanas sistēmu. Vienots un 
saskaņots energoefektivitātes sertifikāts ir 
jāizveido nedzīvojamām ēkām, lai visas 
ES tirgus dalībnieki varētu salīdzināt un 
uzlabot energoefektivitāti.
Energoefektivitātes sertifikātā ir norādes uz 
ēkas energoefektivitāti un  tādām atsauces 
vērtībām kā minimālās energoefektivitātes 
prasības  , lai ēkas vai tās daļu īpašniekiem 
vai īrniekiem  būtu iespēja salīdzināt un 
novērtēt tās  energoefektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik energoefektivitātes sertifikātu vērtēšanas un piešķiršanas kritēriji dažādās 
dalībvalstīs būtiski atšķiras un tāpēc ir ļoti grūti salīdzināt energoefektivitātes attīstību 
dažādās dalībvalstīs. Saskaņoti sertifikāti uzlabotu uzņēmumu iespējas pilnīgāk ievērot un 
uzlabot ēku energoefektivitāti.

Grozījums Nr. 362
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka vajadzīgos 
pasākumus, lai izveidotu ēku 
energoefektivitātes sertificēšanas sistēmu.
Energoefektivitātes sertifikātā ir norādes uz 
ēkas energoefektivitāti un  tādām atsauces 

1. Dalībvalstis nosaka vajadzīgos 
pasākumus, lai izveidotu ēku 
energoefektivitātes sertificēšanas sistēmu.
Vienots un saskaņots energoefektivitātes 
sertifikāts ir jāizveido nedzīvojamām 
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vērtībām kā minimālās energoefektivitātes 
prasības  , lai ēkas vai tās daļu īpašniekiem 
vai īrniekiem  būtu iespēja salīdzināt un 
novērtēt tās  energoefektivitāti.

ēkām, lai visas ES tirgus dalībnieki varētu 
salīdzināt un uzlabot energoefektivitāti.
Energoefektivitātes sertifikātā ir norādes uz 
ēkas energoefektivitāti un  tādām atsauces 
vērtībām kā minimālās energoefektivitātes 
prasības , lai ēkas vai tās daļu īpašniekiem 
vai īrniekiem  būtu iespēja salīdzināt un 
novērtēt tās energoefektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik energoefektivitātes sertifikātu vērtēšanas un piešķiršanas kritēriji dažādās 
dalībvalstīs būtiski atšķiras un tāpēc ir ļoti grūti salīdzināt energoefektivitātes attīstību 
dažādās dalībvalstīs. Saskaņoti sertifikāti uzlabotu uzņēmumu iespējas pilnīgāk ievērot un 
uzlabot ēku energoefektivitāti.

Grozījums Nr. 363
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka vajadzīgos 
pasākumus, lai izveidotu ēku 
energoefektivitātes sertificēšanas sistēmu.
Energoefektivitātes sertifikātā ir norādes uz 
ēkas energoefektivitāti un tādām atsauces 
vērtībām kā minimālās energoefektivitātes 
prasības  , lai ēkas vai tās daļu īpašniekiem 
vai īrniekiem  būtu iespēja salīdzināt un 
novērtēt tās  energoefektivitāti.

1. Dalībvalstis nosaka vajadzīgos 
pasākumus, lai izveidotu ēku 
energoefektivitātes sertificēšanas sistēmu.
Energoefektivitātes sertifikātā ir norādes uz 
ēkas energoefektivitāti (izteikta kā CO2 
emisiju un primārās enerģijas 
pieprasījuma minimālais līmenis 
skaitliskas norādes veidā saskaņā ar 
I pielikuma noteikumiem) un minimālās 
energoefektivitātes prasības  , lai ēkas vai 
tās daļu īpašniekiem vai īrniekiem  būtu 
iespēja salīdzināt un novērtēt tās
energoefektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā ir atsauce uz primārās enerģijas izmantošanu un CO2 emisijām. Tāpēc primārās 
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enerģijas pieprasījums un CO2 emisijas ir jānorāda energoefektivitātes sertifikātā.

Grozījums Nr. 364
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.  Dalībvalstis nosaka vajadzīgos 
pasākumus, lai izveidotu ēku 
energoefektivitātes sertificēšanas sistēmu.  
Energoefektivitātes sertifikātā ir norādes uz 
ēkas energoefektivitāti un  tādām atsauces 
vērtībām kā minimālās energoefektivitātes 
prasības  , lai ēkas vai tās daļu īpašniekiem 
vai īrniekiem  būtu iespēja salīdzināt un 
novērtēt tās  energoefektivitāti.

1. Dalībvalstis nosaka vajadzīgos 
pasākumus, lai izveidotu ēku 
energoefektivitātes sertificēšanas sistēmu.  
Energoefektivitātes sertifikātā ir norādes uz 
ēkas energoefektivitāti, reālo, gada laikā 
patērēto enerģijas daudzumu kā norādīts 
I pielikumā un  tādām atsauces vērtībām 
kā minimālās energoefektivitātes prasības
, lai ēkas vai tās daļu īpašniekiem vai 
īrniekiem  būtu iespēja salīdzināt un 
novērtēt tās  energoefektivitāti.
Ja atsauces vērtības ietver CO2 emisiju 
skaitlisko rādītāju, to aprēķina saskaņā ar 
1. pielikumu.

Or. fr

Pamatojums

Konsekvences labad un lai iegūtu saskaņotas energoefektīvu ēku definīcijas, ir svarīgi ievērot 
vienotu tādu CO2 emisiju skaitlisko rādītāju, kāds norādīts 1. pielikumā. Šo rādītāju aprēķina, 
ievērojot tās oglekļa dioksīda emisijas, kuras ir radušās vai no kurām ir izdevies izvairīties 
atkarībā no primārās enerģijas izmantošanas pieauguma vai samazinājuma. Šis vienotais 
rādītājs vienkāršos saskaņota energoefektivitātes sertifikāta izveidi.

Grozījums Nr. 365
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka vajadzīgos 1. Dalībvalstis nosaka vajadzīgos 
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pasākumus, lai izveidotu ēku 
energoefektivitātes sertificēšanas sistēmu.
Energoefektivitātes sertifikātā ir norādes uz 
ēkas energoefektivitāti un  tādām atsauces 
vērtībām kā minimālās energoefektivitātes 
prasības  , lai ēkas vai tās daļu īpašniekiem 
vai īrniekiem  būtu iespēja salīdzināt un 
novērtēt tās  energoefektivitāti.

pasākumus, lai izveidotu ēku 
energoefektivitātes sertificēšanas sistēmu.
Energoefektivitātes sertifikātā ir norādes uz 
ēkas energoefektivitāti, atšķirību starp 
aprēķināto enerģijas pieprasījumu un 
reālo enerģijas patēriņu un  tādām 
atsauces vērtībām kā minimālās 
energoefektivitātes prasības  , lai ēkas vai 
tās daļu īpašniekiem vai īrniekiem  būtu 
iespēja salīdzināt un novērtēt tās
energoefektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Sertifikātā norādītā aprēķinātā enerģētiskā vērtība bieži neatbilst elektrības skaitītāja 
norādītai reālai vērtībai. Tāpēc ir nepieciešams, lai īpašnieki vai īrnieki gūst precīzu 
informāciju par aprēķinātā enerģijas pieprasījuma un reālā enerģijas patēriņa starpību.

Grozījums Nr. 366
Dominique Vlasto

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pasākumiem saistībā ar norobežojošo 
konstrukciju vai ēku inženiertehniskās (-o) 
sistēmas (-u) būtisku atjaunošanu;

a) pasākumiem saistībā ar norobežojošo 
konstrukciju, tostarp izolācijas sistēmu vai 
ēku inženiertehniskās (-o) sistēmas (-u) 
būtisku atjaunošanu;

Or. fr

Pamatojums

Ieteikumos par ēku norobežojošām konstrukcijām ir jāiekļauj skaidra atsauce uz izolācijas 
sistēmām, ievērojot energoefektivitātes uzlabošanas mērķi.
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Grozījums Nr. 367
Dominique Vlasto

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pasākumiem ēkas atsevišķām daļām vai 
elementiem, neatkarīgi no tā, vai ir veikta 
norobežojošo konstrukciju vai ēku 
inženiertehniskās sistēmas(-u) būtiska 
atjaunošana.

b) pasākumiem ēkas atsevišķām daļām vai 
elementiem, neatkarīgi no tā, vai ir veikta 
norobežojošo konstrukciju, tostarp
izolācijas sistēmu vai ēku 
inženiertehniskās sistēmas(-u) būtiska 
atjaunošana.

Or. fr

Pamatojums

Ieteikumos par ēku norobežojošām konstrukcijām ir jāiekļauj skaidra atsauce uz izolācijas 
sistēmām, ievērojot energoefektivitātes uzlabošanas mērķi.

Grozījums Nr. 368
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Energoefektivitātes sertifikātā ietvertie 
ieteikumi ir tehniski iespējami konkrētai 
ēkai un sniedz pārredzamu informāciju par 
ieteikumu rentabilitāti. Rentabilitātes 
novērtējuma pamatā ir standarta apstākļu 
kopums, piemēram, enerģijas ietaupījumi 
un enerģijas cenas, kā arī procentu likmes 
ieguldījumiem, kuri vajadzīgi minēto 
ieteikumu īstenošanai.

3. Energoefektivitātes sertifikātā ietvertie 
ieteikumi ir tehniski, funkcionāli un 
ekonomiski iespējami konkrētai ēkai un 
sniedz pārredzamu informāciju par 
ieteikumu rentabilitāti.

Or. en

Pamatojums

Ieteikumu iekļaušana energoefektivitātes sertifikātā ir vērtējama atzinīgi, tomēr šķiet 
apšaubāmi prasīt, lai eksperti, kas veic sertifikācijas procedūru, aprēķina ietaupījumus, ko 
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sniegs energoefektivitātes pasākumi vai nepieciešamo ieguldījumu procentu likmes. Tāpēc 
pietiek ar atsauci uz tālāko informāciju par energoefektivitātes ieteikumu rentabilitāti.

Grozījums Nr. 369
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Energoefektivitātes sertifikātā ietvertie 
ieteikumi ir tehniski iespējami konkrētai 
ēkai un sniedz pārredzamu informāciju
par ieteikumu rentabilitāti. Rentabilitātes 
novērtējuma pamatā ir standarta apstākļu 
kopums, piemēram, enerģijas ietaupījumi 
un enerģijas cenas, kā arī procentu likmes 
ieguldījumiem, kuri vajadzīgi minēto 
ieteikumu īstenošanai.

3. Energoefektivitātes sertifikātā ietvertie 
ieteikumi ir tehniski iespējami konkrētai 
ēkai un sniedz pārredzamas norādes par 
ieteikumu rentabilitāti.

Or. de

Pamatojums

Energoefektivitātes sertifikāts nevar aizstāt konsultācijas energoefektivitātes jomā un var tikai 
sniegt informāciju. Turklāt konsultācijās ir jāņem vērā pašreizējās enerģijas cenas, to 
iespējamās izmaiņas, procentu likmes un to svārstības, kā arī citi parametri.
Energoefektivitātes sertifikāts nav tam paredzēts. Tas sniedz tikai pārskatu, kas atvieglo 
salīdzināšanu.

Grozījums Nr. 370
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Energoefektivitātes sertifikātā ietvertie 
ieteikumi ir tehniski iespējami konkrētai 
ēkai un sniedz pārredzamu informāciju par 
ieteikumu rentabilitāti. Rentabilitātes 
novērtējuma pamatā ir standarta apstākļu 
kopums, piemēram, enerģijas ietaupījumi 
un enerģijas cenas, kā arī procentu likmes 
ieguldījumiem, kuri vajadzīgi minēto 

3. Energoefektivitātes sertifikātā ietvertie 
ieteikumi ir tehniski iespējami konkrētai 
ēkai un sniedz pārredzamu informāciju par 
ieteikumu rentabilitāti.
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ieteikumu īstenošanai.

Or. de

Pamatojums

Piedāvātā rentabilitātes aprēķināšanas metode pārsniedz energoefektivitātes sertifikāta 
robežas un tā radītu būtisku papildresursu nepieciešamību, kas būtu jāsedz privātpersonām 
maksājumu veidā. Rentabilitātes aprēķini būtu jāparedz precīzu energoefektivitātes 
konsultāciju gadījumos pēc brīvprātīga pieprasījuma.

Grozījums Nr. 371
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Energoefektivitātes sertifikātā ietvertie 
ieteikumi ir tehniski iespējami konkrētai 
ēkai un sniedz pārredzamu informāciju par 
ieteikumu rentabilitāti. Rentabilitātes
novērtējuma pamatā ir standarta apstākļu 
kopums, piemēram, enerģijas ietaupījumi 
un enerģijas cenas, kā arī procentu likmes 
ieguldījumiem, kuri vajadzīgi minēto 
ieteikumu īstenošanai.

3. Energoefektivitātes sertifikātā ietvertie 
ieteikumi ir tehniski iespējami konkrētai 
ēkai un sniedz pārredzamu informāciju, 
kas ietver vismaz skaidras norādes par 
aprēķināto potenciālo enerģijas 
ietaupījumu, pašreizējo tīro vērtību un 
ieguldījuma izmaksām īpašai ēkai vai ēku 
veidam. Novērtējuma pamatā ir standarta 
apstākļu kopums, tostarp vismaz enerģijas 
ietaupījumi un enerģijas cenas, finansiālais 
un nodokļu atbalsts, kā arī procentu 
likmes ieguldījumiem, kuri vajadzīgi 
minēto ieteikumu īstenošanai.

Or. en

Pamatojums

Lai mudinātu ēku īpašniekus īstenot ieteikumus, energoefektivitātes sertifikātā būtu jāiekļauj 
minimālā nepieciešamā informācija par katra konkrētā pasākuma sniegto enerģijas 
ietaupījumu, kā arī par nodokļu un finansiālo atbalstu, kas saistīts ar ieteikumiem. Lai 
neierobežotu patērētāja izvēli, ja viņš vēlētos darīt pēc iespējas vairāk ēku energoefektivitātes 
uzlabošanas labā, vārds „rentabilitāte” ir svītrots.
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Grozījums Nr. 372
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Energoefektivitātes sertifikātā ietvertie 
ieteikumi ir tehniski iespējami konkrētai 
ēkai un sniedz pārredzamu informāciju par 
ieteikumu rentabilitāti. Rentabilitātes 
novērtējuma pamatā ir standarta apstākļu 
kopums, piemēram, enerģijas ietaupījumi 
un enerģijas cenas, kā arī procentu likmes 
ieguldījumiem, kuri vajadzīgi minēto 
ieteikumu īstenošanai.

3. Energoefektivitātes sertifikātā ietvertie 
ieteikumi ir tehniski iespējami konkrētai 
ēkai un sniedz pārredzamu informāciju par 
ieteikumu rentabilitāti un atmaksāšanas 
laiku atkarībā no energoefektivitātes 
sertifikāta izsniegšanas brīdī dalībvalstu 
tirgū pastāvošajām būvniecības 
izmaksām. Rentabilitātes novērtējuma 
pamatā ir standarta apstākļu kopums, 
piemēram, enerģijas ietaupījumi un 
enerģijas cenas, finansiālais vai nodokļu 
atbalsts, kā arī procentu likmes 
ieguldījumiem, kuri vajadzīgi minēto 
ieteikumu īstenošanai.

Or. en

Pamatojums

Lai mudinātu ēku īpašniekus īstenot energoefektivitātes sertifikātu ieteikumus, tajos ir 
jāsniedz informācija par atmaksāšanas laiku un par nodokļu un finansiālo atbalstu, kas 
saistīts ar ieteikumiem.

Grozījums Nr. 373
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Energoefektivitātes sertifikātā ietvertie 
ieteikumi ir tehniski iespējami konkrētai 
ēkai un sniedz pārredzamu informāciju par 
ieteikumu rentabilitāti. Rentabilitātes 
novērtējuma pamatā ir standarta apstākļu 
kopums, piemēram, enerģijas ietaupījumi 

3. Energoefektivitātes sertifikātā ietvertie 
ieteikumi ir tehniski, funkcionāli un 
ekonomiski iespējami konkrētai ēkai un 
sniedz pārredzamu informāciju par 
ieteikumu rentabilitāti. Rentabilitātes 
novērtējuma pamatā ir standarta apstākļu 
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un enerģijas cenas, kā arī procentu likmes 
ieguldījumiem, kuri vajadzīgi minēto 
ieteikumu īstenošanai.

kopums, piemēram, enerģijas ietaupījumi 
un enerģijas cenas, kā arī procentu likmes 
ieguldījumiem, kuri vajadzīgi minēto 
ieteikumu īstenošanai.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu šīs direktīvas efektivitāti, visiem paredzētajiem pasākumiem ir jābūt 
rentabliem un tehniski iespējamiem.

Grozījums Nr. 374
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Energoefektivitātes sertifikātā ietvertie 
ieteikumi ir tehniski iespējami konkrētai 
ēkai un sniedz pārredzamu informāciju par 
ieteikumu rentabilitāti. Rentabilitātes 
novērtējuma pamatā ir standarta apstākļu 
kopums, piemēram, enerģijas ietaupījumi 
un enerģijas cenas, kā arī procentu likmes 
ieguldījumiem, kuri vajadzīgi minēto 
ieteikumu īstenošanai.

3. Energoefektivitātes sertifikātā ietvertie 
ieteikumi ir tehniski, funkcionāli un 
ekonomiski iespējami konkrētai ēkai un 
sniedz pārredzamu informāciju par 
ieteikumu rentabilitāti. Rentabilitātes 
novērtējuma pamatā ir standarta apstākļu 
kopums, piemēram, enerģijas ietaupījumi 
un enerģijas cenas, kā arī procentu likmes 
ieguldījumiem, kuri vajadzīgi minēto 
ieteikumu īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 375
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis rūpējas par to, lai tās 
valsts iestādes, kā arī publiskās un 
privātās struktūras, kuras dalībvalstīs 
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parasti sniedz finansējumu ēku iegādei 
vai renovācijai, pieņem un atzīst par 
pietiekami kvalitatīviem novērtējumus un 
ieteikumus, kas doti valsts un reģionālo 
sertifikācijas sistēmu ietvaros izsniegtajos 
energoefektivitātes sertifikātos, un lai tie 
varētu kalpot par pamatu finanšu atbalsta 
un kārtības, nodokļu pasākumu un 
aizdevumu nosacījumu noteikšanai.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu energoefektivitātes sertifikātiem nozīmīgu lomu būvniecības tirgū, to 
kvalitātei, precizitātei un uzticamībai ir jābūt pietiekamai, lai tos lietotu par finanšu 
instrumentiem.

Grozījums Nr. 376
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis rūpējas par to, lai tās 
valsts iestādes, kā arī publiskās un 
privātās finansējošās struktūras, pieņem 
un atzīst valsts un reģionālo sertifikācijas 
sistēmu ietvaros izsniegto 
energoefektivitātes sertifikātu 
novērtējumus un ieteikumus par 
pietiekami kvalitatīviem, un lai tie varētu 
kalpot par pamatu finanšu atbalsta un 
kārtības, nodokļu pasākumu un 
aizdevumu nosacījumu noteikšanai.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu valsts energoefektivitātes sistēmas nozīmi būvniecības tirgū, to kvalitātei, 
precizitātei un uzticamībai ir jābūt pietiekami augstai, lai tos lietotu par finanšu atbalsta, 
nodokļu pasākumu un aizdevumu līmeņa un nosacījumu noteikšanas pamatu. Atbilstošs 
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līdzeklis šā mērķa sasniegšanai ir prasība valsts iestādēm un aizdevējiestādēm atzīt to 
kvalitāti un lietderību.

Grozījums Nr. 377
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Energoefektivitātes sertifikātā sniedz 
norādi par to, vai ēkas īpašnieks vai īrnieks 
var saņemt precīzāku informāciju par 
sertifikātā sniegtajiem ieteikumiem.
Turklāt tajā ietver informāciju par 
atsevišķiem pasākumiem, kuri jāveic, lai 
īstenotu ieteikumus.

4. Energoefektivitātes sertifikātā sniedz 
norādi par to, vai ēkas īpašnieks vai īrnieks 
var saņemt precīzāku informāciju par 
sertifikātā sniegtajiem ieteikumiem.  
Turklāt tajā ietver informāciju par 
atsevišķiem pasākumiem, kuri jāveic, lai 
īstenotu ieteikumus, tostarp informāciju 
par pieejamo nodokļu un finanšu atbalstu 
un par finansēšanas iespējām.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu energoefektivitātes sertifikātiem nozīmīgu lomu būvniecības tirgū, to 
kvalitātei, precizitātei un uzticamībai ir jābūt pietiekamai, lai tos lietotu par finanšu 
instrumentiem.

Grozījums Nr. 378
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Energoefektivitātes sertifikātā sniedz 
norādi par to, vai ēkas īpašnieks vai īrnieks 
var saņemt precīzāku informāciju par 
sertifikātā sniegtajiem ieteikumiem.
Turklāt tajā ietver informāciju par 
atsevišķiem pasākumiem, kuri jāveic, lai 
īstenotu ieteikumus.

4. Energoefektivitātes sertifikātā sniedz 
norādi par to, vai ēkas īpašnieks vai īrnieks 
var saņemt precīzāku informāciju par 
sertifikātā sniegtajiem ieteikumiem.
Turklāt tajā ietver informāciju par 
atsevišķiem pasākumiem, kuri jāveic, lai 
īstenotu ieteikumus un norāda, kādi 
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mehānismi ir pieejami attiecīgās ēkas 
energoefektivitātes ieteikumu īstenošanas 
finansēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 379
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Energoefektivitātes sertifikātā sniedz 
norādi par to, vai ēkas īpašnieks vai īrnieks 
var saņemt precīzāku informāciju par 
sertifikātā sniegtajiem ieteikumiem.
Turklāt tajā ietver informāciju par 
atsevišķiem pasākumiem, kuri jāveic, lai 
īstenotu ieteikumus.

4. Energoefektivitātes sertifikātā sniedz 
norādi par to, vai ēkas īpašnieks vai īrnieks 
var saņemt precīzāku informāciju par 
sertifikātā sniegtajiem ieteikumiem.
Turklāt tajā ietver informāciju par 
atsevišķiem pasākumiem, kuri jāveic, lai 
īstenotu ieteikumus, tostarp informāciju 
par pieejamo nodokļu un finanšu atbalstu 
un par finansēšanas iespējām.

Or. en

Grozījums Nr. 380
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Energoefektivitātes sertifikātā sniedz 
norādi par to, vai ēkas īpašnieks vai īrnieks 
var saņemt precīzāku informāciju par 
sertifikātā sniegtajiem ieteikumiem.
Turklāt tajā ietver informāciju par 
atsevišķiem pasākumiem, kuri jāveic, lai 
īstenotu ieteikumus.

4. Energoefektivitātes sertifikātā sniedz 
norādi par to, vai ēkas īpašnieks vai īrnieks 
var saņemt precīzāku informāciju par 
sertifikātā sniegtajiem ieteikumiem.
Turklāt tajā ietver informāciju par 
atsevišķiem pasākumiem, kuri jāveic, lai 
īstenotu ieteikumus, tostarp informāciju 
par pieejamo nodokļu un finanšu atbalstu 
un par finansēšanas iespējām;
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Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu valsts energoefektivitātes sistēmu ietekmi būvniecības tirgū, to kvalitātei, 
precizitātei un uzticamībai ir jābūt pietiekami augstai, lai tās lietotu par finanšu atbalsta, 
nodokļu pasākumu un aizdevumu līmeņa un nosacījumu noteikšanas pamatu.
Energoefektivitātes sertifikātā ieļauj informāciju par finansēšanu.

Grozījums Nr. 381
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Valsts iestādes rāda piemēru un ievieš 
energoefektivitātes sertifikātā minētās 
prasības tā derīguma termiņa laikā.
Dalībvalstu izstrādātajos plānos jāievieš 
finansiāli un tehniski pasākumi valsts 
iestāžu atbalstam, lai tās būtu pirmās, kas 
veic energoefektivitātes uzlabojumus un 
ievieš energoefektivitātes sertifikātā 
minētos ieteikumus tā derīguma termiņa 
laikā. Izstrādājot valsts plānus, 
dalībvalstis aktīvi iesaista vietējo un 
reģionālo iestāžu pārstāvjus. 

Or. en

Pamatojums

Līdzīgs Ticau AM 33, taču valsts iestādēm šīs direktīvas īstenošanai ir nepieciešams īpašs 
finansiāls un tehnisks atbalsts.
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Grozījums Nr. 382
Mechtild Rothe

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Valsts iestāžu apsaimniekotu ēku 
energoefektivitātes sertifikātos iekļautie 
ieteikumi ir jāīsteno divu gadu laikā pēc 
sertifikāta izsniegšanas.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā publisku ēku parauga nozīmi, energoefektivitātes sertifikātu ieteikumi ir noteikti 
jāīsteno, taču šiem ieteikumiem ir jābūt rentabliem.

Grozījums Nr. 383
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Valsts iestāžu apsaimniekotu ēku 
energoefektivitātes sertifikātos iekļautie 
ieteikumi ir jāīsteno divu gadu laikā pēc 
sertifikāta izsniegšanas.

Or. en

Pamatojums

Valsts iestādēm ir jākļūst par piemēru — visi energoefektivitātes sertifikātā iekļautie ieteikumi 
ir noteikti jāīsteno, ja ēkas īpašniece ir valsts iestāde.
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Grozījums Nr. 384
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Vienģimenes māju sertificēšanas pamatā 
var būt tādu citu līdzvērtīgu ēku 
novērtējums, kurām ir līdzīgs projekts un 
platība un līdzīgi faktiskie 
energoefektivitātes rādītāji, ja šādu 
atbilstību var garantēt eksperts, kas izdod 
energoefektivitātes sertifikātu.

6. Vienģimenes māju sertificēšanas pamatā 
var būt tādu citu līdzvērtīgu ēku 
novērtējums, kurām ir līdzīgs projekts un 
platība un līdzīgi faktiskie 
energoefektivitātes rādītāji, ja ir ņemti vērā 
vietējie klimata apstākļi un ja šādu 
atbilstību var garantēt eksperts, kas izdod 
energoefektivitātes sertifikātu.

Or. en

Pamatojums

Ēku energoefektivitāte ir atkarīga no reģiona klimata. Tāpēc klimata apstākļi ir jāņem vērā.

Grozījums Nr. 385
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Vienģimenes māju sertificēšanas pamatā 
var būt tādu citu līdzvērtīgu ēku 
novērtējums, kurām ir līdzīgs projekts un 
platība un līdzīgi faktiskie 
energoefektivitātes rādītāji, ja šādu 
atbilstību var garantēt eksperts, kas izdod 
energoefektivitātes sertifikātu.

6. Vienģimenes māju sertificēšanas pamatā 
var būt tādu citu līdzvērtīgu ēku 
novērtējums, kurām ir līdzīgs projekts un 
platība un līdzīgi faktiskie 
energoefektivitātes rādītāji, ja ir ņemti vērā 
vietējie klimata apstākļi un ja šādu 
atbilstību var garantēt eksperts, kas izdod 
energoefektivitātes sertifikātu.

Or. en

Pamatojums

Ēku energoefektivitāte ir atkarīga no reģiona klimata. Tāpēc klimata apstākļi ir jāņem vērā.
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Grozījums Nr. 386
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Energoefektivitātes  sertifikāta 
derīguma termiņš nepārsniedz 10 gadus.

7. Energoefektivitātes  sertifikāta 
derīguma termiņš nepārsniedz 10 gadus.
Trīs gadu laikā pēc energoefektivitātes 
sertifikāta izsniegšanas valsts iestādes 
pilnībā īsteno tā ieteikumus.

Or. en

Pamatojums

Valsts iestādēm ir jākļūst par piemēru un laikus jāīsteno visi energoefektivitātes sertifikātā 
iekļautie ieteikumi ēkās, kuras ir to īpašumā.

Grozījums Nr. 387
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Principā visas dalībvalstis atzīst citu 
dalībvalstu sertifikātus, kuri izsniegti 
saskaņā ar pamatnostādnēm.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstīm savstarpēji būtu jāatzīst energoefektivitātes sertifikāti.
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Grozījums Nr. 388
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Līdz 2010. gada 30. jūnijam Komisija 
pieņem vadlīnijas, kurās nosaka 
energoefektivitātes sertifikāta satura un 
noformējuma minimālos standartus. Ja 
iespējams, sertifikāta saturam ir jābūt 
pieejamam valodās, kuras ir saprotamas 
īpašniekam un īrniekam. Pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles 
procedūru, kas minēta 21. panta 
2. punktā.
Dalībvalstis atzīst citās dalībvalstīs 
saskaņā ar šīm vadlīnijām izdotus 
sertifikātus un nedrīkst ierobežot brīvību 
sniegt finanšu pakalpojumus tādēļ, ka 
sertifikāts izdots citā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi noteikt kopējas Eiropas vadlīnijas, kurās doti energoefektivitātes sertifikāta satura un 
noformējuma minimālie standarti. Šādi kopēji standarti uzlabos sabiedrībai pieejamo 
informāciju par ēku energoefektivitāti. Sertifikātam iespēju robežās ir jābūt pieejamam 
valodās, kas ir saprotamas gan īrniekam, gan īpašniekam, t.i. visās plašāk lietotajās valodās 
(piem. angļu, franču u.c.).

Grozījums Nr. 389
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b Līdz 2011. gadam, pamatojoties uz 
informāciju, kas saņemta no dalībvalstīm 
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un pēc apspriešanās ar kompetento 
nozaru pārstāvjiem, saskaņā ar 21. pantā 
minēto procedūru izveido brīvprātīgu 
Eiropas Savienības energoefektivitātes 
sertifikācijas sistēmu.
Dalībvalstis līdz 2012. gadam savā 
teritorijā ievieš šo brīvprātīgo Eiropas 
Savienības sertifikācijas sistēmu paralēli 
valsts sertifikācijas sistēmai.

Or. en

Pamatojums

Saimniecības nozare būtu ieguvēja, ja tiktu ieviests brīvprātīgs Eiropas energoefektivitātes 
sertifikāts. Dažādās dalībvalstu sertifikācijas sistēmas ir izraisījušas ievērojamu segmentāciju 
un neskaidrību ES vienotajā tirgū. Ir ļoti grūti salīdzināt atšķirīgās valsts sistēmas pat līdzīga 
klimata gadījumā. Tāpēc starptautiskie uzņēmumi nevar salīdzināt vai izprast viņu izmantoto 
ēku energoefektivitāti dažādās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 390
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
energoefektivitātes sertifikātu izsniedz par 
ēkām vai to daļām, kuras ir uzbūvētas, 
pārdotas vai izīrētas, un par ēkām, kurās 
kopējo izmantojamo platību, kas 
pārsniedz 250 m2, izmanto publiskā
sektora iestāde.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
energoefektivitātes sertifikātu izsniedz par 
ēkām vai to daļām, kuras ir uzbūvētas, 
pārdotas vai izīrētas, un par ēkām, kuras
izmanto publiskā sektora iestāde.

Or. en

Pamatojums

Visas valsts iestāžu izmantotās ēkas ir jāsertificē, neskatoties uz to lielumu.
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Grozījums Nr. 391
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
energoefektivitātes sertifikātu izsniedz par 
ēkām vai to daļām, kuras ir uzbūvētas, 
pārdotas vai izīrētas, un par ēkām, kurās 
kopējo izmantojamo platību, kas 
pārsniedz 250 m2, izmanto publiskā 
sektora iestāde.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
energoefektivitātes sertifikātu izsniedz par 
ēkām vai to daļām, kuras ir uzbūvētas, 
pārdotas vai izīrētas, un par ēkām, kuras
izmanto publiskā sektora iestāde.

Or. en

Pamatojums

Valsts iestādēm ir jākļūst par piemēru.

Grozījums Nr. 392
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publisku ēku, kuru izmantojamā platība 
pārsniedz 250 m2, energoefektivitātes 
sertifikātos ietvertie ieteikumi ir jāīsteno 
divu gadu laikā pēc sertifikāta 
izsniegšanas.

Or. pl

Pamatojums

Grozījumu mērķis ir mudināt valsts sektoru aktīvāk iesaistīties un darboties kā līderim šīs 
direktīvas darbības jomā, lai tā veiktie pasākumi kalpotu par piemēru abiem sektoriem. Būtu 
lietderīgi noteikt par obligātu visu publiskas nozīmes ēku standartu paaugstināšanu, lai tās 
pilnībā atbilstu energoefektivitātes sertifikāta prasībām, īpaši ja ieteikumi attiecas uz ēkām, 
kuru apsaimniekošanas izmaksas ir optimizētas.
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Grozījums Nr. 393
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, ja ēkas pārdod kā ārējās 
konstrukcijas, t.i. bez apkuras un gaisa 
kondicionēšanas sistēmām, var paredzēt 
atbalstu pircējiem, kuri iegulda 
tehnoloģiskos risinājumos, kas samazina 
ēkas enerģijas pieprasījumu līdz 
noteiktam apjomam, ievērojot tiesību 
aktos noteikto līmeni.

Or. it

Pamatojums

Uzlabojot ēkas enerogoefektivitāti, palielinās tās vērtība. Ir jānosaka pircējiem paredzēti 
nodokļu atvieglojumi arī tad, ja tiek pārdota ēka, kam ir tikai ārējās konstrukcijas (bez 
apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmas).

Grozījums Nr. 394
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis pieprasa, lai, izīrējot ēku vai 
tās daļas, visos sludinājumos par 
attiecīgās ēkas vai tās daļu īri tiktu 
norādīts energoefektivitātes sertifikātā 
iekļautais energoefektivitātes skaitliskais 
rādītājs un lai iespējamajam īrniekam 
uzrādītu energoefektivitātes sertifikātu.

4. Dalībvalstis pieprasa, lai, izīrējot ēku vai 
tās daļas, iespējamajam īrniekam uzrādītu 
energoefektivitātes sertifikātu.

Īpašnieks nodod energoefektivitātes 
sertifikātu īrniekam vēlākais brīdī, kad tiek 
noslēgts īres līgums.

Īpašnieks nodod energoefektivitātes 
sertifikāta kopiju īrniekam vēlākais brīdī, 
kad tiek noslēgts īres līgums.
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Or. de

Pamatojums

Sertifikāta oriģinālam ir vienmēr jāpaliek pie īpašnieka, jo pretējā gadījumā īrniekam būtu 
jāuzņemas atbildība par tā nozaudēšanu. Turklāt ar energoefektivitāti saistītu rādītāju 
iekļaušana sludinājumos radītu būtisku juridisku nenoteiktību sniegtā apraksta saistībā. 

Grozījums Nr. 395
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Šo sertifikātu vienīgais mērķis ir 
informēt, un to, kāda nozīme tiem varētu 
būt tiesu vai citos procesos, nosaka 
saskaņā ar valsts tiesību normām.

Or. de

Pamatojums

Komisija pārstrādāšanas priekšlikumā bija svītrojusi šo teikumu. Tas tomēr ir jāsaglabā.

Grozījums Nr. 396
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a 1., 2. un 4. punktu piemēro ēkām, 
kuru būvniecības posms ir pabeigts.

Or. en
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Pamatojums

Dažās valstīs, piemēram, Somijā energoefektivitātes sertifikātu ir iespējams sagatavot jau 
projektēšanas posmā. Citās tas ir iespējams tikai būvniecības posma sākumā vai pat beigās.
Ja visā ES tiktu noteikta vienota prasība izsniegt energoefektivitātes sertifikātus vēl 
neuzceltām ēkām, neskatoties uz to, kādā stadijā tās pašlaik atrodas, daudzām dalībvalstīm 
būtu jāgroza noteikumi būvniecības jomā tik lielā mērā, ka tas pārsniegtu iespējamos 
ieguvumus.

Grozījums Nr. 397
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a 1., 2. un 4. punktu piemēro ēkām, 
kuru būvniecības posms ir pabeigts.

Or. en

Grozījums Nr. 398
Eluned Morgan

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka ēkā ar kopējo 
izmantojamo platību, kura pārsniedz 250
m2, ko aizņem publiskā sektora  iestādes , 
redzamā vietā tiktu novietots 
energoefektivitātes sertifikāts.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Prasība redzamā vietā novietot energoefektivitātes sertifikātus visās tajās ēkās, kuras tiek 
bieži apmeklētas jau ir atbilstīgi noteikta 12. panta 2. punktā. Ar šo svītrojumu tiek atcelta 
prasība afišēt energoefektivitātes sertifikātus tādās publiskās ēkās, kuras netiek plaši 
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apmeklētas, piemēram garāžās, medicīnas materiālu un aprīkojuma glabāšanas vietās, kam ir 
mazāka nozīme sabiedrības informētības palielināšanas aspektā.

Grozījums Nr. 399
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka ēkā ar kopējo 
izmantojamo platību, kura pārsniedz 250
m2, ko aizņem publiskā sektora  iestādes , 
redzamā vietā tiktu novietots 
energoefektivitātes sertifikāts.

1. Dalībvalstis paredz pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka ēkā, ko aizņem publiskā 
sektora  iestādes , redzamā vietā tiktu 
novietots energoefektivitātes sertifikāts.

Or. en

Pamatojums

Energoefektivitātes sertifikātu afišēšana valsts iestāžu izmantotās ēkās ir pasākums ar 
nelielām izmaksām, kas būtiski var uzlabot sabiedrības informētību un energoefektivitātes 
sertifikātu pieņemšanu.

Grozījums Nr. 400
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka ēkā ar kopējo 
izmantojamo platību, kura pārsniedz 250
m2, ko aizņem publiskā sektora  iestādes , 
redzamā vietā tiktu novietots 
energoefektivitātes sertifikāts.

1. Dalībvalstis paredz pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka ēkā, ko aizņem publiskā 
sektora  iestādes , redzamā vietā tiktu 
novietots energoefektivitātes sertifikāts.

Or. en
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Pamatojums

Publiskās ēkās, neskatoties uz to lielumu, sertifikātiem vienmēr ir jābūt novietotiem redzamā 
vietā. Šis pasākums, kura izmaksas ir pavisam nelielas, var būtiski uzlabot sabiedrības 
informētību par energoefektivitātes sertifikātiem un veicināt to pieņemšanu.

Grozījums Nr. 401
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka vajadzīgos 
pasākumus, lai ieviestu regulāru to katlu 
inspicēšanu  , kuru lietderīgā nominālā 
jauda ir vairāk nekā  20 kW Šāda 
inspicēšana  ietver katla  efektivitātes 
novērtējumu un tā lieluma novērtējumu 
salīdzinājumā ar siltumenerģijas 
pieprasījumu ēkā;

1. Dalībvalstis nosaka vajadzīgos 
pasākumus, lai ieviestu regulāru to ar 
neatjaunīgo šķidro vai cieto kurināmo 
darbināmu katlu inspicēšanu  , kuru 
lietderīgā nominālā jauda ir vairāk nekā  20 
kW. Šāda inspicēšana  ietver katla
efektivitātes novērtējumu un tā lieluma 
novērtējumu salīdzinājumā ar 
siltumenerģijas pieprasījumu ēkā;
Dalībvalstis var atcelt šīs inspicēšanas, ja 
pastāv elektroniska uzraudzības vai 
kontroles sistēma.

Or. en

Pamatojums

Elektroniska uzraudzības un kontroles sistēma uzlabo energoefektivitātes novērtēšanas 
iespējas iekārtām un ierīcēm, kas patērē elektrību, tādējādi novēršot nepieciešamību veikt 
papildu inspicēšanu.

Grozījums Nr. 402
Anne Laperrouze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nosaka vajadzīgos 
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pasākumus, lai tiktu ieviesta regulāra to 
gaisa kondicionēšanas sistēmu 
inspicēšana, kuru faktiskā nominālā 
jauda pārsniedz 5 kW. Dalībvalstis veic 
nepieciešamos pasākumus, lai veiktu 
vienotu visas apkures iekārtas inspekciju 
tiem siltumsūkņiem, kas ir vecāki par 
15 gadiem. Šajā inspicēšanā ir jāanalizē
siltumsūkņu efektivitāte un samērs ar 
ēkas apsildes un dzesēšanas prasībām.

Or. fr

Pamatojums

Inspekcija jāveic arī tiem siltumsūkņiem, kuru lietderīgā nominālā jauda pārsniedz 5 kW 
(tādējādi tiks aptverti 99 % siltumsūkņu), jo to attīstība ir ļoti ātra un to darbības efektivitātes 
nodrošināšanai ir nepieciešami sarežģīti komponenti (kompresori, devēji, elektroniskas 
regulēšanas un programmēšanas sistēmas u.c.). Šī pārstrādāšana, ar kuru inspicēšanu 
attiecina tikai uz katliem un uz gaisa kondicionēšanas sistēmām, samazina šo inspicēšanu 
efektivitāti enerģijas taupīšanas aspektā.

Grozījums Nr. 403
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var noteikt, ka inspicēšanu 
veic dažādos intervālos, atkarībā no 
apkures sistēmas katla tipa un lietderīgās 
nominālās jaudas. Nosakot minētos 
intervālus, dalībvalstis ņem vērā apkures 
sistēmas inspicēšanas izmaksas un aplēstos 
enerģijas izdevumu ietaupījumus, kas var 
rasties no inspicēšanas.

2. Dalībvalstis var noteikt, ka inspicēšanu 
veic dažādos intervālos, atkarībā no 
apkures sistēmas tipa un lietderīgās 
nominālās jaudas. Nosakot minētos 
intervālus, dalībvalstis ņem vērā apkures 
sistēmas inspicēšanas izmaksas un aplēstos 
enerģijas izdevumu ietaupījumus, kas var 
rasties no inspicēšanas.

Or. en

Pamatojums

Visas apkures sistēmas, tostarp katla, inspicēšana ļautu izvairīties no nevajadzīgiem 
administratīviem šķēršļiem un būtu efektīvāka.
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Grozījums Nr. 404
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no 1., 2. un 3. punkta, 
dalībvalstis var izlemt veikt  pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka lietotāji saņem padomus 
attiecībā uz katlu  nomaiņu, citām 
iespējamām izmaiņām apkures sistēmā un 
alternatīviem risinājumiem, , lai noteiktu 
katla  efektivitāti un piemēroto lielumu. Šī 
pieeja kopumā ir līdzvērtīga tai, kura izriet 
no noteikumiem 2. un 3. punktā.

4. Atkāpjoties no 1., 1.a, 2. un 3. punkta, 
dalībvalstis var izlemt veikt  pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka lietotāji saņem padomus 
attiecībā uz katlu  nomaiņu, citām 
iespējamām izmaiņām apkures sistēmā un 
alternatīviem risinājumiem, , lai noteiktu 
katla  efektivitāti un piemēroto lielumu. Šī
pieeja  kopumā ir  līdzvērtīga  tai  , kura 
izriet no noteikumiem 1., 1.a, 2. un 
3. punktā .

Ja  dalībvalstis izvēlas šo iespēju piemērot 
pasākumus, kas minēti šā punkta pirmajā 
daļā, tās  vēlākais līdz 2011. gada 
30. jūnijam  iesniedz Komisijai ziņojumu 
par minēto pasākumu  līdzvērtīgumu 
pasākumiem, kas noteikti 1., 2. un 
3. punktā. Dalībvalstis iesniedz Komisijai 
šādus  ziņojumus reizi trijos gados. Šādu 
ziņojumu var ietvert energoefektivitātes 
rīcības plānos, kuri minēti Direktīvas 
2006/32/EK 14. panta 2. punktā.

Ja  dalībvalstis izvēlas šo iespēju piemērot 
pasākumus, kas minēti šā punkta pirmajā 
daļā, tās  vēlākais līdz 2011. gada 
30. jūnijam  iesniedz Komisijai ziņojumu 
par minēto pasākumu  līdzvērtīgumu 
pasākumiem, kas noteikti 1., 1.a, 2. un 
3. punktā. Dalībvalstis iesniedz Komisijai 
šādus  ziņojumus reizi trijos gados. Šādu 
ziņojumu var ietvert energoefektivitātes 
rīcības plānos, kuri minēti Direktīvas 
2006/32/EK 14. panta 2. punktā.

Or. fr

Pamatojums

Inspekcija jāveic arī tiem siltumsūkņiem, kuru lietderīgā nominālā jauda pārsniedz 5 kW 
(tādējādi tiks aptverti 99 % siltumsūkņu), jo to attīstība ir ļoti ātra un to darbības efektivitātes 
nodrošināšanai ir nepieciešami sarežģīti komponenti (kompresori, devēji, elektroniskas 
regulēšanas un programmēšanas sistēmas u.c.). Šī pārstrādāšana, ar kuru inspekcijas 
attiecina tikai uz katliem un uz gaisa kondicionēšanas sistēmām, samazina šo inspekciju 
efektivitāti enerģijas taupīšanas aspektā.
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Grozījums Nr. 405
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka vajadzīgos 
pasākumus, lai tiktu ieviesta regulāra to
gaisa kondicionēšanas sistēmu  
inspicēšana , kuru faktiskā nominālā 

jauda pārsniedz 12 kW.  Šāda inspicēšana   
aptver gaisa kondicionēšanas sistēmas 
efektivitātes un tās lieluma novērtējumu 
salīdzinājumā ar dzesēšanas pieprasījumu 
ēkā.

1. Dalībvalstis nosaka vajadzīgos 
pasākumus, lai tiktu ieviesta regulāra gaisa 
kondicionēšanas sistēmu  inspicēšana. 
Šāda inspicēšana  aptver gaisa 
kondicionēšanas sistēmas efektivitātes un 
tās lieluma novērtējumu salīdzinājumā ar 
dzesēšanas pieprasījumu ēkā.

Or. de

Pamatojums

Energoefektivitātes un higiēnas nolūkā ir lietderīgi veikt regulāras visu gaisa 
kondicionēšanas sistēmu pārbaudes.

Grozījums Nr. 406
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka vajadzīgos 
pasākumus, lai tiktu ieviesta regulāra to 
gaisa kondicionēšanas sistēmu  
inspicēšana , kuru faktiskā nominālā jauda 

pārsniedz 12 kW.  Šāda inspicēšana   
aptver gaisa kondicionēšanas sistēmas 
efektivitātes un tās lieluma novērtējumu 
salīdzinājumā ar dzesēšanas pieprasījumu 
ēkā.

1. Dalībvalstis nosaka vajadzīgos 
pasākumus, lai tiktu ieviesta regulāra to 
gaisa kondicionēšanas sistēmu  
inspicēšana , kuru faktiskā nominālā jauda 

pārsniedz 12 kW.  Šāda inspicēšana   
aptver gaisa kondicionēšanas sistēmas 
efektivitātes un tās lieluma novērtējumu 
salīdzinājumā ar dzesēšanas pieprasījumu 
ēkā. Dalībvalstis var atcelt šīs 
inspicēšanas, ja pastāv elektroniska 
uzraudzības vai kontroles sistēma.
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Or. en

Pamatojums

Elektroniska uzraudzības un kontroles sistēma uzlabo energoefektivitātes novērtēšanas 
iespējas iekārtām un ierīcēm, kas patērē elektrību, tādējādi novēršot nepieciešamību veikt 
papildu inspicēšanu.

Grozījums Nr. 407
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka vajadzīgos 
pasākumus, lai tiktu ieviesta regulāra to 
gaisa kondicionēšanas sistēmu 
inspicēšana , kuru faktiskā nominālā jauda 
pārsniedz 12 kW.  Šāda inspicēšana  aptver 
gaisa kondicionēšanas sistēmas 
efektivitātes un tās lieluma novērtējumu 
salīdzinājumā ar dzesēšanas pieprasījumu 
ēkā  .

1. Dalībvalstis nosaka vajadzīgos 
pasākumus, lai tiktu ieviesta regulāra to 
gaisa kondicionēšanas sistēmu   
inspicēšana , kuru faktiskā nominālā jauda 
pārsniedz 12 kW, un to reversīvo 
siltumsūkņu regulāra inspicēšana, kuru 
faktiskā nominālā jauda pārsniedz 5 kW.   
Šāda inspicēšana  aptver gaisa 
kondicionēšanas sistēmas un reversīvo 
siltumsūkņu efektivitātes un tās lieluma 
novērtējumu salīdzinājumā ar dzesēšanas 
pieprasījumu ēkā  .

Or. fr

Pamatojums

Inspekcija jāveic arī tiem siltumsūkņiem, kuru lietderīgā nominālā jauda pārsniedz 5 kW 
(tādējādi tiks aptverti 99 % siltumsūkņu), jo to attīstība ir ļoti ātra un to darbības efektivitātes 
nodrošināšanai ir nepieciešami sarežģīti komponenti (kompresori, devēji, elektroniskas 
regulēšanas un programmēšanas sistēmas u.c.). Šī pārstrādāšana, ar kuru inspekcijas 
attiecina tikai uz katliem un uz gaisa kondicionēšanas sistēmām, samazina šo inspekciju 
efektivitāti enerģijas taupīšanas aspektā.
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Grozījums Nr. 408
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka vajadzīgos 
pasākumus, lai tiktu ieviesta regulāra to 
gaisa kondicionēšanas sistēmu  
inspicēšana , kuru faktiskā nominālā jauda 

pārsniedz 12 kW.  Šāda inspicēšana   
aptver gaisa kondicionēšanas sistēmas 
efektivitātes un tās lieluma novērtējumu 
salīdzinājumā ar dzesēšanas pieprasījumu 
ēkā.

1. Dalībvalstis nosaka vajadzīgos 
pasākumus, lai tiktu ieviesta regulāra to 
gaisa kondicionēšanas sistēmu  
inspicēšana , kuru faktiskā nominālā jauda 

pārsniedz 12 kW, kā arī ventilācijas 
sistēmu inspicēšana. Šāda inspicēšana
aptver gaisa kondicionēšanas sistēmas 
efektivitātes un tās lieluma novērtējumu 
salīdzinājumā ar dzesēšanas pieprasījumu 
ēkā  .

Or. en

Pamatojums

Mehāniskās ventilācijas sistēmas bieži ir ēku lielākās enerģijas patērētājas.

Grozījums Nr. 409
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.  Dalībvalstis var noteikt, ka inspicēšanu 
veic dažādos intervālos, atkarībā no gaisa 
kondicionēšanas sistēmas tipa un 
lietderīgās nominālās jaudas. Nosakot 
minētos intervālus, dalībvalstis ņem vērā 
gaisa kondicionēšanas sistēmas 
inspicēšanas izmaksas un aplēstos 
enerģijas izdevumu ietaupījumus, kas var 
rasties no inspicēšanas.

2.  Dalībvalstis var noteikt, ka inspicēšanu 
veic dažādos intervālos, atkarībā no gaisa 
kondicionēšanas sistēmas vai reversīvā 
siltumsūkņa tipa un lietderīgās nominālās 
jaudas. Nosakot minētos intervālus, 
dalībvalstis ņem vērā gaisa 
kondicionēšanas sistēmas vai reversīvā 
siltumsūkņa inspicēšanas izmaksas un 
aplēstos enerģijas izdevumu ietaupījumus, 
kas var rasties no inspicēšanas.

Or. fr
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Pamatojums

Inspekcija jāveic arī tiem siltumsūkņiem, kuru lietderīgā nominālā jauda pārsniedz 5 kW 
(tādējādi tiks aptverti 99 % siltumsūkņu), jo to attīstība ir ļoti ātra un to darbības efektivitātes 
nodrošināšanai ir nepieciešami sarežģīti komponenti (kompresori, devēji, elektroniskas 
regulēšanas un programmēšanas sistēmas u.c.). Šī pārstrādāšana, ar kuru inspekcijas 
attiecina tikai uz katliem un uz gaisa kondicionēšanas sistēmām, samazina šo inspekciju 
efektivitāti enerģijas taupīšanas aspektā.

Grozījums Nr. 410
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Neatkarīgi no ventilācijas sistēmu 
dzisināšanas jaudas ir jāveic to inspekcija 
un tajā ir jāietver arī gaisa plūsmas 
novērtējums.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar pastāvošajām prasībām ventilācijas sistēmu inspekcija ir jāveic tikai tad, ja tās ir 
ietvertas gaisa kondicionēšanas sistēmā. Gandrīz neviena dzīvojamo ēku ventilācijas sistēma 
nav saistīta ar gaisa kondicionēšanas sistēmām. Tāpēc ir jāparedz atsevišķs, īpašs noteikums 
ventilācijas sistēmām, lai novērstu enerģijas zudumus bojātās ventilācijas sistēmās.

Grozījums Nr. 411
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Izstrādājot 1. un 2. punktā minētos 
pasākumus dalībvalstis, ja vien tas ir 
ekonomiski un tehniski iespējams, 
nodrošina, lai inspekcijas notiktu 
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atbilstīgi noplūdes kontrolei, kas noteikta 
Regulā (EK) Nr. 842/2006.

Or. en

Pamatojums

Noplūžu kontrole gaisa kondicionēšanas sistēmās jau ir definēta Regulā (EK) Nr. 842/2006 
par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm. Tas nozīmē, ka pašlaik pastāv obligātas vairuma 
gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes. Tajā ir noteikts, cik bieži ir jāinspicē/jāpārbauda 
dzesētāja daudzums sistēmā, un tas ir cieši saistīts ar energoefektivitāti, kā arī arī fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu emisijām. Tāpēc 1. un 2. punktā noteiktās regulārās pārbaudes ir 
jāsaskaņo ar pastāvošajām Regulā (EK) Nr. 842/2006 paredzētajām inspekcijām/pārbaudēm.

Grozījums Nr. 412
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Izstrādājot 1. un 2. punktā minētos 
pasākumus dalībvalstis, ja vien tas ir 
ekonomiski un tehniski iespējams, 
nodrošina, lai inspekcijas notiktu 
atbilstīgi apkures sistēmu un citu tehnisko 
sistēmu inspicēšanai, kas noteikta šīs 
direktīvas 13. pantā un noplūdes 
kontrolei, kas paredzēta Regulā (EK) 
Nr. 842/2006.

Or. en

Pamatojums

Noplūžu kontrole gaisa kondicionēšanas sistēmās jau ir definēta Regulā (EK) Nr. 842/2006 
par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm. Ir jāsaskaņo regulārās inspekcijas.
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Grozījums Nr. 413
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Citu tehnisko sistēmu inspicēšana, kurās 

izmanto enerģiju
Ārpus apkures un gaisa kondicionēšanas 
dalībvalstis var noteikt atšķirīgu 
inspicēšanas biežumu tām tehniskām 
sistēmām, kuras patērē enerģiju, 
piemēram:
a) mehāniskai ventilācijai;
b) ventilācijai ar siltuma atgūšanu;
c) citām siltuma atgūšanas iekārtām;
d) ūdens patērēšanas sistēmām atkarībā 
no to veida.
Nosakot minētos intervālus, dalībvalstis 
ņem vērā enerģiju patērējošās tehniskās 
sistēmas inspicēšanas izmaksas un 
aplēstos enerģijas izdevumu ietaupījumus, 
ko var radīt inspicēšana.

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts radīt jaunu pantu, kas attiektos nevien uz apkures un gaisa kondicionēšanas 
sistēmu inspicēšanu, bet uz visu enerģiju patērējošo tehnisko sistēmu inspicēšanu. Jaunais 
pants varētu palīdzēt ES sasniegt enerģijas patēriņa samazināšanas mērķi un arī palielināt 
vispārējo ēkas energoefektivitāti.
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Grozījums Nr. 414
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Panta b) apakšpunktā minētie ieteikumi 
attiecas uz konkrēto sistēmu un sniedz 
pārredzamu informāciju par to rentabilitāti.
Rentabilitātes novērtējuma pamatā ir 
standarta apstākļu kopums, piemēram, 
enerģijas ietaupījumi un izmantotās 
enerģijas cenas, kā arī procentu likmes 
ieguldījumiem.

Panta b) apakšpunktā minētie ieteikumi 
attiecas uz konkrēto sistēmu un sniedz 
pārredzamu informāciju par to rentabilitāti.

Or. en

Pamatojums

Ieteikumu iekļaušana inspicēšanas ziņojumā ir vērtējama atzinīgi, tomēr šķiet apšaubāmi 
prasīt, lai eksperti, kas veic inspicēšanu, aprēķina ietaupījumus, ko sniegs energoefektivitātes 
pasākumi vai nepieciešamo ieguldījumu procentu likmes. Tāpēc pietiek ar atsauci uz tālāko 
informāciju par energoefektivitātes ieteikumu rentabilitāti.

Grozījums Nr. 415
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Panta b) apakšpunktā minētie ieteikumi 
attiecas uz konkrēto sistēmu un sniedz 
pārredzamu informāciju par to rentabilitāti.
Rentabilitātes novērtējuma pamatā ir 
standarta apstākļu kopums, piemēram, 
enerģijas ietaupījumi un izmantotās 
enerģijas cenas, kā arī procentu likmes 
ieguldījumiem.

Panta b) apakšpunktā minētie ieteikumi 
attiecas uz konkrēto sistēmu un sniedz 
pārredzamu informāciju par to rentabilitāti.

Or. de
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Pamatojums

Komisijas piedāvātā rentabilitātes aprēķināšanas metode pārsniedz inspicēšanas ziņojuma 
robežas un tā radītu būtisku papildresursu nepieciešamību, kas būtu jāsedz privātpersonām 
maksājumu veidā. Rentabilitātes aprēķini būtu jāparedz precīzu energoefektivitātes 
konsultāciju gadījumos uz brīvprātības pamata.

Grozījums Nr. 416
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Panta b) apakšpunktā minētie ieteikumi 
attiecas uz konkrēto sistēmu un sniedz 
pārredzamu informāciju par to 
rentabilitāti. Rentabilitātes novērtējuma 
pamatā ir standarta apstākļu kopums, 
piemēram, enerģijas ietaupījumi un 
izmantotās enerģijas cenas, kā arī 
procentu likmes ieguldījumiem.

Panta b) apakšpunktā minētie ieteikumi 
attiecas uz konkrēto sistēmu un sniedz 
pārredzamas norādes par to rentabilitāti.

Or. de

Pamatojums

Inspicēšanas ziņojums nav konsultācija energoefektivitātes jomā un nevar to aizstāt.

Grozījums Nr. 417
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Inspektors nodod inspekcijas ziņojumu 
attiecīgās ēkas īpašniekam vai īrniekam.

3. Inspektors nodod inspekcijas ziņojumu 
attiecīgās sistēmas īpašniekam.
Līdzīpašnieku apvienības gadījumā to 
nodod visiem īpašniekiem.

Or. de
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Pamatojums

Ziņojumi ir saistīti ar sistēmām, kas nav īrnieka īpašums. Tāpēc tos nodod tikai īpašniekam 
vai visiem īpašniekiem, ja ir nodibināta viņu apvienība.

Grozījums Nr. 418
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis gādā par to, ka ēku 
energoefektivitātes sertificēšanu, kā arī  
apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas 
sistēmu inspicēšanu veiktu neatkarīgi, 
kvalificēti un akreditēti eksperti neatkarīgi 
no tā, vai viņi darbojas kā pašnodarbinātie 
vai viņus nodarbina publiskā sektora 
iestādes vai privātuzņēmumu struktūras.

Dalībvalstis gādā par to, ka ēku 
energoefektivitātes  sertificēšanu, kā arī 
apkures sistēmu  un gaisa kondicionēšanas 
sistēmu inspicēšanu  veiktu neatkarīgi, 
kvalificēti eksperti neatkarīgi no tā, vai viņi 
darbojas kā pašnodarbinātie  vai viņus 
nodarbina publiskā sektora iestādes  vai 
privātuzņēmumu struktūras.

Ekspertus akreditē, ņemot vērā to 
kompetenci un neatkarību.

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.

Grozījums Nr. 419
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis gādā par to, ka ēku 
energoefektivitātes sertificēšanu, kā arī  

Dalībvalstis gādā par to, ka ēku 
energoefektivitātes  sertificēšanu, kā arī 
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apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas 
sistēmu inspicēšanu veiktu neatkarīgi, 
kvalificēti un akreditēti eksperti neatkarīgi 
no tā, vai viņi darbojas kā pašnodarbinātie 
vai viņus nodarbina publiskā sektora 
iestādes vai privātuzņēmumu struktūras.

apkures sistēmu  un gaisa kondicionēšanas 
sistēmu inspicēšanu  veiktu neatkarīgi, 
kvalificēti un akreditēti eksperti neatkarīgi 
no tā, vai viņi darbojas kā pašnodarbinātie
vai viņus nodarbina publiskā sektora 
iestādes  vai privātuzņēmumu struktūras, 
tostarp tās, kuru īpašumā ir sertificētas 
ēkas vai kuras tās pārvalda.

Ekspertus akreditē, ņemot vērā to 
kompetenci un neatkarību.

Ekspertus akreditē, ņemot vērā to 
kompetenci un neatkarību.

Līdz 2010. gadam, balstoties uz 
dalībvalstu sniegto informāciju un pēc 
apspriešanās ar iesaistīto nozaru 
pārstāvjiem, ir jāizstrādā noteikumi un 
minimālās prasības neatkarīgu ekspertu 
sagatavošanas un sertifikācijas 
programmu atzīšanai katrā no 
dalībvalstīm, ievērojot 21. pantā paredzēto 
procedūru.
Līdz 2011. gadam dalībvalstis, ievērojot 
iepriekšminētās minimālās prasības, 
izveido vai pielāgo savus ekspertu 
sagatavošanas un sertificēšanas 
noteikumus un prasības. Dalībvalstis 
informē Komisiju par savām 
sagatavošanas un sertificēšanas 
programmām.
Dalībvalstis savstarpēji atzīst citās 
dalībvalstīs izsniegtus sertifikātus un 
neierobežo pakalpojumu sniegšanas 
brīvību vai dalībvalstu brīvību noteikt 
savus sertifikācijas noteikumus.

Or. pl

Pamatojums

Pagaidām nav skaidri zināms, vai tajās struktūrās, kuru īpašumā ir sertificētas ēkas vai kuras 
tādas pārvalda, strādājošās personas ar apstiprinātu kvalifikāciju var pārbaudīt šo struktūru 
īpašumā esošo ēku energoefektivitāti. Tas varētu būt lietderīgi un varētu novērst, piemēram, 
pašvaldības struktūru izdevumus par ēku pārvaldību. Pieņemot dalībvalstu sertifikātu 
savstarpējās atzīšanas principu, tiktu atvieglota šajā nozarē strādājošo brīva pārvietošanās.
Šis noteikums saskan ar 2006. gada 17. maija Regulas (EK) No 842/2006 noteikumiem.



AM\771248LV.doc 39/80 PE421.190v01-00

LV

Grozījums Nr. 420
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis gādā par to, ka ēku 
energoefektivitātes sertificēšanu, kā arī  
apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas 
sistēmu inspicēšanu veiktu neatkarīgi, 
kvalificēti un akreditēti eksperti neatkarīgi 
no tā, vai viņi darbojas kā pašnodarbinātie 
vai viņus nodarbina publiskā sektora 
iestādes vai privātuzņēmumu struktūras.

Dalībvalstis gādā par to, ka ēku 
energoefektivitātes  sertificēšanu, kā arī 
apkures sistēmu  un gaisa kondicionēšanas 
sistēmu inspicēšanu  veiktu neatkarīgi, 
kvalificēti eksperti neatkarīgi no tā, vai viņi 
darbojas kā pašnodarbinātie  vai viņus 
nodarbina publiskā sektora iestādes  vai 
privātuzņēmumu struktūras.

Ekspertus akreditē, ņemot vērā to 
kompetenci un neatkarību.

Or. de

Pamatojums

Komisija jau mēģināja ar direktīvu par atjaunīgiem enerģijas avotiem ieviest jaunu 
uzstādītāju akreditācijas sistēmu, taču tas neizdevās. Šis ir jauns mēģinājums paplašināt 
birokrātiju dalībvalstīs. Tas būtu jānoraida. Valsts apmācības sistēma ir pietiekams pamats 
kvalifikācijai.

Grozījums Nr. 421
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis gādā par to, ka ēku 
energoefektivitātes sertificēšanu, kā arī 
apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas 
sistēmu inspicēšanu  veiktu neatkarīgi, 
kvalificēti un akreditēti eksperti neatkarīgi 
no tā, vai viņi darbojas kā pašnodarbinātie 
vai viņus nodarbina publiskā sektora 
iestādes vai privātuzņēmumu struktūras.

Dalībvalstis gādā par to, ka ēku 
energoefektivitātes sertificēšanu, kā arī 
apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas 
sistēmu inspicēšanu veiktu neatkarīgi, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti neatkarīgi 
no tā, vai viņi darbojas kā pašnodarbinātie 
vai viņus nodarbina publiskā sektora 
iestādes vai privātuzņēmumu struktūras.
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Or. en

Pamatojums

Papildu obligāta akreditācijas procedūra radītu lieku birokrātiju un palielinātu izmaksas, bet 
ieguvumi no tās būtu ļoti ierobežoti. Ņemot vērā dalībvalstīs profesionālās kvalifikācijas 
sistēmu līmenī pastāvošās atšķirības, dalībvalstis var vislabāk lemt par kompetentu ekspertu 
atlasi, lai veiktu šo energoefektivitātes sertifikāciju.

Grozījums Nr. 422
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis gādā par to, ka ēku 
energoefektivitātes sertificēšanu, kā arī 
apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas 
sistēmu inspicēšanu veiktu neatkarīgi, 
kvalificēti un akreditēti eksperti neatkarīgi 
no tā, vai viņi darbojas kā pašnodarbinātie 
vai viņus nodarbina publiskā sektora 
iestādes vai privātuzņēmumu struktūras.

Dalībvalstis gādā par to, ka ēku 
energoefektivitātes sertificēšanu, kā arī 
apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas 
sistēmu inspicēšanu veiktu neatkarīgi, 
kvalificēti eksperti neatkarīgi no tā, vai viņi 
darbojas kā pašnodarbinātie vai viņus 
nodarbina publiskā sektora iestādes vai 
privātuzņēmumu struktūras.

Or. en

Pamatojums

Akreditācijas sistēmas uzspiešana var negatīvi ietekmēt ekspertu pieejamību un radīt 
nepieciešamību pēc ievērojamiem naudas līdzekļiem, kurus pretējā gadījumā būtu iespējams 
ieguldīt klimata aizsardzības pasākumos. Ekspertu novērtēšanai pēc diploma un izglītības 
vajadzētu būt pietiekamai.

Grozījums Nr. 423
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ekspertus akreditē, ņemot vērā to 
kompetenci un neatkarību.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Akreditācijas sistēmas uzspiešana var negatīvi ietekmēt ekspertu pieejamību un radīt 
nepieciešamību pēc ievērojamiem naudas līdzekļiem, kurus pretējā gadījumā būtu iespējams 
ieguldīt klimata aizsardzības pasākumos. Ekspertu novērtēšanai pēc diploma un izglītības 
vajadzētu būt pietiekamai.

Grozījums Nr. 424
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ekspertus akreditē, ņemot vērā to 
kompetenci un neatkarību.

Ekspertus akreditē, ņemot vērā to 
kompetenci un neatkarību. Dalībvalstīm ir 
jānodrošina savstarpēja kvalifikāciju un 
akreditācijas atzīšana.

Or. en

Pamatojums

Savstarpēja kvalifikāciju un sertifikācijas atzīšana, kā arī harmonizēti studiju kursi un 
sagatavošanas programmas nodrošinās ekspertu kompetenci un garantēs brīvu pārvietošanos 
un pilnīgu sniegto pakalpojumu mobilitāti.

Grozījums Nr. 425
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izveido ekspertu reģistru un 
nodrošina šiem ekspertiem apmācības 
katru gadu.

Or. en
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Pamatojums

Reģistra izveide nodrošinās profesionālismu un par sertifikāciju atbildīgo personu 
kompetenci, kā arī rezultātu uzticamību.

Grozījums Nr. 426
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai eksperti, kas ir 
akreditēti sertifikācijas veikšanai, 
nedrīkstētu pārdot un izplatīt enerģiju.

Or. en

Pamatojums

In some Member States there is no real free competition in the sector of certification of 
buildings and inspection of heating and air-conditioning systems. This is due to the fact that 
companies selling and distributing energy also operate in this sector, with a dominant 
position, alongside with independent craft businesses and SMEs. As a result, energy efficiency 
is not increased at the highest possible level, since companies selling and distributing energy 
are mainly interested in their profit. Moreover, this situation reduces the growth potential of 
SMEs in this sector. This amendment would guarantee the independence of the accredited 
experts.

Grozījums Nr. 427
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants svītrots

Neatkarīga kontroles sistēma
1. Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar 
II pielikumu ievieš neatkarīgu kontroles 
sistēmu, ko izmanto, lai pārbaudītu 
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energoefektivitātes sertifikātus un 
ziņojumus par apkures un gaisa 
kondicionēšanas sistēmu inspicēšanu.
2. Dalībvalstis var deleģēt pienākumus 
neatkarīgo kontroles sistēmu īstenošanai.
Ja dalībvalstis nolemj šādi rīkoties, tās 
kontrolē, lai neatkarīgās kontroles 
sistēmas tiktu īstenotas saskaņā ar 
II pielikumu.
3. Dalībvalstis pieprasa, lai 
energoefektivitātes sertifikātus un 
1. punktā minētos inspekcijas ziņojumus 
reģistrētu vai darītu pieejamus 
kompetentajām iestādēm vai tām 
iestādēm, kurām kompetentās iestādes pēc 
pieprasījuma ir deleģējušas pienākumus 
īstenot neatkarīgās kontroles sistēmas.

Or. de

Pamatojums

Šāda kontroles sistēma dalībvalsīm izmaksātu miljardiem eiro, kas būtu ļoti nesamērīgi 
attiecībā pret ieguvumiem. Tas izraisa nopietnas šaubas par to, vai šāda sistēma ir 
nepieciešama, un tāpēc ir jājautā, vai to var uzspiest.

Grozījums Nr. 428
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants svītrots
Neatkarīga kontroles sistēma

1. Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar 
II pielikumu ievieš neatkarīgu kontroles 
sistēmu, ko izmanto, lai pārbaudītu 
energoefektivitātes sertifikātus un 
ziņojumus par apkures un gaisa 
kondicionēšanas sistēmu inspicēšanu.
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2. Dalībvalstis var deleģēt pienākumus 
neatkarīgo kontroles sistēmu īstenošanai.
Ja dalībvalstis nolemj šādi rīkoties, tās 
kontrolē, lai neatkarīgās kontroles 
sistēmas tiktu īstenotas saskaņā ar 
II pielikumu.
3. Dalībvalstis pieprasa, lai 
energoefektivitātes sertifikātus un 
1. punktā minētos inspekcijas ziņojumus 
reģistrētu vai darītu pieejamus 
kompetentajām iestādēm vai tām 
iestādēm, kurām kompetentās iestādes pēc 
pieprasījuma ir deleģējušas pienākumus 
īstenot neatkarīgās kontroles sistēmas.

Or. de

Pamatojums

Prasības veidot neatkarīgu kontroles sistēmu papildus jau esošajām inspekcijām un 
energoefektivitātes sertifikātu izsniegšanai radītu lieku birokrātisko slogu, kas šķiet 
nesamērīgs. Šādā kontroles sistēmā izlietotu resursus, kurus labāk vajadzētu tērēt reāliem 
energotaupības pasākumiem, nevis jaunu administratīvo procedūru radīšanai.

Grozījums Nr. 429
Eluned Morgan

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar 
II pielikumu ievieš neatkarīgu kontroles 
sistēmu, ko izmanto, lai pārbaudītu 
energoefektivitātes sertifikātus un 
ziņojumus par apkures un gaisa 
kondicionēšanas sistēmu inspicēšanu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar 
II pielikumu ievieš neatkarīgu kontroles 
sistēmu, ko izmanto, lai pārbaudītu 
energoefektivitātes sertifikātus un 
ziņojumus par apkures un gaisa 
kondicionēšanas sistēmu inspicēšanu.
Dalībvalstis izveido atsevišķus kontroles 
mehānismus struktūrām, kas atbild par 
energoefektivitātes sertifikātiem un par 
apkures un gaisa kondicionēšanas 
sistēmu inspekciju ziņojumiem.
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Or. en

Pamatojums

Atsevišķi kontroles mehānismi (struktūrām, piemēram, pašvaldībām, kuras atbild par 
energoefektivitātes sertifikātiem un apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu inspekcijām) ir 
ļoti nepieciešami, lai nodrošinātu šīs direktīvas efektivitāti un novērstu jebkādus interešu 
konfliktus, kas noteikti rastos tad, ja kādai iestādei pašai sev būtu jāuzliek sods.

Grozījums Nr. 430
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums
18. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) metodēm, ar ko novērtē ēku 
energoefektivitāti, pamatojoties uz 
primārās enerģijas izmantošanu un oglekļa
dioksīda emisiju;

(a) metodēm, ar ko novērtē ēku 
energoefektivitāti, pamatojoties uz 
primārās enerģijas izmantošanu, kas ietver 
oglekļa dioksīda emisijas skaitlisku 
rādītāju, ņemot vērā primārās enerģijas 
patēriņu;

Or. fr

Pamatojums

Nosakot enerģijas standartus, dalībvalstīm ir jāņem vērā primārās enerģijas patēriņš, jo tas 
ir vienīgais veids, kā noteikt patieso viņu izdarītās izvēles ietekmi uz vidi. Tik pat svarīgi ir 
sniegt patērētājam norādi par izdarītās izvēles radīto CO2 emisiju apjomu, balstoties uz 
primāro enerģiju, īpaši ēkās, kurās enerģijas izvēlei ir ilgtermiņa sekas.

Grozījums Nr. 431
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
18. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) metodēm, ar ko novērtē ēku 
energoefektivitāti, pamatojoties uz 

(a) metodēm, ar ko novērtē ēku 
energoefektivitāti, pamatojoties uz galīgo
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primārās enerģijas izmantošanu un 
oglekļa dioksīda emisiju;

enerģijas patēriņu;

Or. de

Pamatojums

Patērētājam svarīgs ir nevis primārās enerģijas patēriņš, bet gan galīgais enerģijas patēriņš.
Tas ir vienīgais skaitlis, 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. Turklāt šī direktīva attiecas uz 
ēku energoefektivitāti, nevis uz oglekļa dioksīda emisijām, kas arī lielā mērā ir atkarīgas no 
dažādiem enerģijas veidiem.

Grozījums Nr. 432
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
informētu ēku vai to daļu īpašniekus vai 
īrniekus par dažādām metodēm un praksi, 
kas kalpo energoefektivitātes 
palielināšanai.

Dalībvalstis veic  vajadzīgos pasākumus, 
lai informētu ēku un to daļu  īpašniekus vai 
īrniekus  par dažādām metodēm un praksi, 
kas kalpo energoefektivitātes 
palielināšanai.

Or. en

Pamatojums

Tā kā energoefektivitāti būtiski ietekmē ēkas izmantošanas veids un īrnieku enerģijas izvēle, 
gan īpašniekiem, gan īrniekiem ir nepieciešams piekļūt informācijai par to, kā uzlabot 
energoefektivitāti.  Jānosaka prasība komerciālo ēku īpašniekiem un īrniekiem apmainīties ar 
informāciju par reālo ēkas vai tās daļas izmantošanu, lai nodrošinātu visu datu pieejamību 
lēmumu pieņemšanai par nepieciešamajiem uzlabojumiem.
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Grozījums Nr. 433
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
informētu ēku vai to daļu īpašniekus vai 
īrniekus par dažādām metodēm un praksi, 
kas kalpo energoefektivitātes 
palielināšanai.

Dalībvalstis veic  vajadzīgos pasākumus, 
lai informētu ēku un to daļu  īpašniekus vai 
īrniekus  par dažādām metodēm un praksi, 
kas kalpo energoefektivitātes 
palielināšanai.

Or. en

Pamatojums

Tā kā energoefektivitāti būtiski ietekmē ēkas izmantošanas veids un īrnieku enerģijas izvēle, 
gan īpašniekiem, gan īrniekiem ir nepieciešams piekļūt informācijai par to, kā uzlabot 
energoefektivitāti.  Jānosaka prasība komerciālo ēku īpašniekiem un īrniekiem apmainīties ar 
informāciju par reālo ēkas vai tās daļas izmantošanu, lai nodrošinātu visu datu pieejamību 
lēmumu pieņemšanai par nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Grozījums Nr. 434
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis jo īpaši sniedz informāciju ēku 
īpašniekiem vai īrniekiem par 
energoefektivitātes sertifikātiem un 
inspekcijas ziņojumiem, to nolūkiem un 
mērķiem, par rentabliem veidiem, kā 
uzlabot attiecīgo ēku energoefektivitāti un 
par finansiālajām sekām vidusposmā un 
ilgtermiņā, ja nekas netiks darīts, lai 
uzlabotu attiecīgās ēkas energoefektivitāti.

Dalībvalstis jo īpaši sniedz informāciju ēku 
īpašniekiem un īrniekiem par 
energoefektivitātes sertifikātiem un 
inspekcijas ziņojumiem, to nolūkiem un 
mērķiem, par rentabliem veidiem, kā 
uzlabot attiecīgo ēku energoefektivitāti un 
par finansiālajām sekām vidusposmā un 
ilgtermiņā, ja nekas netiks darīts, lai 
uzlabotu attiecīgās ēkas energoefektivitāti.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā energoefektivitāti būtiski ietekmē ēkas izmantošanas veids un īrnieku enerģijas izvēle, 
gan īpašniekiem, gan īrniekiem ir nepieciešams piekļūt informācijai par to, kā uzlabot 
energoefektivitāti. Jānosaka prasība komerciālo ēku īpašniekiem un īrniekiem apmainīties ar 
informāciju par reālo ēkas vai tās daļas izmantošanu, lai nodrošinātu visu datu pieejamību 
lēmumu pieņemšanai par nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Grozījums Nr. 435
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis jo īpaši sniedz informāciju ēku 
īpašniekiem vai īrniekiem par 
energoefektivitātes sertifikātiem un 
inspekcijas ziņojumiem, to nolūkiem un 
mērķiem, par rentabliem veidiem, kā 
uzlabot attiecīgo ēku energoefektivitāti un 
par finansiālajām sekām vidusposmā un 
ilgtermiņā, ja nekas netiks darīts, lai 
uzlabotu attiecīgās ēkas energoefektivitāti.

Dalībvalstis jo īpaši sniedz informāciju ēku 
īpašniekiem vai īrniekiem par 
energoefektivitātes sertifikātiem un 
inspekcijas ziņojumiem, to nolūkiem un 
mērķiem, par rentabliem veidiem, kā 
uzlabot attiecīgo ēku energoefektivitāti un 
par finansiālajām sekām vidusposmā un 
ilgtermiņā, ja nekas netiks darīts, lai 
uzlabotu attiecīgās ēkas energoefektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Tā kā energoefektivitāti būtiski ietekmē ēkas izmantošanas veids un īrnieku enerģijas izvēle, 
gan īpašniekiem, gan īrniekiem ir nepieciešams piekļūt informācijai par to, kā uzlabot 
energoefektivitāti.  Jānosaka prasība komerciālo ēku īpašniekiem un īrniekiem apmainīties ar 
informāciju par reālo ēkas vai tās daļas izmantošanu, lai nodrošinātu visu datu pieejamību 
lēmumu pieņemšanai par nepieciešamajiem uzlabojumiem.
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Grozījums Nr. 436
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis jo īpaši sniedz informāciju ēku 
īpašniekiem vai īrniekiem par 
energoefektivitātes sertifikātiem un 
inspekcijas ziņojumiem, to nolūkiem un 
mērķiem, par rentabliem veidiem, kā 
uzlabot attiecīgo ēku energoefektivitāti un 
par finansiālajām sekām vidusposmā un 
ilgtermiņā, ja nekas netiks darīts, lai 
uzlabotu attiecīgās ēkas energoefektivitāti.

Dalībvalstis jo īpaši sniedz informāciju ēku 
īpašniekiem vai īrniekiem par 
energoefektivitātes sertifikātiem un 
inspekcijas ziņojumiem, to nolūkiem un 
mērķiem, par rentabliem veidiem, kā 
uzlabot attiecīgo ēku energoefektivitāti un 
par finansiālajām sekām vidusposmā un 
ilgtermiņā, ja nekas netiks darīts un nebūs 
pieejami finanšu instrumenti, lai uzlabotu 
attiecīgās ēkas energoefektivitāti. Ar 
informācijas kampaņu palīdzību 
jāmudina ēku īpašnieki un īrnieki ievērot 
minimālos standartus un pat pozitīvā 
nozīmē pārsniegt to prasības.

Or. en

Pamatojums

Informācijas kampaņās jāatspoguļo ES stratēģiskie mērķi, kas saistīti ar energoefektivitātes 
uzlabošanu un pasākumiem, lai atbalstītu valsts iestādes, uzņēmumus un mājsaimniecības ēku 
energoefektivitātes uzlabošanā.

Grozījums Nr. 437
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis jo īpaši sniedz informāciju ēku 
īpašniekiem vai īrniekiem par 
energoefektivitātes sertifikātiem un 
inspekcijas ziņojumiem, to nolūkiem un 
mērķiem, par rentabliem veidiem, kā 
uzlabot attiecīgo ēku energoefektivitāti un 
par finansiālajām sekām vidusposmā un 

Dalībvalstis jo īpaši sniedz informāciju ēku 
īpašniekiem vai īrniekiem par 
energoefektivitātes sertifikātiem un 
inspekcijas ziņojumiem, to nolūkiem un 
mērķiem, par rentabliem veidiem, kā 
uzlabot attiecīgo ēku energoefektivitāti un 
par finansiālajām sekām vidusposmā un 
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ilgtermiņā, ja nekas netiks darīts, lai 
uzlabotu attiecīgās ēkas energoefektivitāti.

ilgtermiņā, ja nekas netiks darīts, lai 
uzlabotu attiecīgās ēkas energoefektivitāti.
Dalībvalstis rūpējas par to, lai vietējās un 
reģionālās pārvaldes iestādes tiktu 
iesaistītas informēšanas, ieinteresēšanas, 
orientēšanas un profesionālās 
sagatavošanas programmu izstrādē.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā vietējo un reģionālo pārvaldes iestāžu kompetences plānošanā un kā ēku 
īpašniecēm, kā arī ievērojot to tuvās attiecības ar pilsoņiem, dalībvalstīm būtu jākonsultējas 
ar šīm iestādēm, izstrādājot informēšanas, ieinteresēšanas, orientēšanas un profesionālās 
sagatavošanas programmas.

Grozījums Nr. 438
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komercēku īpašniekiem un īrniekiem ir 
jāveic informācijas apmaiņa par reālo 
enerģijas patēriņu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā energoefektivitāti būtiski ietekmē ēkas izmantošanas veids un īrnieku enerģijas izvēle, 
gan īpašniekiem, gan īrniekiem ir nepieciešams piekļūt informācijai par to, kā uzlabot 
energoefektivitāti.  Jānosaka prasība komerciālo ēku īpašniekiem un īrniekiem apmainīties ar 
informāciju par reālo ēkas vai tās daļas izmantošanu, lai nodrošinātu visu datu pieejamību 
lēmumu pieņemšanai par nepieciešamajiem uzlabojumiem.
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Grozījums Nr. 439
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komercēku īpašniekiem un īrniekiem ir 
jāveic informācijas apmaiņa par reālo 
enerģijas patēriņu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā energoefektivitāti būtiski ietekmē ēkas izmantošanas veids un īrnieku enerģijas izvēle, 
gan īpašniekiem, gan īrniekiem ir nepieciešams piekļūt informācijai par to, kā uzlabot 
energoefektivitāti.  Jānosaka prasība komerciālo ēku īpašniekiem un īrniekiem apmainīties ar 
informāciju par reālo ēkas vai tās daļas izmantošanu, lai nodrošinātu visu datu pieejamību 
lēmumu pieņemšanai par nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Grozījums Nr. 440
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis informē īpašniekus vai 
īrniekus par ēku energoefektivitātes 
uzlabošanai paredzēto finanšu atbalstu.
Dalībvalstis informē Komisiju par:
a) valsts, reģionālā un vietējā līmeņa 
energoefektivitātes atbalsta sistēmu un 
par atjaunīgo avotu enerģijas 
izmantošanu ēkās;
b) par atjaunīgo avotu enerģijas daļu, kas 
izmantota nekustamajos īpašumos valsts 
un reģionālā līmenī, kā arī sniedz 
specifisku informāciju par to, vai 
atjaunīgā enerģija nāk no vietējām 
iekārtām, no pilsētas apkures/dzesēšanas 
sistēmas vai no koģenerācijas;
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Šo informāciju iekļauj energoefektivitātes 
rīcības plānos, kuri minēti Direktīvas 
2006/32/EK 14. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 441
Eluned Morgan

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nekavējoties izveido 
kontaktus ar vietējām pārvaldes iestādēm 
un sniedz tām konsultācijas informēšanas 
un ieinteresēšanas programmu izstrādes 
jomā.

Or. en

Pamatojums

Šā direktīvas pārstrādāšanas priekšlikuma noteikumi daudzējādi ietekmē vietējās pārvaldes 
iestādes, kuras atbild par plānošanu un ir dažādu ēku, tostarp sociālo ēku īpašnieces un 
pārvaldnieces. To tuvība pilsoņiem nosaka vietējo pārvaldes iestāžu nozīmīgo lomu 
informācijas sniegšanā un atbalsta sniegšanā īrniekiem un īpašniekiem, lai viņi varētu 
uzlabot savu ēku energoefektivitāti un mainīt enerģijas patēriņa veidus.

Grozījums Nr. 442
Roberts Zīle

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis rūpējas par to, lai vietējās un 
reģionālās pārvaldes iestādes tiktu 
iesaistītas informēšanas, ieinteresēšanas, 
orientēšanas un profesionālās 
sagatavošanas programmu izstrādē.
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Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā vietējo un reģionālo pārvaldes iestāžu kompetences plānošanā un kā ēku 
īpašniecēm, kā arī ievērojot to tuvās attiecības ar pilsoņiem, dalībvalstīm būtu jākonsultējas 
ar šīm iestādēm, izstrādājot informēšanas, ieinteresēšanas, orientēšanas un profesionālās 
sagatavošanas programmas.

Grozījums Nr. 443
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 
31. decembrim pieņem un publicē 
normatīvos un administratīvos aktus, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 2. līdz 
17. un 19. līdz 22. panta un I un 
II pielikuma prasības. Dalībvalstis 
nekavējoties iesniedz Komisijai minēto 
tiesību aktu tekstus, kā arī minēto tiesību 
aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

1. Dalībvalstis vēlākais līdz 2012. gada 
31. decembrim pieņem un publicē 
normatīvos un administratīvos aktus, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības. Dalībvalstis nekavējoties iesniedz 
Komisijai minēto tiesību aktu tekstus, kā 
arī minēto tiesību aktu un šīs direktīvas 
atbilstības tabulu.

Dalībvalstis vēlākais no 2010. gada 
31. decembra piemēro minētos tiesību 
aktus tiktāl, ciktāl tie attiecas uz 2., 3., 9., 
10. līdz 12, 16., 17., 19. un 22. pantu.
Noteikumus, kas minēti 4. līdz 8., 13. līdz 
15. un 17. pantā, tās piemēro vēlākais no 
2010. gada 31. decembra attiecībā uz 
ēkām, ko izmanto publiskā sektora 
iestādes, un attiecībā uz citām ēkām tos 
piemēro vēlākais no 2012. gada 
31. janvāra.
Pieņemot minētos aktus, dalībvalstis tajos 
iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai attiecīgu 
atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai.
Tajos arī iekļauj norādi, ka atsauces uz 
direktīvām, kuras atceļ ar šo direktīvu, 
esošajos normatīvajos un administratīvajos 
aktos uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu.

Pieņemot minētos aktus, dalībvalstis tajos 
iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai attiecīgu 
atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai.
Tajos arī iekļauj norādi, ka atsauces uz 
direktīvām, kuras atceļ ar šo direktīvu, 
esošajos normatīvajos un administratīvajos 
aktos uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu.
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Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda 
atsauce un kā formulējams minētais 
teikums.

Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda 
atsauce un kā formulējams minētais 
teikums.

Or. de

Pamatojums

Pārstrādātas direktīvas transponēšanai ir noteikts ļoti optimistisks termiņš. Direktīva tiek 
pārstrādāta, lai gan iepriekšējā direktīvā noteiktie pasākumi un mērķi vēl nav īstenoti visās 
dalībvalstīs un to ietekme vēl nav jūtama. Tāpēc transponēšanas termiņš ir jāpārceļ uz vēlāku 
laiku. Vienots transponēšanas datums nodrošinātu lielāku jauno noteikumu pārredzamību un 
skaidrību.

Grozījums Nr. 444
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 
31. decembrim pieņem un publicē 
normatīvos un administratīvos aktus, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 2. līdz 
17. un 19. līdz 22. panta un I un 
II pielikuma prasības. Dalībvalstis 
nekavējoties iesniedz Komisijai minēto 
tiesību aktu tekstus, kā arī minēto tiesību 
aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

1. Dalībvalstis vēlākais līdz 2012. gada 
31. decembrim pieņem un publicē 
normatīvos un administratīvos aktus, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 2. līdz 
17. un 19. līdz 22. panta un I un 
II pielikuma prasības. Dalībvalstis 
nekavējoties iesniedz Komisijai minēto 
tiesību aktu tekstus, kā arī minēto tiesību 
aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējie direktīvas noteikumi daudzās dalībvalstīs tikko ir ieviesti valsts tiesību aktos un 
jau rada daudz problēmu vietējām un reģionālajām pārvaldes iestādēm. Ieviešanas termiņa 
harmonizācija dotu vairāk laika saturīgu risinājumu meklēšanai un dotu iespēju labāk ievērot 
vietējos apstākļus. Direktīvas efektīva mērķu sasniegšana ir svarīgāka par ieviešanas ātrumu.
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Grozījums Nr. 445
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis vēlākais no 2010. gada 
31. decembra piemēro minētos tiesību 
aktus tiktāl, ciktāl tie attiecas uz 2., 3., 9., 
10. līdz 12, 16., 17., 19. un 22. pantu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pašreizējie direktīvas noteikumi daudzās dalībvalstīs tikko ir ieviesti valsts tiesību aktos un 
jau rada daudz problēmu vietējām un reģionālajām pārvaldes iestādēm. Ieviešanas termiņa 
harmonizācija dotu vairāk laika saturīgu risinājumu meklēšanai un dotu iespēju labāk ievērot 
vietējos apstākļus. Direktīvas efektīva mērķu sasniegšana ir svarīgāka par ieviešanas ātrumu.

Grozījums Nr. 446
Eluned Morgan

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis vēlākais no 2010. gada 
31. decembra piemēro minētos tiesību 
aktus tiktāl, ciktāl tie attiecas uz 2., 3., 9., 
10. līdz 12, 16., 17., 19. un 22. pantu.

Dalībvalstis vēlākais no 2010. gada 
31. decembra piemēro minētos tiesību 
aktus tiktāl, ciktāl tie attiecas uz 2., 3., 9., 
16., 17., 19. un 22. pantu.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ir noteikts reālāks īstenošanas grafiks un tas dos vairāk laika atbilstīgai 
finanšu plānošanai un pieteikama skaita neatkarīgu un akreditētu ekspertu sagatavošanai.
Turklāt, ņemot vērā pašreizējo akreditētu ekspertu trūkumu vairākās dalībvalstīs, kā arī 
būtiski paplašinoties direktīvas piemērošanas jomai, ir nepieciešams attālināt īstenošanas 
datumu, ja tā nepieciešamību nosaka neatkarīgu akreditētu energoefektivitātes ekspertu 
trūkums.
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Grozījums Nr. 447
Eluned Morgan

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis vēlākais no 2012. gada 
31. decembra piemēro minētos tiesību 
aktus tiktāl, ciktāl tie attiecas uz 10.–
12. pantu.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ir noteikts reālāks īstenošanas grafiks un tas dos vairāk laika atbilstīgai 
finanšu plānošanai un pieteikama skaita neatkarīgu un akreditētu ekspertu sagatavošanai.
Turklāt, ņemot vērā pašreizējo akreditētu ekspertu trūkumu vairākās dalībvalstīs, kā arī 
būtiski paplašinoties direktīvas piemērošanas jomai, ir nepieciešams attālināt īstenošanas 
datumu, ja tā nepieciešamību nosaka neatkarīgu akreditētu energoefektivitātes ekspertu 
trūkums.

Grozījums Nr. 448
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Noteikumus, kas minēti 4. līdz 8., 13. līdz 
15. un 17. pantā, tās piemēro vēlākais no 
2010. gada 31. decembra attiecībā uz 
ēkām, ko izmanto publiskā sektora 
iestādes, un attiecībā uz citām ēkām tos 
piemēro vēlākais no 2012. gada 
31. janvāra.

svītrots

Or. en



AM\771248LV.doc 57/80 PE421.190v01-00

LV

Pamatojums

Pašreizējie direktīvas noteikumi daudzās dalībvalstīs tikko ir ieviesti valsts tiesību aktos un 
jau rada daudz problēmu vietējām un reģionālajām pārvaldes iestādēm. Ieviešanas termiņa 
harmonizācija dotu vairāk laika saturīgu risinājumu meklēšanai un dotu iespēju labāk ievērot 
vietējos apstākļus. Direktīvas efektīva mērķu sasniegšana ir svarīgāka par ieviešanas ātrumu.

Grozījums Nr. 449
Eluned Morgan

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kvalificētu vai akreditētu ekspertu 
trūkuma gadījumā dalībvalstis var 
izmantot divu gadu papildu termiņu, lai 
pilnībā piemērotu 10.–15. panta 
noteikumus. Ja dalībvalstis izmanto šo 
noteikumu, tās informē Komisiju un 
sniedz atbilstīgu paskaidrojumu kopā ar 
šīs direktīvas turpmākās īstenošanas 
grafiku.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ir noteikts reālāks īstenošanas grafiks un tas dos vairāk laika atbilstīgai 
finanšu plānošanai un pieteikama skaita neatkarīgu un akreditētu ekspertu sagatavošanai.
Turklāt, ņemot vērā pašreizējo akreditētu ekspertu trūkumu vairākās dalībvalstīs, kā arī 
būtiski paplašinoties direktīvas piemērošanas jomai, ir nepieciešams attālināt īstenošanas 
datumu, ja tā nepieciešamību nosaka neatkarīgu akreditētu energoefektivitātes ekspertu 
trūkums.
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Grozījums Nr. 450
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ēkas energoefektivitāti nosaka, 
pamatojoties uz aprēķināto vai faktisko 
enerģiju, ko gadā patērē, lai izpildītu 
dažādas vajadzības, kas saistītas ar tās 
tipisku lietošanu, un tā atspoguļo apkures 
siltumenerģijas pieprasījumu un dzesēšanas 
siltumenerģijas pieprasījumu (enerģija, kas 
vajadzīga, lai novērstu pārkaršanu), lai 
uzturētu ēkai paredzētos temperatūras 
apstākļus.

1. Ēkas energoefektivitāti nosaka, 
pamatojoties uz aprēķināto vai faktisko 
enerģiju, ko gadā patērē, lai izpildītu 
dažādas vajadzības, kas saistītas ar tās 
tipisku lietošanu, un tā atspoguļo apkures 
siltumenerģijas pieprasījumu un dzesēšanas 
siltumenerģijas pieprasījumu (enerģija, kas 
vajadzīga, lai novērstu pārkaršanu), lai 
uzturētu ēkai paredzētos temperatūras 
apstākļus. Patēriņu vajadzības gadījumā 
izlīdzina atkarībā no uz vietas saražotās 
atjaunīgo avotu enerģijas.

Or. en

Pamatojums

Ēku energoefektivitātes aprēķināšanas metodoloģijā ir jāņem vērā nākamā ēku paaudze un jo 
īpaši pašpietiekamu ēku potenciāls, kuras pašas ražos un patērēs enerģiju. Tāpēc vispārējās 
aprēķinu pamatnostādnēs ir jāņem vērā gan patēriņš, gan iekšējā ražošana.

Grozījums Nr. 451
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ēkas energoefektivitāti nosaka, 
pamatojoties uz aprēķināto vai faktisko 
enerģiju, ko gadā patērē, lai izpildītu 
dažādas vajadzības, kas saistītas ar tās 
tipisku lietošanu, un tā atspoguļo apkures 
siltumenerģijas pieprasījumu un dzesēšanas 
siltumenerģijas pieprasījumu (enerģija, kas 
vajadzīga, lai novērstu pārkaršanu), lai 
uzturētu ēkai paredzētos temperatūras

1. Ēkas energoefektivitāti nosaka, 
pamatojoties uz aprēķināto vai faktisko 
primāro enerģiju, ko gadā patērē, lai 
izpildītu dažādas vajadzības, kas saistītas 
ar tās parasto lietošanu, un tā atspoguļo 
apkures siltumenerģijas pieprasījumu un 
dzesēšanas siltumenerģijas pieprasījumu 
(enerģija, kas vajadzīga, lai novērstu 
pārkaršanu), lai uzturētu ēkai paredzētos 
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apstākļus. temperatūras apstākļus.

Or. de

Pamatojums

Direktīvas mērķis ir atbalstīt tās ēkas, kuru primārās enerģijas patēriņš ir zems. Šis grozījums 
atspoguļo šo mērķi.

Grozījums Nr. 452
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ēkas energoefektivitāti izsaka 
pārredzamā veidā un tajā ietver arī 
skaitlisku norādi uz oglekļa dioksīda 
emisiju un primārās enerģijas 
izmantošanu.

2. Ēkas energoefektivitāti izsaka 
pārredzamā veidā, pamatojoties uz 
primārās enerģijas patēriņu, un tajā ietver 
skaitlisku norādi uz oglekļa dioksīda 
emisiju, kurā ir ņemta vērā primārās 
enerģijas izmantošana.

Ēku energoefektivitātes aprēķina metodē 
jāņem vērā Eiropas standarti.

Ēku energoefektivitātes aprēķina metodē 
jāņem vērā Eiropas standarti.

Šo oglekļa dioksīda skaitlisko rādītāju 
aprēķina, ievērojot tās oglekļa dioksīda 
emisijas, kuras ir radušās vai no kurām ir 
izdevies izvairīties atkarībā no primārās 
enerģijas izmantošanas pieauguma vai 
samazinājuma.

Or. fr

Pamatojums

Nosakot enerģijas standartus, dalībvalstīm ir jāņem vērā primārās enerģijas patēriņš, jo tas 
ir vienīgais veids, kā noteikt patieso viņu izdarītās izvēles ietekmi uz vidi. Tik pat svarīgi ir 
sniegt patērētājam norādi par izdarītās izvēles radīto CO2 emisiju apjomu, balstoties uz 
primāro enerģiju, īpaši ēkās, kurās enerģijas izvēlei ir ilgtermiņa sekas.
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Grozījums Nr. 453
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ēkas energoefektivitāti izsaka 
pārredzamā veidā un tajā ietver arī 
skaitlisku norādi uz oglekļa dioksīda 
emisiju un primārās enerģijas 
izmantošanu.

2. Ēkas energoefektivitāti izsaka 
pārredzamā veidā un tajā ietver arī 
skaitlisku norādi uz primārās enerģijas 
izmantošanu, ko izsaka kWh/m2 gadā.

Ēku energoefektivitātes aprēķina metodē 
jāņem vērā Eiropas standarti.

Ēku energoefektivitātes aprēķina metodē 
jāņem vērā Eiropas standarti un attiecīgie 
Kopienas tiesību akti, tostarp Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 
2009/.../EK par atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanas veicināšanu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārredzamību un salīdzināmību, ir jānosaka kopēja ēku energoefektivitātes 
vienība, ko izsaka ar primārās enerģijas pieprasījumu. kWh/m2 gadā ir vienīgā iespējamā 
vienība, kas sniedz šādu ticamu informāciju. Turklāt ir jāņem vērā attiecīgos ES tiesību aktos 
iekļautās aprēķinu metodes. Nesen pieņemtā direktīva par atjaunojamo enerģiju ir skaidrs 
aprēķinu piemērs, lai aprēķinātu tīro siltumsūkņu pārnesto enerģiju.

Grozījums Nr. 454
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ēkas energoefektivitāti izsaka 
pārredzamā veidā un tajā ietver arī 
skaitlisku norādi uz oglekļa dioksīda 
emisiju un primārās enerģijas 
izmantošanu.

2. Ēkas energoefektivitāti izsaka 
pārredzamā veidā un tajā ietver arī galīgo 
enerģijas patēriņu.

Ēku energoefektivitātes aprēķina metodē Ēku energoefektivitātes aprēķina metodē ir 
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jāņem vērā Eiropas standarti. jāizmanto Eiropas standarti.

Or. de

Pamatojums

Patērētājam svarīgs ir nevis primārās enerģijas patēriņš, bet gan galīgais enerģijas patēriņš.
Tas ir vienīgais skaitlis, 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. Turklāt ši direktīva attiecas uz 
ēku energoefektivitāti, nevis uz oglekļa dioksīda emisijām, kas arī lielā mērā ir atkarīgas no 
dažādiem enerģijas veidiem. Lai ņemtu vērā ēkas faktiskos siltuma rādītājus, būtu vajadzīga 
vispārēja un tāpēc disproporcionāla ēkas tehniskā pārbaude.

Grozījums Nr. 455
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ēkas energoefektivitāti izsaka 
pārredzamā veidā un tajā ietver arī 
skaitlisku norādi uz oglekļa dioksīda 
emisiju un primārās enerģijas izmantošanu.

2. Ēkas energoefektivitāti izsaka 
pārredzamā veidā un tajā ietver arī 
skaitlisku norādi uz oglekļa dioksīda 
emisiju un primārās enerģijas izmantošanu.
Sistēmas robežas ir jānosaka tā, lai 
atklātos atšķirība starp galīgo aprēķināto 
enerģijas pieprasījumu un galīgo reālo 
enerģijas patēriņu.

Or. de

Pamatojums

Sistēmas robežas ir jānosaka precīzi, lai skaidri atklātos atšķirība starp aprēķināto enerģijas 
daudzumu un skaitītāja uzrādīto enerģijas daudzumu.
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Grozījums Nr. 456
Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot energoefektivitāti elektrības 
izmantošanai ēkā, pārrēķina koeficientā 
no galīgās enerģijas uz primāro ņem vērā 
atbilstīgo vidējo svērto gada elektrības un 
degvielas maisījuma apjomu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek novērsts energoefektivitātes maiņas risks, ko varētu izraisīt vienkārša 
elektrības piegādātāja maiņa. Patiesībā elektrības ražošanas efektivitāte mainās atkarībā no 
degvielas un izmantotās tehnoloģijas.

Grozījums Nr. 457
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ēku energoefektivitātes aprēķina metodē 
jāņem vērā Eiropas standarti.

Ēku energoefektivitātes aprēķina metode ir 
vienots Eiropas standarts.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina efektīvu Eiropas standartu ievērošanu un piemērošanu.
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Grozījums Nr. 458
Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ēku energoefektivitātes aprēķina metodē 
jāņem vērā Eiropas standarti.

Ēku energoefektivitātes aprēķina metode 
būtu jāsaskaņo Eiropas līmenī.

Or. it

Pamatojums

Aprēķina metodei visā Kopienā jābūt vienai.

Grozījums Nr. 459
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ēku energoefektivitātes aprēķina metodē 
jāņem vērā Eiropas standarti.

Ēku energoefektivitātes aprēķina metodē 
izmanto saskaņotus Eiropas standartus.

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. 460
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ēku energoefektivitātes aprēķina metodē 
jāņem vērā Eiropas standarti.

Ēku energoefektivitātes aprēķina metodē 
izmanto Eiropas standartus.

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. 461
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) šādi faktiskie ēkas siltuma rādītāji 
(tostarp tās iekšējās šķērssienas).

(a) šādi vispārējie ēkas siltuma rādītāji 
(tostarp tās iekšējās šķērssienas).

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. Turklāt ši direktīva attiecas u 
ēku energoefektivitāti, nevis uz oglekļa dioksīda emisijām, kas arī lielā mērā ir atkarīgas no 
dažādiem enerģijas veidiem. Lai ņemtu vērā ēkas faktiskos siltuma rādītājus, būtu vajadzīga 
vispārēja un tāpēc disproporcionāla ēkas tehniskā pārbaude.
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Grozījums Nr. 462
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) izolācija; ii) izolācijas sistēmas;

Or. fr

Pamatojums

Izolācijas sistēmas kopumā nosaka ēkas faktiskos siltuma rādītājus. Ja izolācijas sistēmas 
noteiktas 2. pantā, jāizmanto šī terminoloģija, kurā iekļauti termiskie tilti.

Grozījums Nr. 463
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) izolācija; (ii) izolācija; kas sasniegta, izmantojot 
pieejamos materiālus ar viszemāko 
siltumvadības spēju.

Or. en

Pamatojums

Izolācijas tehnikas ir ļoti būtisks elements, nosakot ēkas energoefektivitāti. Dalībvalstis, 
nosakot ēku energoefektivitātes mērķus, izskata visefektīvāko tirgū pieejamo izolācijas 
putuplasta izolējošo vērtību.
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Grozījums Nr. 464
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts – v daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) termiskie tilti; svītrots

Or. fr

Pamatojums

Izolācijas sistēmas kopumā nosaka ēkas faktiskos siltuma rādītājus. Ja izolācijas sistēmas 
noteiktas 2. pantā, jāizmanto šī terminoloģija, kurā iekļauti termiskie tilti.

Grozījums Nr. 465
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) gaisa kondicionēšanas ierīces ; (c) gaisa kondicionēšanas ierīces, tostarp 
dzesēšanas sistēmas;

Or. en

Pamatojums

Lai aprēķinātu ēku energoefektivitāti, ir svarīgi aplūkot apkures, dzesēšanas un ventilāciju 
sistēmu mijiedarbību. Piemēram, sistēmas, kurās iekļauti enerģijas atgūšanas mehānismi, var 
sekmēt efektīvāku enerģijas izmantošanu. Piemēram, siltums, kas izplūst no vienas telpas 
dzesēšanas laikā var tikt izmantots citas telpas apsildīšanai. Siltummaiņu var veikt arī starp 
ieplūstošo un izplūstošo gaisu, izmantojot siltuma atgūšanas ventilāciju, kas samazinās 
enerģijas izmantošanu dzesēšanas vai apsildīšanas sistēmā. Arī atbilstoša zonu kontrole var 
sekmēt enerģijas taupīšanu, ja runa ir par telpas apsildīšanu vai dzesēšanu.
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Grozījums Nr. 466
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) iebūvēta apgaismes iekārta 
(galvenokārt sektorā, kur ietilpst ēkas, kas 
nav dzīvojamās ēkas);

(e) iebūvēta apgaismes iekārta;

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no individuālas interpretācijas, pielikuma formulējumu vajadzētu sašaurināt.

Grozījums Nr. 467
Ján Hudacký, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) iebūvēta apgaismes iekārta 
(galvenokārt sektorā, kur ietilpst ēkas, kas 
nav dzīvojamās ēkas);

(e) iebūvētas apgaismes sistēmas, ko 
nosaka apgaismojuma projekts, kurā 
ņemti vērā piemēroti apgaismes līmeņi 
funkcijām telpu līmenī, cilvēku klātbūtne, 
atbilstoša līmeņa dabīgā apgaismojuma 
pieejamība, elastīga apgaismes līmeņu 
piemērošana, kurā ievērota funkciju 
atšķirība, kā arī tas vai iekārta domāta 
nedzīvojamo vai dzīvojamo ēku sektoram.   

Or. en
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Grozījums Nr. 468
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) iebūvēta apgaismes iekārta 
(galvenokārt sektorā, kur ietilpst ēkas, kas 
nav dzīvojamās ēkas);

(e) iebūvēta apgaismes iekārta;

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no individuālas interpretācijas, pielikuma formulējumu vajadzētu sašaurināt.

Grozījums Nr. 469
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) jebkura (b), (c) un (d) apakšpunktu 
mijiedarbība, tostarp siltuma atgūšana.

Or. en

Pamatojums

Lai aprēķinātu ēku energoefektivitāti, ir svarīgi aplūkot apkures, dzesēšanas un ventilāciju 
sistēmu mijiedarbību. Piemēram, sistēmas, kurās iekļauta enerģijas atgūšanas mehānismi, 
var sekmēt efektīvāku enerģijas izmantošanu. Piemēram, siltums, kas izplūst no vienas telpas 
dzesēšanas laikā var tikt izmantots citas telpas apsildīšanai. Siltummaiņu var veikt arī starp 
ieplūstošo un izplūstošo gaisu, izmantojot siltuma atgūšanas ventilāciju, kas samazinās 
enerģijas izmantošanu dzesēšanas vai apsildīšanas sistēmā. Arī atbilstoša zonu kontrole var 
sekmēt enerģijas taupīšanu, ja runa ir par telpas apsildīšanu vai dzesēšanu.
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Grozījums Nr. 470
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 4. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) siltuma atgūšana;

Or. en

Pamatojums

Lai aprēķinātu ēku energoefektivitāti, ir svarīgi aplūkot apkures, dzesēšanas un ventilāciju 
sistēmu mijiedarbību. Piemēram, sistēmas, kurās iekļauta enerģijas atgūšanas mehānismi, 
var sekmēt efektīvāku enerģijas izmantošanu. Piemēram, siltums, kas izplūst no vienas telpas 
dzesēšanas laikā var tikt izmantots citas telpas apsildīšanai. Siltummaiņu var veikt arī starp 
ieplūstošo un izplūstošo gaisu, izmantojot siltuma atgūšanas ventilāciju, kas samazinās 
enerģijas izmantošanu dzesēšanas vai apsildīšanas sistēmā. Arī atbilstoša zonu kontrole var 
sekmēt enerģijas taupīšanu, ja runa ir par telpas apsildīšanu vai dzesēšanu.

Grozījums Nr. 471
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 4. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) zonas kontrole;

Or. en

Pamatojums

Lai aprēķinātu ēku energoefektivitāti, ir svarīgi aplūkot apkures, dzesēšanas un ventilāciju 
sistēmu mijiedarbību. Piemēram, sistēmas, kurās iekļauta enerģijas atgūšanas mehānismi, 
var sekmēt efektīvāku enerģijas izmantošanu. Piemēram, siltums, kas izplūst no vienas telpas 
dzesēšanas laikā var tikt izmantots citas telpas apsildīšanai. Siltummaiņu var veikt arī starp 
ieplūstošo un izplūstošo gaisu, izmantojot siltuma atgūšanas ventilāciju, kas samazinās 
enerģijas izmantošanu dzesēšanas vai apsildīšanas sistēmā. Arī atbilstoša zonu kontrole var 
sekmēt enerģijas taupīšanu, ja runa ir par telpas apsildīšanu vai dzesēšanu.
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Grozījums Nr. 472
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 5. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības pakalpojumu ēkas;

(h) iepirkšanās centri un 
mazumtirdzniecības ēkas;

Or. en

Pamatojums

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumu ēkas ir pārāk plaša kategorija, jo 
tajā tiktu iekļauti arī loģistikas centri, atsevišķi veikali, iepirkšanās centri un dažādiem 
komerciāliem mērķiem izmantojamas ēkas un katra šāda kategorija ir unikāla attiecībā uz tās 
vajadzībām enerģijas jomā.

Grozījums Nr. 473
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 5. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības pakalpojumu ēkas;

(h) iepirkšanās centri un 
mazumtirdzniecības ēkas;

Or. en

Pamatojums

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumu ēkas ir pārāk plaša kategorija, jo 
tajā tiktu iekļauti arī loģistikas centri, atsevišķi veikali, iepirkšanās centri un dažādiem 
komerciāliem mērķiem izmantojamas ēkas un katra šāda kategorija ir unikāla attiecībā uz tās 
vajadzībām enerģijas jomā.
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Grozījums Nr. 474
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 5. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) vairumtirdzniecības un loģistikas 
ēkas;

Or. en

Pamatojums

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumu ēkas ir pārāk plaša kategorija, jo 
tajā tiktu iekļauti arī loģistikas centri, atsevišķi veikali, iepirkšanās centri un dažādiem 
komerciāliem mērķiem izmantojamas ēkas un katra šāda kategorija ir unikāla attiecībā uz tās 
vajadzībām enerģijas jomā.

Grozījums Nr. 475
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 5. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) vairumtirdzniecības un loģistikas 
ēkas;

Or. en

Pamatojums

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumu ēkas ir pārāk plaša kategorija, jo 
tajā tiktu iekļauti arī loģistikas centri, atsevišķi veikali, iepirkšanās centri un dažādiem 
komerciāliem mērķiem izmantojamas ēkas un katra šāda kategorija ir unikāla attiecībā uz tās 
vajadzībām enerģijas jomā.
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Grozījums Nr. 476
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šāda kontroles sistēma dalībvalstīm izmaksātu miljardiem eiro, kas būtu ļoti nesamērīgi 
attiecībā pret ieguvumiem. Tas izraisa nopietnas šaubas par to, vai šāda sistēma ir 
nepieciešama, un tāpēc jāšaubās, vai to var uzspiest.

Grozījums Nr. 477
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

svītrots

Or. de

Pamatojums

Prasības veidot neatkarīgu kontroles sistēmu papildus jau esošajām  inspekcijām  un 
energoefektivitātes sertifikātu izsniegšanai radītu papildu birokrātisko slogu, kas šķiet 
nesamērīgs. Šādā kontroles sistēmā izlietotu resursus, kurus labāk vajadzētu tērēt reāliem 
energotaupības pasākumiem, nevis jaunu administratīvo procedūru radīšanai. Sk. 17. panta 
grozījumu.
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Grozījums Nr. 478
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes vai iestādes, 
kurām kompetentās iestādes ir deleģējušas 
pienākumus īstenot neatkarīgās kontroles 
sistēmas, nejaušas izlases veidā atlasa 
vismaz 0,5 % no visiem gadā 
sagatavotajiem inspekcijas ziņojumiem un 
tos verificē. Verifikāciju veic vienā no trīs 
alternatīviem turpmāk norādītajiem 
līmeņiem, un katrā līmenī verificē vismaz 
statistiski būtisku daļu izvēlēto sertifikātu:

1. Kompetentās iestādes vai iestādes, 
kurām kompetentās iestādes ir deleģējušas 
pienākumus īstenot neatkarīgās kontroles 
sistēmas, nejaušas izlases veidā atlasa 
vismaz 0,5 % no visiem gadā katra 
eksperta sagatavotajiem inspekcijas 
ziņojumiem un tos verificē. Ja neatkarīgs 
eksperts izsniedz tikai dažus sertifikātus, 
kompetentās iestādes vai struktūras pēc 
nejaušības principa atlasa vismaz vienu 
sertifikātu un to verificē. Verifikāciju veic 
vienā no trīs alternatīviem turpmāk 
norādītajiem līmeņiem, un katrā līmenī 
verificē vismaz statistiski būtisku daļu 
izvēlēto sertifikātu:

Or. en

Pamatojums

Būtu jāstiprina neatkarīgā kontroles sistēma, lai pārbaudītu sertifikātu inspekcijas ziņojumu 
derīgumu un kvalitāti, nodrošinot, ka katra eksperta darbs tiek regulāri pārbaudīts.
Pārkāpumu gadījumos otrā līmeņa pārbaudes un sankciju noteikšana  ekspertiem, kas 
pieļāvuši kļūdas, atturēs no noteikumu neievērošanas attiecībā uz sertifikātu un inspekcijas 
ziņojumu kvalitāti.

Grozījums Nr. 479
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pārbaudēs tiek atklāta neatbilstība, 
kompetentās iestādes vai struktūras  pēc 
nejaušības principa atlasa tā paša 
eksperta veiktus papildu piecus  
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sertifikātus un tos verificē. Ja papildu 
pārbaudēs tiek atklāta neatbilstība, 
kompetentas iestādes vai struktūras 
nosaka ekspertam sodu; visnopietnākie 
pārkāpumi var tikt sodīti, anulējot 
eksperta akreditāciju

Or. en

Pamatojums

Būtu jāstiprina neatkarīgā kontroles sistēma, lai pārbaudītu sertifikātu  inspekcijas ziņojumu 
derīgumu un kvalitāti, nodrošinot, ka katra eksperta darbs tiek regulāri pārbaudīts.
Pārkāpumu gadījumos otrā līmeņa pārbaudes un sankciju noteikšana  ekspertiem, kas 
pieļāvuši kļūdas, atturēs no noteikumu neievērošanas attiecībā uz sertifikātu un inspekcijas 
ziņojumu  kvalitāti.

Grozījums Nr. 480
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes vai iestādes, 
kurām kompetentās iestādes ir deleģējušas 
pienākumus īstenot neatkarīgās kontroles 
sistēmas, nejaušas izlases veidā atlasa 
vismaz 0,1 % no visiem gadā 
sagatavotajiem inspekcijas ziņojumiem un 
tos verificē. Verifikāciju veic vienā no trīs 
alternatīviem turpmāk norādītajiem 
līmeņiem, un katrā līmenī verificē vismaz 
statistiski būtisku daļu izvēlēto sertifikātu:

2. Kompetentās iestādes vai iestādes, 
kurām kompetentās iestādes ir deleģējušas 
pienākumus īstenot neatkarīgās kontroles 
sistēmas, nejaušas izlases veidā atlasa 
vismaz 0,1 % no visiem gadā katra 
eksperta sagatavotajiem inspekcijas 
ziņojumiem un tos verificē. Ja 
neatkarīgais eksperts iesniedz tikai nelielu 
skaitu inspekcijas ziņojumu, kompetentās 
iestādes vai struktūras pēc nejaušības 
principa atlasa vismaz vienu inspekcijas 
ziņojumu un  to verificē. Verifikāciju veic 
vienā no trīs alternatīviem turpmāk 
norādītajiem līmeņiem, un katrā līmenī 
verificē vismaz statistiski būtisku daļu 
izvēlēto sertifikātu:

Or. en
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Pamatojums

Būtu jāstiprina neatkarīgā kontroles sistēma, lai pārbaudītu sertifikātu un inspekcijas 
ziņojumu derīgumu un kvalitāti, nodrošinot, ka katra eksperta darbs tiek regulāri pārbaudīts.
Pārkāpumu gadījumos otrā līmeņa pārbaudes un sankciju noteikšana  ekspertiem, kas 
pieļāvuši kļūdas, atturēs no noteikumu neievērošanas attiecībā uz sertifikātu un inspekcijas 
ziņojumu kvalitāti.

Grozījums Nr. 481
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pārbaudēs tiek atklāta neatbilstība, 
kompetentās iestādes vai struktūras pēc 
nejaušības principa atlasa tā paša 
eksperta veiktus papildu piecus 
inspekcijas ziņojumus un tos verificē. Ja 
papildu pārbaudēs tiek atklāta 
neatbilstība, kompetentas iestādes vai 
struktūras nosaka ekspertam sodu;
visnopietnākie pārkāpumi var tikt sodīti, 
anulējot eksperta akreditāciju

Or. en

Pamatojums

Būtu jāstiprina neatkarīgā kontroles sistēma, lai pārbaudītu sertifikātu un  inspekcijas 
ziņojumu  derīgumu un kvalitāti, nodrošinot, ka katra eksperta darbs tiek regulāri pārbaudīts.
Pārkāpumu gadījumos otrā līmeņa pārbaudes un sankciju noteikšana ekspertiem, kas 
pieļāvuši kļūdas, atturēs no noteikumu neievērošanas attiecībā uz sertifikātu un inspekcijas 
ziņojumu kvalitāti.
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Grozījums Nr. 482
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
III a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III.a pielikums
Izmaksu ziņā optimālo energoefektivitātes 

prasību noteikšana
Lai veikto šos aprēķinus, dalībvalstis:
- nosaka  references ēkas pēc to 
funkcionalitātes un ģeogrāfiskā 
izvietojuma, tostarp iekšējiem un ārējiem 
klimatiskajiem apstākļiem un kuras ir 
tipiskas ēkas attiecībā uz šiem rādītājiem.
References ēku sarakstā iekļauj gan  
jaunbūves, gan jau pastāvošas dzīvojamās 
un nedzīvojamās ēkas;
- nosaka tehniskās paketes  (piemēram, 
norobežojot konstrukciju vai to daļu 
izolāciju, vai energoefektīvākas ēku 
tehniskās sistēmas) vai novērtējamos 
energopiegādes pasākumus;
- novērtē piegādāto enerģiju, izmantoto 
primāro enerģiju un CO2  emisijas 
references ēkās (tostarp noteiktās 
piemērotās tehniskās paketes);
- novērtē atbilstošās ar  enerģiju saistīto 
ieguldījumu izmaksas un citas tehnisko 
pakešu kārtējās izmaksas, kas piemērotas 
references ēkām.
Aprēķinot ēkas aprites cikla izmaksas, 
pamatojoties uz references ēkām 
piemērojamo pasākumu tehniskajām 
paketēm un to noteikšanu attiecībā uz
energoefektivitāti un/vai CO2   emisijām, 
vērtē dažādu līmeņu minimālo
energoefektivitātes prasību izmaksu 
efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā pieeja par attiecīgās metodes izstrādi līdz  2010. gada 31. decembrim šķiet 
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nepiemērota, jo 2010. gada 31. decembrī būtu jāstājas spēkā jau pašai direktīvai. Metode 
izmaksu ziņā optimāla līmeņa aprēķināšanai būtu jānosaka vēl pirms direktīvu pieņem 
Padome un Parlaments. Metodē jāņem vērā spēkā esošie Eiropas (Eiropas Standartizācijas 
komitejas) standarti.

Grozījums Nr. 483
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
III a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III.a pielikums
Izmaksu ziņā optimālās 

energoefektivitātes prasību noteikšana
Lai veikto šos aprēķinus, dalībvalstis:
- nosaka  references ēkas pēc to 
funkcionalitātes un ģeogrāfiskā 
izvietojuma, tostarp iekšējiem un ārējiem 
klimatiskajiem apstākļiem un kuras ir 
tipiskas ēkas attiecībā uz šiem rādītājiem.
References ēku sarakstā iekļauj gan 
jaunas, gan jau pastāvošas dzīvojamās un 
nedzīvojamās ēkas;
- nosaka novērtējamās ēku 
energoefektivitātes tehniskās paketes 
(piemēram, norobežojās konstrukciju vai 
to daļu izolāciju vai energoefektīvākas 
ēku tehniskās sistēmas) vai novērtējamos 
energopiegādes pasākumus;
- novērtē piegādāto enerģiju, izmantoto 
primāro enerģiju un CO2  emisijas 
references ēkās (tostarp noteiktās 
piemērotās tehniskās paketes);
- novērtē atbilstošās ar enerģiju saistīto 
ieguldījumu izmaksas un citas tehnisko 
pakešu kārtējās izmaksas, kas piemērotas 
references ēkām.
Aprēķinot ēkas aprites cikla izmaksas, 
pamatojoties uz references ēkām 
piemērojamo pasākumu tehniskajām 
paketēm un to noteikšanu attiecībā uz
energoefektivitāti un/vai CO2   emisijām, 
vērtē dažādu līmeņu minimālo
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energoefektivitātes prasību izmaksu 
efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā pieeja par attiecīgās metodes izstrādi līdz  2010. gada 31. decembrim šķiet 
nepiemērota, jo 2010. gada 31. decembrī būtu jāstājas spēkā jau pašai direktīvai. Metode 
izmaksu ziņā optimāla līmeņa aprēķināšanai būtu jānosaka vēl pirms direktīvu pieņem 
Padome un Parlaments. Metodē jāņem vērā spēkā esošie Eiropas (Eiropas Standartizācijas 
komitejas) standarti.

Grozījums Nr. 484
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums
IV a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IVa pielikums
Finanšu instrumenti ēku 

energoefektivitātes uzlabošanai
Dalībvalstis ievieš vienu vai vairākus no 
šiem pasākumiem:
(a) PVN samazinājumus energotaupības, 
augstas energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas precēm un 
pakalpojumiem;
(b) citus nodokļu atvieglojumus 
energotaupības precēm un 
pakalpojumiem vai energoefektīvām 
ēkām, tostarp ienākumu nodokļa un 
īpašuma nodokļa atlaides;
(c) tiešās subsīdijas;

(d) subsidētas aizdevumu shēmas vai 
aizdevumus ar zemu procentu likmi;
(e) piešķīrumu shēmas;

(f) aizdevumu garantiju shēmas;

Or. en
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Pamatojums

Referente iesaka pievienot vēl vienu pielikumu, ko atbalsta grozījuma autors. Šis pielikums 
tomēr būtu jāpapildina a) apakšpunktā, kurā vajadzētu minēt apsildi un dzesēšanu pilsētās, 
kam ir liela nozīme energoefektīvu ēku attīstīšanā.

Grozījums Nr. 485
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
IV a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IVa pielikums
Finanšu instrumenti ēku 

energoefektivitātes uzlabošanai
1. Ēku energoefektivitātes uzlabošanas 
atbalstam dalībvalstis no šiem finanšu 
instrumentiem ievieš divus vai vairākus 
instrumentus:
(a) PVN samazinājumu energotaupības, 
augstas energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas precēm un 
pakalpojumiem;
(b) citus nodokļu atvieglojumus 
energotaupības precēm un 
pakalpojumiem vai energoefektīvām 
ēkām, tostarp ienākumu nodokļa un 
īpašuma nodokļa atlaides;
(c) tiešās subsīdijas;
(d) subsidizētas aizņēmumu shēmas vai 
aizņēmumus ar zemu procentu likmi;;
(e) mērķfinansējuma shēmas;
(f) aizdevumu garantiju shēmas;
(g) prasības energoresursu piegādātājiem 
vai vienošanās ar viņiem par finanšu 
palīdzību visu līmeņu patērētājiem, 
tostarp energoefektivitātes līgumus;
(h) jebkurus citus finanšu vai nodokļu 
instrumentus, kas atsevišķi vai kopā ar 
citiem pasākumiem, atbilst 2. punktā 
minētajiem kvalitātes standartiem;
2. Finansiālie vai nodokļu atvieglojumi, 
kas saistībā ar šīs direktīvas mērķi minēti 
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1. punktā ir pietiekami, efektīvi, 
pārredzami un nediskriminējoši, tie 
atbalsta energoefektivitātes sertifikātā 
iekļauto ieteikumu īstenošanu, jo īpaši tie 
paredzēti plašu ēku energoefektivitātes 
uzlabojumu veicināšanai, j  citādi 
uzlabojums no ekonomiskā aspekta nav 
īstenojams.
3. Dalībvalstis savos valsts 
energoefektivitātes rīcības plānos norāda  
tos finanšu instrumentus un mehānismus, 
kas ieviesti atbilstīgi 1. punktam, tostarp 
provizorisku novērtējumu par to, kā tiek 
izpildīti 2. punktā norādītie kvalitātes 
kritēriji.

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu šis pārstrādāšanas potenciālu ,būs vajadzīgs liels finansiāls atbalsts. Ar vienu 
elementu no referenta piedāvātā instrumentu saraksta nepietiks, ja mēs vēlamies sasniegt 
patiesu progresu visās jomās; Vienlaikus dalībvalstis var brīvi Komisijas stingrā uzraudzībā 
izvēlēties veidos tos finanšu mehānismus un instrumentus, kas tām visvairāk piemēroti. 
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