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Grozījums Nr. 206
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ēkām tiek 
noteiktas minimālās energoefektivitātes 
prasības, lai sasniegtu izmaksu ziņā 
optimālu līmeni, un aprēķinātas saskaņā ar 
3. pantā minēto metodi.

1. Dalībvalstis paredz vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka jau 
uzceltām ēkām, to komponentiem, 
inženiertehniskajām sistēmām un to 
daļām tiek noteiktas minimālās 
energoefektivitātes prasības, lai sasniegtu
izmaksu ziņā vismaz optimālu līmeni, un 
aprēķinātas saskaņā ar 3. pantā minēto 
metodi.

Or. en

Pamatojums

Minimālās energoefektivitātes prasības jānosaka ne tikai ēkai kopumā, bet arī tās 
komponentiem, inženiertehniskajām sistēmām un to daļām.

Grozījums Nr. 207
Paul Rübig, Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ēkām tiek 
noteiktas minimālās energoefektivitātes 
prasības, lai sasniegtu izmaksu ziņā 
optimālu līmeni, un aprēķinātas saskaņā ar 
3. pantā minēto metodi.

1. Dalībvalstis paredz vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ēkām tiek 
noteiktas minimālās energoefektivitātes 
prasības, lai sasniegtu izmaksu ziņā 
optimālu līmeni, un aprēķinātas saskaņā ar 
3. pantā minēto saskaņoto metodi. 

Or. en
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Grozījums Nr. 208
Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ēkām tiek 
noteiktas minimālās energoefektivitātes 
prasības, lai sasniegtu izmaksu ziņā 
optimālu līmeni, un aprēķinātas saskaņā ar 
3. pantā minēto metodi.

1. Dalībvalstis paredz vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ēkām tiek 
noteiktas minimālās energoefektivitātes 
prasības un tās tiek aprēķinātas saskaņā ar 
3. pantā minēto metodi.

Or. de

Pamatojums

Brīvprātīgai vajadzētu būt tādu ēku būvniecībai, kuru CO2 emisijas un primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli un kuras tādējādi krietni pārpilda dalībvalstu tiesību 
aktos nosakāmos obligātos standartus. Tāpēc dalībvalstis nevar apņemties nodrošināt, ka 
laikā līdz 2020. gadam šādas ēkas veidos noteiktu daļu no kopējā ēku daudzuma. Risinājums, 
kas ierosināts 9. panta 5. punktā, varētu būt pirmais solis ceļā uz konkrētu ES prasību 
noteikšanu attiecībā uz tādām ēkām, kuru CO2 emisijas ir zemas vai vienādas ar nulli 
(subsidiaritāte).

Grozījums Nr. 209
Mechtild Rothe

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ēkām tiek 
noteiktas minimālās energoefektivitātes 
prasības, lai sasniegtu izmaksu ziņā 
optimālu līmeni, un aprēķinātas saskaņā ar 
3. pantā minēto metodi.

1. Dalībvalstis paredz vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ēkām tiek 
noteiktas minimālās energoefektivitātes 
prasības vismaz 10 gadu ilgam laika 
posmam, turklāt paredzot šīs prasības 
padarīt stingrākas ik pa diviem gadiem, 
un tās tiek noteiktas, lai sasniegtu izmaksu 
ziņā optimālu līmeni, un aprēķinātas 
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saskaņā ar 3. pantā minēto metodi.

Or. en

Pamatojums

Nosakot efektivitātes prasības vismaz nākamajiem desmit gadiem uz priekšu un paredzot šīs 
prasības padarīt stingrākas ik pa diviem gadiem, dalībvalstis rada stabilus stimulus 
jauninājumiem — būvniecības nozares pārstāvji zinās, kādas prasības būs spēkā nākotnē un 
varēs attīstīt augstas veiktspējas ēku jauno paaudzi. Izmaksu ziņā optimāls līmenis būtu 
jāuzskata par obligātu prasību, nevis kādu vispārēju mērķi.

Grozījums Nr. 210
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ēkām tiek 
noteiktas minimālās energoefektivitātes 
prasības, lai sasniegtu izmaksu ziņā 
optimālu līmeni, un aprēķinātas saskaņā ar 
3. pantā minēto metodi.

1. Dalībvalstis paredz vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ēkām tiek 
noteiktas minimālās energoefektivitātes 
prasības, lai sasniegtu izmaksu ziņā vismaz 
optimālu līmeni, un aprēķinātas saskaņā ar 
3. pantā minēto metodi.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad dalībvalstis nosaka šīs prasības, tās var 
nošķirt jaunas ēkas un jau esošas ēkas, kā 
arī dažādu ēku kategorijas.

Kad dalībvalstis nosaka šīs prasības, tās var 
nošķirt dažādu ēku kategorijas.

Or. en
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Grozījums Nr. 212
Adam Gierek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad dalībvalstis nosaka šīs prasības, tās var 
nošķirt jaunas ēkas un jau esošas ēkas, kā 
arī dažādu ēku kategorijas.

Kad dalībvalstis nosaka šīs prasības, tās var 
nošķirt jaunas ēkas un jau esošas ēkas, kā 
arī dažādu ēku kategorijas. Dalībvalstis 
nodrošina atbilstību spēkā esošiem 
Kopienas tiesību aktiem.

Or. pl

Pamatojums

Arī citos Kopienas tiesību aktos, piemēram, Būvizstrādājumu direktīvā ir noteikti risinājumi 
attiecībā uz videi draudzīgu konstrukciju, atjaunojamiem enerģijas avotiem, gāzes iekārtām 
un tamlīdzīgi, kā arī izvirzītas prasības ēku tehniskajām sistēmām, tostarp energoefektivitātes 
prasības. Ar šo grozījumu nodrošina likumdošanas konsekvenci un vienotā tirgus efektīvu 
integrāciju.

Grozījums Nr. 213
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad dalībvalstis nosaka šīs prasības, tās var 
nošķirt jaunas ēkas un jau esošas ēkas, kā 
arī dažādu ēku kategorijas.

Kad dalībvalstis nosaka šīs prasības, tās var 
nošķirt jaunas ēkas un jau esošas ēkas, kā 
arī dažādu ēku kategorijas. Tās nodrošina, 
ka šādas prasības atbilst citiem 
piemērojamiem Kopienas tiesību aktiem.

Or. en
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Pamatojums

Citos Kopienas tiesību aktos, piemēram, Būvizstrādājumu direktīvā arī ir noteikti īstenošanas 
pasākumi attiecībā uz videi draudzīgu konstrukciju, atjaunojamiem enerģijas avotiem un 
gāzes iekārtām, kā arī izvirzītas prasības ēku tehniskajām sistēmām, tostarp 
energoefektivitātes prasības. Ar šo grozījumu nodrošina tiesību aktu saskanību un vienotā 
tirgus praktisku integrāciju.

Grozījums Nr. 214
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad dalībvalstis nosaka šīs prasības, tās var 
nošķirt jaunas ēkas un jau esošas ēkas, kā 
arī dažādu ēku kategorijas.

Kad dalībvalstis nosaka šīs prasības, tās var 
nošķirt jaunas ēkas un jau esošas ēkas, kā 
arī dažādu ēku kategorijas atbilstoši spēkā 
esošiem Kopienas tiesību aktiem.

Or. it

Grozījums Nr. 215
Eluned Morgan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad dalībvalstis nosaka šīs prasības, tās var 
nošķirt jaunas ēkas un jau esošas ēkas, kā 
arī dažādu ēku kategorijas.

Kad dalībvalstis nosaka šīs prasības, tās 
apspriežas ar valsts iestādēm un citām 
ieinteresētajām personām un var nošķirt 
jaunas ēkas un jau esošas ēkas, kā arī 
dažādu ēku kategorijas.

Or. en

Pamatojums

Pārredzamība un pienācīga apspriežu procedūra ir ļoti svarīgi, lai sekmīgi nodrošinātu 
publiskā sektora vadošo lomu, kas ir viens no direktīvas ierosinātās pārskatīšanas mērķiem. 
Ieinteresētajām personām ir vislabākās zināšanas un pieredze, kas nepieciešama, lai 
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novērtētu visu iecerēto pasākumu tehnisko iespējamību, un tā var sniegt vērtīgu informāciju 
par efektīvākiem un ilgtermiņa risinājumiem ēku energoefektivitātes uzlabošanā.

Grozījums Nr. 216
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad dalībvalstis nosaka šīs prasības, tās var 
nošķirt jaunas ēkas un jau esošas ēkas, kā 
arī dažādu ēku kategorijas.

Kad dalībvalstis nosaka šīs prasības, tās 
apspriežas ar ieinteresētajām personām 
un var nošķirt jaunas ēkas un jau esošas 
ēkas, kā arī dažādu ēku kategorijas.

Or. en

Pamatojums

Pārredzamība un pienācīga apspriešanās ir ļoti svarīgi jautājumi. Ieinteresētajām personām 
ir vislabākās zināšanas un pieredze, kas nepieciešama, lai novērtētu visu iecerēto pasākumu 
tehnisko iespējamību un tā var sniegt vērtīgu informāciju par efektīvākiem un ilgtermiņa 
risinājumiem ēku energoefektivitātes uzlabošanā.

Grozījums Nr. 217
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad dalībvalstis nosaka šīs prasības, tās 
var nošķirt jaunas ēkas un jau esošas ēkas, 
kā arī dažādu ēku kategorijas.

Kad dalībvalstis nosaka šīs prasības, tās 
nošķir jaunas ēkas un jau esošas ēkas, kā 
arī dažādu ēku kategorijas.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai dalībvalstis standartu noteikšanā nošķirtu dažādu ēku 
kategorijas. Ēkas izmanto ļoti dažādi, tām ir ļoti atšķirīgs enerģijas patēriņš, tāpēc nav 
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iespējams uz visām attiecināt vienādas prasības.

Grozījums Nr. 218
Jan Březina

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka ēku īpašnieki, 
apsaimniekotāji un projektētāji var brīvi 
izvēlēties izmaksu ziņā optimālu veidu šo 
prasību izpildei. 

Or. en

Pamatojums

Prasību izpildē svarīgi galveno uzmanību pievērst ēkas kopējai energoefektivitātei, nevis 
individuāliem risinājumiem. Dalībvalstis var veicināt noteiktas tehnoloģijas, taču tās 
nevajadzētu uzspiest, lai neierobežotu patērētāju tiesības izvelēties. Ja prasībās tehnoloģijas 
būs noteiktas pārāk stingri, tas var nelabvēlīgi ietekmēt patērētāju, kurš nolems ieguldījumu 
atlikt uz vēlāku laiku.

Grozījums Nr. 219
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajās prasībās jāņem vērā vispārējie 
klimatiskie apstākļi, kas raksturo iekštelpu, 
lai novērstu tādus varbūtējus negatīvus 
iznākumus kā, piemēram, nepietiekama 
ventilācija, kā arī vietējās īpatnības, 
izmantojums, kam ēka ir paredzēta, un tās 
vecums.

Šajās prasībās jāņem vērā vispārējie 
klimatiskie apstākļi, kas raksturo iekštelpu, 
lai novērstu tādus varbūtējus negatīvus 
iznākumus kā, piemēram, nepietiekama 
ventilācija, nepietiekams dabiskais 
apgaismojums, kā arī vietējās īpatnības, 
izmantojums, kam ēka ir paredzēta, un tās 
vecums. 

Or. en
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Grozījums Nr. 220
Paul Rübig, Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajās prasībās jāņem vērā vispārējie 
klimatiskie apstākļi, kas raksturo iekštelpu, 
lai novērstu tādus varbūtējus negatīvus 
iznākumus kā, piemēram, nepietiekama 
ventilācija, kā arī vietējās īpatnības, 
izmantojums, kam ēka ir paredzēta, un tās 
vecums.

Šajās prasībās jāņem vērā vispārējie 
klimatiskie apstākļi, kas raksturo iekštelpu 
(temperatūra, mitrums, gaisa kvalitāte) un 
iekštelpu un ārējā apgaismojuma apstākļi, 
lai novērstu tādus varbūtējus negatīvus 
iznākumus kā, piemēram, nepietiekama 
ventilācija, nepietiekams apgaismojums, 
kā arī vietējās īpatnības, izmantojums, kam 
ēka ir paredzēta, un tās vecums.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs prasības regulāri ne retāk kā reizi 
piecos gados pārskata un, vajadzības 
gadījumā, tās atjaunina, lai ņemtu vērā 
tehnikas attīstību būvniecības nozarē.

Šīs prasības regulāri ne retāk kā reizi 
piecos gados pārskata un atjaunina, lai 
ņemtu vērā tehnikas attīstību būvniecības 
nozarē.

Or. en

Pamatojums

Ēkas energoefektivitātes prasības arvien jāatjaunina atbilstoši labākajām pieejamajām 
tehnoloģijām un sistēmām.
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Grozījums Nr. 222
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ēkas, ko oficiāli aizsargā kā daļu no 
klasificētas vides vai to īpašās arhitektūras 
vai vēsturiskās vērtības dēļ, ja minimālo 
energoefektivitātes prasību izpilde 
nepieņemami izmainītu to raksturu vai 
izskatu;

a) ēkas (arī lauku rajonos), ko to 
vēsturiskās vai etnogrāfiskās nozīmes dēļ 
oficiāli aizsargā kā daļu no klasificētas 
vides vai to īpašās arhitektūras, vēsturiskās 
vai estētiskās vērtības dēļ, ja minimālo 
energoefektivitātes prasību izpilde 
nepieņemami izmainītu to raksturu vai 
izskatu; 

Or. en

Grozījums Nr. 223
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ēkas, ko oficiāli aizsargā kā daļu no 
klasificētas vides vai to īpašās arhitektūras 
vai vēsturiskās vērtības dēļ, ja minimālo 
energoefektivitātes prasību izpilde 
nepieņemami izmainītu to raksturu vai 
izskatu;

a) ēkas, ko oficiāli aizsargā kā daļu no 
klasificētas vides vai to īpašās arhitektūras 
vai vēsturiskās vērtības dēļ, ciktāl
konkrētu minimālo energoefektivitātes 
prasību izpilde nepieņemami izmainītu to 
raksturu vai izskatu;

Or. en

Pamatojums

Noteiktus energoefektivitātes uzlabojumus var veikt arī vēsturiskās ēkās un tas neatstās 
neatgriezenisku ietekmi uz ēkas raksturu.
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Grozījums Nr. 224
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ēkas, kas kalpo par kulta vietām un ko 
izmanto reliģiskām darbībām;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 225
Riitta Myller

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ēkas, kas kalpo par kulta vietām un ko 
izmanto reliģiskām darbībām;

svītrots

Or. fi

Pamatojums

Nav pieļaujams, ka dalībvalstis varētu nepiemērot 1. punktā minētās prasības ēkām, kas 
kalpo par kulta vietām un ko izmanto reliģiskām darbībām, jo to vidū var būt ēkas, kurās 
prasību piemērošana ir tehniski iespējama. Savukārt uz vēsturiskas nozīmes ēkām, kas kalpo 
par kulta vietām un ko izmanto reliģiskām darbībām, jau attiecas a) apakšpunkts.

Grozījums Nr. 226
Adam Gierek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ēkas, kas kalpo par kulta vietām un ko 
izmanto reliģiskām darbībām;

b) reliģiska kulta vietas;
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Or. pl

Pamatojums

Formulējums ir pārāk neprecīzs, tāpēc iespējamas plašas interpretācijas. Lūgšanu nami, 
svētceļojumu centri, studentu kopmītnes un dzīvokļi konfesionālās izglītības iestādēs, 
mācītājmājas un pat skolas, kurās notiek reliģijas stundas, arī var tikt uzskatītas par vietām, 
ko izmanto reliģiskām darbībām. Daudzas no šādām vietām reliģiskās grupas un baznīcas 
izmanto ienākumu gūšanai, tās izīrējot un piedāvājot īsāka vai ilgāka laika izmitināšanu, 
tāpēc izņēmumi attiecībā uz tām ir nepamatoti.

Grozījums Nr. 227
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pagaidu celtnes, ko plānots izmantot ne 
ilgāk kā divus gadus, ražošanas vietas, 
darbnīcas un lauksaimniecības ēkas, kas 
nav dzīvojamās ēkas, ar zemu enerģijas 
pieprasījumu un nedzīvojamas 
lauksaimniecības ēkas, ko izmanto kādā 
nozarē, ko aptver valsts nozaru nolīgums 
energoefektivitātes jomā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 228
Fiona Hall, Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pagaidu celtnes, ko plānots izmantot ne 
ilgāk kā divus gadus, ražošanas vietas, 
darbnīcas un lauksaimniecības ēkas, kas 
nav dzīvojamās ēkas, ar zemu enerģijas 
pieprasījumu un nedzīvojamas 
lauksaimniecības ēkas, ko izmanto kādā 

c) pagaidu celtnes, ko plānots izmantot ne 
ilgāk kā vienu gadu, ražošanas vietas, 
darbnīcas un lauksaimniecības ēkas, kas 
nav dzīvojamās ēkas, ar zemu enerģijas 
pieprasījumu un nedzīvojamas 
lauksaimniecības ēkas, ko izmanto kādā 
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nozarē, ko aptver valsts nozaru nolīgums 
energoefektivitātes jomā;

nozarē, ko aptver valsts nozaru nolīgums 
energoefektivitātes jomā;

Or. en

Pamatojums

Energoefektivitātes standartus nevajadzētu attiecināt vienīgi uz pagaidu celtnēm, kuras 
paredzēts izmantot pavisam īsu laiku.

Grozījums Nr. 229
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pagaidu celtnes, ko plānots izmantot ne 
ilgāk kā divus gadus, ražošanas vietas, 
darbnīcas un lauksaimniecības ēkas, kas 
nav dzīvojamās ēkas, ar zemu enerģijas 
pieprasījumu un nedzīvojamas 
lauksaimniecības ēkas, ko izmanto kādā 
nozarē, ko aptver valsts nozaru nolīgums 
energoefektivitātes jomā;

c) pagaidu celtnes, ko plānots izmantot ne 
ilgāk kā vienu gadu, ražošanas vietas, 
darbnīcas un lauksaimniecības ēkas, kas 
nav dzīvojamās ēkas, ar zemu enerģijas 
pieprasījumu un nedzīvojamas 
lauksaimniecības ēkas, ko izmanto kādā 
nozarē, ko aptver valsts nozaru nolīgums
energoefektivitātes jomā;

Or. en

Pamatojums

Energoefektivitātes kritērijus nevajadzētu attiecināt vienīgi uz pagaidu celtnēm, kuras noteikti 
paredzēts izmantot ļoti īsu laiku.

Grozījums Nr. 230
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) dzīvojamās ēkas, ko paredzēts izmantot svītrots
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mazāk par četriem mēnešiem gadā;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) dzīvojamās ēkas, ko paredzēts izmantot 
mazāk par četriem mēnešiem gadā;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šāds ierosinājums ir pilnīgi nepieņemams, jo nav iespējams precīzi noteikt, ka minētie četri 
mēneši neattiecas uz laiku, kad nepieciešama ēkas apkure vai dzesēšana.

Grozījums Nr. 232
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) dzīvojamās ēkas, ko paredzēts izmantot 
mazāk par četriem mēnešiem gadā;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tieši šī dzīvojamo ēku grupa nereti patērē lielu enerģijas daudzumu.
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Grozījums Nr. 233
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) dzīvojamās ēkas, kas uzceltas pirms 
1980. gada, taču līdz laikam, kad tajās 
veic nozīmīgus atjaunošanas darbus.

Or. pl

Pamatojums

Polijā liela daļa (dažos gadījumos pat lielākā daļa) pašvaldību dzīvojamo ēku ir uzceltas 
pirms 1980. gada. Pašvaldībām radīsies lielas papildu izmaksas un būs apgrūtināta dzīvokļu 
aprite šādās ēkās, ja tiks noteikta prasība neatkarīgi no ēku atjaunošanas plāniem izdot tām 
energoefektivitātes sertifikātus. Tādējādi var tikt apgrūtināts arī pašvaldību juridiskais 
pienākums apmierināt vietējo pieprasījumu pēc mājokļa.

Grozījums Nr. 234
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šajās prasībās jāņem vērā vispārējie 
klimatiskie apstākļi, kas raksturo 
iekštelpu, lai novērstu tādus varbūtējus 
negatīvus iznākumus kā, piemēram, 
nepietiekama ventilācija, kā arī vietējās 
īpatnības, izmantojums, kam ēka ir 
paredzēta, un tās vecums.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Pretrunā ar subsidiaritātes principu ir Komisijas priekšlikums attiecībā uz to, ka dalībvalstīm 
vēlākais līdz 2017. gadam vajadzētu nodrošināt ēku minimālo energoefektivitātes prasību 
atbilstību „izmaksu ziņā optimālam minimālo energoefektivitātes prasību līmenim”, kuru 
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aprēķina saskaņā ar vienotu un obligātu metodiku.

Nav nekādu iemeslu, lai dalībvalstis pašas nevarētu sasniegt Ēku energoefektivitātes 
direktīvas pārstrādātās versijas mērķus (uzlabot ēku energoefektivitāti). 

Grozījums Nr. 235
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šajās prasībās jāņem vērā vispārējie 
klimatiskie apstākļi, kas raksturo 
iekštelpu, lai novērstu tādus varbūtējus 
negatīvus iznākumus kā, piemēram, 
nepietiekama ventilācija, kā arī vietējās 
īpatnības, izmantojums, kam ēka ir 
paredzēta, un tās vecums.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ja šāds Komisijas priekšlikums stātos spēkā, tas nozīmētu, ka no 2014. gada vidus vairs 
nebūtu iespējams saņemt finansējumu nepieciešamām ēku pārbūvēm, piemēram, lai 
nodrošinātu atvieglotu iekļuvi ēkā. Šāds ierobežojums nav ne ilgtspējīgs, ne atbilstošs, jo 
īpaši ņemot vērā sabiedrības novecošanu. 

Grozījums Nr. 236
Fiona Hall, Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No 2014. gada 30. jūnija dalībvalstis
nerada stimulus tādu ēku vai to daļu 
būvniecībai vai atjaunošanai, kas neatbilst 
minimālajām energoefektivitātes prasībām, 
kuras noteiktas atbilstīgi 5. panta 2. punktā 
minētajiem aprēķina rezultātiem.

3. Dalībvalstis nerada stimulus tādu ēku 
vai to daļu būvniecībai vai atjaunošanai, 
kas neatbilst minimālajām 
energoefektivitātes prasībām, kuras 
noteiktas atbilstīgi 5. panta 2. punktā 
minētajiem aprēķina rezultātiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 237
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No 2014. gada 30. jūnija dalībvalstis 
nerada stimulus tādu ēku vai to daļu 
būvniecībai vai atjaunošanai, kas neatbilst
minimālajām energoefektivitātes prasībām,
kuras noteiktas atbilstīgi 5. panta 
2. punktā minētajiem aprēķina 
rezultātiem.

3. No 2011. gada 30. jūnija dalībvalstis 
veicina tikai tādu ēku vai to daļu 
būvniecību vai atjaunošanu, kas atbilst 
vismaz minimālajām energoefektivitātes 
prasībām saskaņā ar 5. vai 9. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 238
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No 2014. gada 30. jūnija dalībvalstis 
nerada stimulus tādu ēku vai to daļu 
būvniecībai vai atjaunošanai, kas neatbilst 
minimālajām energoefektivitātes prasībām, 
kuras noteiktas atbilstīgi 5. panta 2. punktā 
minētajiem aprēķina rezultātiem.

3. No 2011. gada 30. jūnija dalībvalstis 
nerada stimulus tādu ēku vai to daļu 
būvniecībai vai atjaunošanai, kas neatbilst 
minimālajām energoefektivitātes prasībām, 
kuras noteiktas atbilstīgi 5. panta 2. punktā 
minētajiem aprēķina rezultātiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 239
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No 2014. gada 30. jūnija dalībvalstis 
nerada stimulus tādu ēku vai to daļu 
būvniecībai vai atjaunošanai, kas neatbilst 
minimālajām energoefektivitātes prasībām, 
kuras noteiktas atbilstīgi 5. panta 2. punktā 
minētajiem aprēķina rezultātiem.

3. No 2014. gada 30. jūnija dalībvalstis 
nerada stimulus tādu ēku vai to daļu 
būvniecībai vai ar energopatēriņu saistītai 
atjaunošanai, kas neatbilst minimālajām 
energoefektivitātes prasībām, kuras 
noteiktas atbilstīgi 5. panta 2. punktā 
minētajiem aprēķina rezultātiem.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar priekšlikuma noteikumiem būtu iespējams stimulēt tikai tādus atjaunošanas 
pasākumus, kurus veic arī energoefektivitātes standartu izpildei. Tas nopietni apgrūtinātu 
centienus sasniegt citus likumīgos mērķus, piemēram, nodrošināt ēku piemērotību arvien 
vairāk novecojošo iedzīvotāju vajadzībām. Ne valsts, ne privātie īpašnieki, kuri vēlētos 
atjaunot ēkas, nevarētu izpildīt šo jauno prasību un tāpēc varētu atteikties veikt 
nepieciešamos atjaunošanas darbus. 

Grozījums Nr. 240
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No 2014. gada 30. jūnija dalībvalstis 
nerada stimulus tādu ēku vai to daļu 
būvniecībai vai atjaunošanai, kas neatbilst 
minimālajām energoefektivitātes prasībām, 
kuras noteiktas atbilstīgi 5. panta 2. punktā 
minētajiem aprēķina rezultātiem.

3. No 2014. gada 30. jūnija dalībvalstis 
nerada stimulus tādu jaunu ēku vai to daļu 
būvniecībai, kas neatbilst minimālajām 
energoefektivitātes prasībām, kuras 
noteiktas atbilstīgi 5. panta 2. punktā 
minētajiem aprēķina rezultātiem.

Or. en
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Pamatojums

Stimuli ēku atjaunošanai jāturpina sniegt arī pēc šī datuma, jo tieši ar ēku atjaunošanu ir 
iespējams nodrošināt vislabāko efektivitātes pieaugumu.

Grozījums Nr. 241
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. No 2017. gada 30. jūnija gadījumā, kad 
dalībvalstis pārskata minimālās 
energoefektivitātes prasības, kas noteiktas 
saskaņā ar šā panta 1. punktu, tās 
nodrošina, ka minētās prasības ir 
noteiktas atbilstīgi 5. panta 2. punktā 
izklāstītajiem aprēķina rezultātiem.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Pretrunā ar subsidiaritātes principu ir Komisijas priekšlikums attiecībā uz to, ka dalībvalstīm 
vēlākais līdz 2017. gadam vajadzētu nodrošināt ēku minimālo energoefektivitātes prasību 
atbilstību „izmaksu ziņā optimālam minimālo energoefektivitātes prasību līmenim”, kuru 
aprēķina saskaņā ar vienotu un obligātu metodiku.

Nav nekādu iemeslu, lai dalībvalstis pašas nevarētu sasniegt Ēku energoefektivitātes 
direktīvas pārstrādātās versijas mērķus (uzlabot ēku energoefektivitāti).

Grozījums Nr. 242
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. No 2017. gada 30. jūnija gadījumā, kad
dalībvalstis pārskata minimālās 
energoefektivitātes prasības, kas noteiktas 

4. Dalībvalstis nodrošina, ka minimālās 
energoefektivitātes prasības, kas noteiktas 
saskaņā ar šā panta 1. punktu, tiek 
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saskaņā ar šā panta 1. punktu, tās
nodrošina, ka minētās prasības ir 
noteiktas atbilstīgi 5. panta 2. punktā 
izklāstītajiem aprēķina rezultātiem.

aprēķinātas izmaksu ziņā optimālā līmenī 
un ievērojot 5. pantā noteiktās prasības.

Or. de

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs jau ir izstrādātas metodes izmaksu ziņā optimālu minimālo prasību 
aprēķināšanai. Šādās valstīs vienotas salīdzinošās metodes ieviešana radītu ievērojamas 
administratīvās izmaksas, ja tajās izmantotās aprēķina metodes būtu jāsaskaņo ar Komisijas 
turpmāk noteikto salīdzinošo metodi. Tādēļ ir apšaubāma saskaņotās pieejas pievienotā 
vērtība energoefektivitātes uzlabošanā.

Grozījums Nr. 243
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. No 2017. gada 30. jūnija gadījumā, kad
dalībvalstis pārskata minimālās 
energoefektivitātes prasības, kas noteiktas
saskaņā ar šā panta 1. punktu, tās 
nodrošina, ka minētās prasības ir 
noteiktas atbilstīgi 5. panta 2. punktā 
izklāstītajiem aprēķina rezultātiem.

4. Līdz 2013. gada 30. jūnijam dalībvalstis 
nosaka minimālās energoefektivitātes 
prasības saskaņā ar šā panta 1. punktu un 
5. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 244
Fiona Hall, Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. No 2017. gada 30. jūnija gadījumā, kad
dalībvalstis pārskata minimālās 
energoefektivitātes prasības, kas noteiktas 

4. Ne vēlāk kā līdz 2014. gada 30. jūnijam 
dalībvalstis pārskata minimālās 
energoefektivitātes prasības, kas noteiktas
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saskaņā ar šā panta 1. punktu, tās
nodrošina, ka minētās prasības ir noteiktas 
atbilstīgi 5. panta 2. punktā izklāstītajiem 
aprēķina rezultātiem.

saskaņā ar šā panta 1. punktu un nodrošina, 
ka minētās prasības ir noteiktas atbilstīgi 
5. panta 2. punktā izklāstītajiem aprēķina 
rezultātiem.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina atbilstību 9. pantam un visai procedūrai par izmaksu 
optimizēšanu.

Grozījums Nr. 245
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. No 2017. gada 30. jūnija gadījumā, kad
dalībvalstis pārskata minimālās 
energoefektivitātes prasības, kas noteiktas 
saskaņā ar šā panta 1. punktu, tās
nodrošina, ka minētās prasības ir noteiktas 
atbilstīgi 5. panta 2. punktā izklāstītajiem 
aprēķina rezultātiem.

4. No 2014. gada 30. jūnija dalībvalstis 
pārskata minimālās energoefektivitātes 
prasības, kas noteiktas saskaņā ar šā panta 
1. punktu un nodrošina, ka minētās 
prasības ir noteiktas atbilstīgi 5. panta 
2. punktā izklāstītajiem aprēķina 
rezultātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 246
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis nodrošina subsīdijas un 
sniedz tehniskas konsultācijas īpašām 
programmām par tādu ēku pielāgošanu 
energoefektivitātes prasībām, kuras 
atrodas vēsturiskajos centros. 
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Or. en

Grozījums Nr. 247
Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Vēsturiskajos centros izvietoto ēku 
enerģijas ražošanas sistēmām un 
izolācijas pasākumiem veic arī vizuālo 
ietekmes novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz 2010. gada 31. decembrim 
izstrādā salīdzinošu metodi izmaksu ziņā 
optimāla līmeņa aprēķināšanai attiecībā uz 
ēkām vai to daļām piemērojamām 
minimālajām energoefektivitātes 
prasībām. Salīdzinošajā metodē noteikta 
atšķirība starp jaunām un esošajām ēkām, 
kā arī starp dažādām ēku kategorijām.

1. Komisija līdz 2010. gada 31. decembrim 
izstrādā salīdzinošu metodi izmaksu ziņā 
optimāla līmeņa aprēķināšanai attiecībā uz 
ēkām vai to daļām piemērojamām 
energoefektivitātes prasībām. Salīdzinošajā 
metodē noteikta atšķirība starp jaunām un 
esošajām ēkām, kā arī starp dažādām ēku 
kategorijām.

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 19. panta 2. punktā 
minēto procedūru.

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 19. panta 2. punktā 
minēto procedūru.

2. Dalībvalstis aprēķina izmaksu ziņā 
optimālu minimālo energoefektivitātes 
prasību līmeni, izmantojot salīdzinošo 
metodi, kas izstrādāta saskaņā ar 1. punktu, 
un attiecīgos parametrus, piemēram, 
klimatiskie apstākļi, un salīdzina šāda 

2. Dalībvalstis aprēķina izmaksu ziņā 
optimālu energoefektivitātes prasību 
līmeni, izmantojot salīdzinošo metodi, kas 
izstrādāta saskaņā ar 1. punktu, un 
attiecīgos parametrus, piemēram, 
klimatiskie apstākļi, un salīdzina šāda 
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veiktā aprēķina rezultātus ar savām 
noteiktajām minimālajām 
energoefektivitātes prasībām.

veiktā aprēķina rezultātus ar savām 
noteiktajām minimālajām 
energoefektivitātes prasībām.

Tās iesniedz Komisijai ziņojumu par 
visiem ievades datiem un pieņēmumiem, 
kas tika izmantoti minētajiem aprēķiniem, 
kā arī par pašiem aprēķinu rezultātiem. 
Šādu ziņojumu var ietvert 
energoefektivitātes rīcības plānos, kuri 
minēti Direktīvas 2006/32/EK 21. panta 
2. punktā. Dalībvalstis iesniedz Komisijai 
šādus ziņojumus reizi trijos gados. Pirmo 
ziņojumu iesniedz vēlākais 2011. gada 
30. jūnijā.

Tās iesniedz Komisijai ziņojumu par 
visiem ievades datiem un pieņēmumiem, 
kas tika izmantoti minētajiem aprēķiniem, 
kā arī par pašiem aprēķinu rezultātiem. 
Šādu ziņojumu var ietvert 
energoefektivitātes rīcības plānos, kuri 
minēti Direktīvas 2006/32/EK 21. panta 
2. punktā. Dalībvalstis iesniedz Komisijai 
šādus ziņojumus reizi trijos gados. Pirmo 
ziņojumu iesniedz vēlākais 2011. gada 
30. jūnijā.

3. Komisija publicē ziņojumu par 
dalībvalstu progresu attiecībā uz to, cik 
lielā mērā tās sasniegušas izmaksu ziņā 
optimālu minimālo energoefektivitātes 
prasību līmeni.

3. Komisija publicē ziņojumu par 
dalībvalstu progresu attiecībā uz to, cik 
lielā mērā tās sasniegušas izmaksu ziņā 
optimālu energoefektivitātes prasību 
līmeni.

Or. de

Pamatojums

Pretrunā ar subsidiaritātes principu ir Komisijas priekšlikums attiecībā uz to, ka dalībvalstīm 
vēlākais līdz 2017. gadam vajadzētu nodrošināt ēku minimālo energoefektivitātes prasību 
atbilstību „izmaksu ziņā optimālam minimālo energoefektivitātes prasību līmenim”, kuru 
aprēķina saskaņā ar vienotu un obligātu metodiku.

Nav nekādu iemeslu, lai dalībvalstis pašas nevarētu sasniegt Ēku energoefektivitātes 
direktīvas pārstrādātās versijas mērķus (uzlabot ēku energoefektivitāti).

Grozījums Nr. 249
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz 2010. gada 31. decembrim
izstrādā salīdzinošu metodi izmaksu ziņā 
optimāla līmeņa aprēķināšanai attiecībā uz 
ēkām vai to daļām piemērojamām 

1. Dalībvalstis piemēro salīdzinošu metodi 
izmaksu ziņā optimāla līmeņa 
aprēķināšanai attiecībā uz ēkām vai to 
daļām piemērojamām minimālajām 
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minimālajām energoefektivitātes prasībām. 
Salīdzinošajā metodē noteikta atšķirība 
starp jaunām un esošajām ēkām, kā arī 
starp dažādām ēku kategorijām.

energoefektivitātes prasībām saskaņā ar 
III pielikuma A daļā noteikto kopējo 
pamatojumu. Metodē izmaksu ziņā 
optimāla līmeņa aprēķināšanai attiecībā 
uz ēkām vai to daļām piemērojamām 
minimālajām energoefektivitātes 
prasībām iekļauj attiecīgus Eiropas 
standartus.

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 19. panta 2. punktā 
minēto procedūru.

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, CEN) standarti.

Grozījums Nr. 250
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz 2010. gada 31. decembrim 
izstrādā salīdzinošu metodi izmaksu ziņā 
optimāla līmeņa aprēķināšanai attiecībā uz 
ēkām vai to daļām piemērojamām 
minimālajām energoefektivitātes prasībām. 
Salīdzinošajā metodē noteikta atšķirība 
starp jaunām un esošajām ēkām, kā arī 
starp dažādām ēku kategorijām.

1. Dalībvalstis piemēro saskaņotu metodi 
izmaksu ziņā optimāla līmeņa 
aprēķināšanai attiecībā uz ēkām vai to 
daļām piemērojamām minimālajām 
energoefektivitātes prasībām saskaņā ar 
III pielikuma A daļā noteikto kopējo 
pamatojumu. Metodē izmaksu ziņā 
optimāla līmeņa aprēķināšanai attiecībā 
uz ēkām vai to daļām piemērojamām 
minimālajām energoefektivitātes 
prasībām iekļauj attiecīgus Eiropas 
standartus.

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
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to, pieņem saskaņā ar 19. panta 2. punktā 
minēto procedūru.

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 (CEN) standarti.

Grozījums Nr. 251
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz 2010. gada 31. decembrim 
izstrādā salīdzinošu metodi izmaksu ziņā 
optimāla līmeņa aprēķināšanai attiecībā uz 
ēkām vai to daļām piemērojamām 
minimālajām energoefektivitātes prasībām. 
Salīdzinošajā metodē noteikta atšķirība 
starp jaunām un esošajām ēkām, kā arī 
starp dažādām ēku kategorijām.

1. Komisija līdz 2010. gada 31. decembrim 
izstrādā vadlīnijas izmaksu ziņā optimāla 
līmeņa aprēķināšanai attiecībā uz ēkām vai 
to daļām piemērojamām minimālajām 
energoefektivitātes prasībām. Vadlīnijās
noteikta atšķirība starp jaunām un esošajām 
ēkām, kā arī starp dažādām ēku 
kategorijām.

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 19. panta 2. punktā 
minēto procedūru.

Or. de

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs jau ir izstrādātas metodes izmaksu ziņā optimālu minimālo prasību 
aprēķināšanai. Šādās valstīs vienotas salīdzinošās metodes ieviešana radītu ievērojamas 
administratīvās izmaksas, ja tajās izmantotās aprēķina metodes būtu jāsaskaņo ar Komisijas 
turpmāk noteikto salīdzinošo metodi. Tādēļ ir apšaubāma saskaņotās pieejas pievienotā 
vērtība energoefektivitātes uzlabošanā.
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Grozījums Nr. 252
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz 2010. gada 31. decembrim 
izstrādā salīdzinošu metodi izmaksu ziņā 
optimāla līmeņa aprēķināšanai attiecībā uz 
ēkām vai to daļām piemērojamām 
minimālajām energoefektivitātes prasībām. 
Salīdzinošajā metodē noteikta atšķirība 
starp jaunām un esošajām ēkām, kā arī 
starp dažādām ēku kategorijām.

1. Dalībvalstis līdz 2010. gada 
31. decembrim izstrādā salīdzinošu metodi 
izmaksu ziņā optimāla līmeņa 
aprēķināšanai attiecībā uz ēkām vai to 
daļām piemērojamām minimālajām 
energoefektivitātes prasībām. Salīdzinošajā 
metodē noteikta atšķirība starp jaunām un
esošajām ēkām, starp dažādām ēku 
kategorijām, kā arī ēkām, kuras izmanto to 
īpašnieki un nomātām ēkām.

Or. de

Pamatojums

Subsidiaritātes princips ir jāievēro. Turklāt pienācīgi jāņem vērā stāvoklis attiecībā uz 
nomātām ēkām, jo prasība uz šādām ēkām attiecināt tādas pašas prasības zināmā mērā pat 
var kavēt energotaupības pasākumu īstenošanu un tas būtu pretrunā ar direktīvas mērķiem.

Grozījums Nr. 253
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz 2010. gada 31. decembrim 
izstrādā salīdzinošu metodi izmaksu ziņā 
optimāla līmeņa aprēķināšanai attiecībā uz 
ēkām vai to daļām piemērojamām 
minimālajām energoefektivitātes prasībām. 
Salīdzinošajā metodē noteikta atšķirība 
starp jaunām un esošajām ēkām, kā arī 
starp dažādām ēku kategorijām.

1. Komisija līdz 2009. gada 31. decembrim 
izstrādā vienotu metodi izmaksu ziņā 
optimāla līmeņa aprēķināšanai attiecībā uz 
ēkām vai to daļām piemērojamām 
minimālajām energoefektivitātes prasībām. 
Salīdzinošajā metodē noteikta atšķirība 
starp jaunām un esošajām ēkām, kā arī 
starp dažādām ēku kategorijām un 
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klimatiskajām joslām.

Or. en

Grozījums Nr. 254
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz 2010. gada 31. decembrim
izstrādā salīdzinošu metodi izmaksu ziņā 
optimāla līmeņa aprēķināšanai attiecībā uz 
ēkām vai to daļām piemērojamām 
minimālajām energoefektivitātes prasībām. 
Salīdzinošajā metodē noteikta atšķirība 
starp jaunām un esošajām ēkām, kā arī 
starp dažādām ēku kategorijām.

1. Komisija līdz 2010. gada 30. jūnijam
izstrādā vienotu metodi izmaksu ziņā 
optimāla līmeņa aprēķināšanai attiecībā uz 
ēkām vai to daļām piemērojamām 
minimālajām energoefektivitātes prasībām. 
Šajā metodē noteikta atšķirība starp 
jaunām un esošajām ēkām, kā arī starp 
dažādām ēku kategorijām.

Or. en

Pamatojums

Lai gūtu labumu no modernajām tehnoloģijām un nodrošinātu to vietu vai ieviestu tās 
saistībā ar apjomradītiem ietaupījumiem, Direktīvai par ēku energoefektivitāti nepieciešams 
divējāds tiesiskais pamats.  Ar pašreizējo direktīvu Eiropā atļauti atsevišķi tirgi, un tajos 
pastāvošo atšķirīgo aprēķina metožu un pārbaužu prasību dēļ ražotāji nevar laist tirgū tādus 
ražojumus, kas atbilstu prasībām visā ES.  Tādēļ atbilstoši vienota tirgus pieejai (95. pants) 
visā ES ir jāievieš vienota aprēķina metode, paredzot mainīgas prasības vienīgi saistībā ar 
reģionālām klimatiskām atšķirībām.

Grozījums Nr. 255
Eluned Morgan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
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to, pieņem saskaņā ar 19. panta 2. punktā 
minēto procedūru.

to, pieņem saskaņā ar 21. panta 2. punktā
minēto procedūru. Pirms papildu 
pasākumu pieņemšanas apspriežas ar 
publiskā sektora struktūrām un citām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām.

Or. en

Pamatojums

Pārredzamība un pienācīga apspriežu procedūra ir ļoti svarīgi, lai sekmīgi nodrošinātu 
publiskā sektora vadošo lomu, kas ir viens no direktīvas ierosinātās pārskatīšanas mērķiem. 
Ieinteresētajām personām ir vislabākās zināšanas un pieredze, kas nepieciešama, lai 
novērtētu visu iecerēto pasākumu tehnisko iespējamību un tā var sniegt vērtīgu informāciju 
par efektīvākiem un ilgtermiņa risinājumiem ēku energoefektivitātes uzlabošanā.

Grozījums Nr. 256
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 19. panta 2. punktā
minēto procedūru.

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 21. panta 2. punktā
minēto procedūru. Pirms papildu 
pasākumu pieņemšanas apspriežas ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām.

Or. en

Pamatojums

Pārredzamība un pienācīga apspriežu procedūra ir ļoti svarīgi, lai sekmīgi nodrošinātu 
publiskā sektora vadošo lomu, kas ir viens no direktīvas ierosinātās pārskatīšanas mērķiem. 
Ieinteresētajām personām ir vislabākās zināšanas un pieredze, kas nepieciešama, lai 
novērtētu visu iecerēto pasākumu tehnisko iespējamību un tā var sniegt vērtīgu informāciju 
par efektīvākiem un ilgtermiņa risinājumiem ēku energoefektivitātes uzlabošanā.
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Grozījums Nr. 257
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot šos pasākumus, Komisija 
apspriežas ar attiecīgajām ieinteresētajām 
personām.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi, lai Komisija apspriestos ar attiecīgajām ieinteresētajām personām šīs metodes 
izstrādē un strādātu pārredzami.

Grozījums Nr. 258
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis aprēķina izmaksu ziņā 
optimālu minimālo energoefektivitātes 
prasību līmeni, izmantojot salīdzinošo 
metodi, kas izstrādāta saskaņā ar
1. punktu, un attiecīgos parametrus, 
piemēram, klimatiskie apstākļi, un 
salīdzina šāda veiktā aprēķina rezultātus ar 
savām noteiktajām minimālajām 
energoefektivitātes prasībām.

2. Dalībvalstis aprēķina izmaksu ziņā 
optimālu minimālo energoefektivitātes 
prasību līmeni, ņemot vērā 1. punktā 
minētās vadlīnijas un attiecīgos 
parametrus, piemēram, klimatiskie 
apstākļi, un salīdzina šāda veiktā aprēķina 
rezultātus ar savām noteiktajām 
minimālajām energoefektivitātes prasībām.

Tās iesniedz Komisijai ziņojumu par 
visiem ievades datiem un pieņēmumiem, 
kas tika izmantoti minētajiem aprēķiniem, 
kā arī par pašiem aprēķinu rezultātiem. 
Šādu ziņojumu var ietvert 
energoefektivitātes rīcības plānos, kuri 
minēti Direktīvas 2006/32/EK 21. panta 
2. punktā. Dalībvalstis iesniedz Komisijai 

Tās iesniedz Komisijai ziņojumu par 
lietoto aprēķinu metodi, rezultātiem un 
visiem ievades datiem un pieņēmumiem, 
kas tika izmantoti. Šādu ziņojumu var 
ietvert energoefektivitātes rīcības plānos, 
kuri minēti Direktīvas 2006/32/EK 
21. panta 2. punktā. Dalībvalstis iesniedz 
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šādus ziņojumus reizi trijos gados. Pirmo 
ziņojumu iesniedz vēlākais 2011. gada 
30. jūnijā.

Komisijai šādus ziņojumus reizi trijos
gados. Pirmo ziņojumu iesniedz vēlākais 
2011. gada 30. jūnijā.

Or. de

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs jau ir izstrādātas metodes izmaksu ziņā optimālu minimālo prasību 
aprēķināšanai. Šādās valstīs vienotas salīdzinošās metodes ieviešana radītu ievērojamas 
administratīvās izmaksas, ja tajās izmantotās aprēķina metodes būtu jāsaskaņo ar Komisijas 
turpmāk noteikto salīdzinošo metodi. Tādēļ ir apšaubāma saskaņotās pieejas pievienotā 
vērtība energoefektivitātes uzlabošanā.

Grozījums Nr. 259
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis aprēķina izmaksu ziņā 
optimālu minimālo energoefektivitātes 
prasību līmeni, izmantojot salīdzinošo
metodi, kas izstrādāta saskaņā ar 1. punktu, 
un attiecīgos parametrus, piemēram, 
klimatiskie apstākļi, un salīdzina šāda 
veiktā aprēķina rezultātus ar savām 
noteiktajām minimālajām 
energoefektivitātes prasībām.

2. Līdz 2011. gada 30. jūnijam dalībvalstis 
pieņem un piemēro metodi, kas izstrādāta 
saskaņā ar 1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 260
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis aprēķina izmaksu ziņā 
optimālu minimālo energoefektivitātes 

2. Dalībvalstis aprēķina izmaksu ziņā 
optimālu minimālo energoefektivitātes 
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prasību līmeni, izmantojot salīdzinošo 
metodi, kas izstrādāta saskaņā ar 1. punktu, 
un attiecīgos parametrus, piemēram, 
klimatiskie apstākļi, un salīdzina šāda 
veiktā aprēķina rezultātus ar savām 
noteiktajām minimālajām 
energoefektivitātes prasībām.

prasību līmeni, izmantojot salīdzinošo 
metodi, kas izstrādāta saskaņā ar 1. punktu, 
un attiecīgos valstu vai reģionālos 
parametrus, par kuriem kopīgi vienojušās 
divas vai vairāk dalībvalstis, piemēram, 
klimatiskie apstākļi, un salīdzina šāda 
veiktā aprēķina rezultātus ar savām 
noteiktajām minimālajām 
energoefektivitātes prasībām.

Or. de

Pamatojums

Būtu jāievēro subsidiaritātes princips. Turklāt nevar arī izslēgt iespēju, ka divas vai vairāk 
dalībvalstis var vienoties par kopīgiem parametriem.

Grozījums Nr. 261
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis aprēķina izmaksu ziņā 
optimālu minimālo energoefektivitātes 
prasību līmeni, izmantojot salīdzinošo
metodi, kas izstrādāta saskaņā ar 1. punktu,
un attiecīgos parametrus, piemēram, 
klimatiskie apstākļi, un salīdzina šāda 
veiktā aprēķina rezultātus ar savām 
noteiktajām minimālajām 
energoefektivitātes prasībām.

2. Dalībvalstis aprēķina izmaksu ziņā 
optimālu minimālo energoefektivitātes 
prasību līmeni, izmantojot vienotu metodi, 
kas izstrādāta saskaņā ar 1. punktu, un 
attiecīgos parametrus, piemēram, 
klimatiskie apstākļi, un salīdzina šāda 
veiktā aprēķina rezultātus ar savām 
noteiktajām minimālajām 
energoefektivitātes prasībām.

Or. en

Pamatojums

Lai gūtu labumu no modernajām tehnoloģijām un nodrošinātu to vietu vai ieviestu tās 
saistībā ar apjomradītiem ietaupījumiem, Direktīvai par ēku energoefektivitāti nepieciešams 
divējāds tiesiskais pamats.  Ar pašreizējo direktīvu Eiropā atļauti atsevišķi tirgi, un tajos 
pastāvošo atšķirīgo aprēķina metožu un pārbaužu prasību dēļ ražotāji nevar laist tirgū tādus 
ražojumus, kas atbilstu prasībām visā ES. Tādēļ atbilstoši vienota tirgus pieejai (95. pants) 
visā ES ir jāievieš vienota aprēķina metode, paredzot mainīgas prasības vienīgi saistībā ar 
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reģionālām klimatiskām atšķirībām.

Grozījums Nr. 262
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis aprēķina izmaksu ziņā 
optimālu minimālo energoefektivitātes 
prasību līmeni, izmantojot salīdzinošo
metodi, kas izstrādāta saskaņā ar 1. punktu,
un attiecīgos parametrus, piemēram, 
klimatiskie apstākļi, un salīdzina šāda 
veiktā aprēķina rezultātus ar savām 
noteiktajām minimālajām 
energoefektivitātes prasībām.

2. Dalībvalstis aprēķina izmaksu ziņā 
optimālu minimālo energoefektivitātes 
prasību līmeni, izmantojot vienotu metodi, 
kas izstrādāta saskaņā ar 1. punktu. Tās 
ņem vērā prasības attiecībā uz 
apgaismojumu, kas noteiktas Eiropas 
CEN standartos NE 12464-1 un 
EN 15193.

Or. en

Grozījums Nr. 263
Fiona Hall, Lena Ek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tās iesniedz Komisijai ziņojumu par 
visiem ievades datiem un pieņēmumiem, 
kas tika izmantoti minētajiem aprēķiniem, 
kā arī par pašiem aprēķinu rezultātiem. 
Šādu ziņojumu var ietvert
energoefektivitātes rīcības plānos, kuri 
minēti Direktīvas 2006/32/EK 14. panta 
2. punktā. Dalībvalstis iesniedz Komisijai 
šādus ziņojumus reizi trijos gados. Pirmo 
ziņojumu iesniedz vēlākais 2011. gada 
30. jūnijā.

Tās iesniedz Komisijai ziņojumu par 
visiem ievades datiem un pieņēmumiem, 
kas tika izmantoti minētajiem aprēķiniem, 
kā arī par pašiem aprēķinu rezultātiem. 
Šādu ziņojumu iekļauj energoefektivitātes 
rīcības plānos, kuri minēti Direktīvas 
2006/32/EK 14. panta 2. punktā. 
Dalībvalstis iesniedz Komisijai šādus 
ziņojumus reizi trijos gados. Pirmo 
ziņojumu iesniedz vēlākais 2011. gada 
30. jūnijā.

Or. en
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Grozījums Nr. 264
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija publicē ziņojumu par 
dalībvalstu progresu attiecībā uz to, cik 
lielā mērā tās sasniegušas izmaksu ziņā 
optimālu minimālo energoefektivitātes 
prasību līmeni.

3. Komisija publicē ziņojumu par 
dalībvalstu progresu šī panta īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 265
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija publicē ziņojumu par 
dalībvalstu progresu attiecībā uz to, cik 
lielā mērā tās sasniegušas izmaksu ziņā 
optimālu minimālo energoefektivitātes 
prasību līmeni.

3. Komisija publicē ziņojumu par 
dalībvalstu progresu attiecībā uz to, cik 
lielā mērā tās sasniegušas izmaksu ziņā 
optimālu minimālo energoefektivitātes 
prasību līmeni, tostarp publicē visus 
dalībvalstu iesniegtos ievades datus un 
pieņēmumus.

Or. en

Grozījums Nr. 266
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
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lai nodrošinātu, ka jaunās ēkas atbilst 
minimālajām prasībām energoefektivitātes 
jomā, kas noteiktas saskaņā ar 4. pantu.

nodrošinātu, ka jaunās ēkas atbilst 
prasībām energoefektivitātes jomā, kas 
noteiktas saskaņā ar 4. un 9. pantu.

Attiecībā uz jaunām ēkām dalībvalstis 
gādā par to, ka pirms celtniecības 
uzsākšanas apsver un ņem vērā šādu 
alternatīvo sistēmu tehnisko, vides un 
ekonomisko pamatojumu :
a) decentralizētas energoapgādes 
sistēmas, kuru pamatā ir atjaunojami 
enerģijas avoti;
b) koģenerācija ;
c) centralizētas vai kopīgas siltumapgādes 
vai dzesēšanas sistēmas, ja tādas ir 
pieejamas ;
d) siltumsūkņu sistēmas;
2. Dalībvalstis nodrošina, ka pieprasot 
būvatļauju vai ēkas būvniecības darbu 
galīgo apstiprinājumu, 1. punktā minēto 
alternatīvo sistēmu analīze tiek 
dokumentēta caurskatāmā veidā.

Or. en

Pamatojums

Šādas prasības uzliek dalībvalstīm papildu administratīvo slogu, tās nav īpaši lietderīgas un 
kavēs jaunu, energoefektivitātes prasībām atbilstošu ēku būvniecību.

Grozījums Nr. 267
Fiona Hall, Lena Ek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka jaunās ēkas atbilst 
minimālajām prasībām energoefektivitātes 
jomā, kas noteiktas saskaņā ar 4. pantu.

1. Dalībvalstis pievērš īpašu uzmanību 
energoefektivitātei un veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka jaunās ēkas 
atbilst minimālajām prasībām 
energoefektivitātes jomā, kas noteiktas 
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saskaņā ar 4. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 268
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka jaunās ēkas atbilst 
minimālajām prasībām energoefektivitātes 
jomā, kas noteiktas saskaņā ar 4. pantu.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka jaunās ēkas atbilst 
minimālajām prasībām energoefektivitātes 
jomā, kas noteiktas saskaņā ar 4. pantu un 
nodrošina pakāpenisku pāreju uz visu 
jauno ēku būvniecību saskaņā ar 9. panta 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

Būvējot visas jaunās ēkas tā, lai gan oglekļa dioksīda emisija, gan primārās enerģijas 
patēriņš būtu zems vai vienāds ar nulli, varēs ātrāk nodrošināt ēku energoefektivitāti.

Grozījums Nr. 269
Fiona Hall, Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz jaunām ēkām dalībvalstis
gādā par to, ka pirms celtniecības 
uzsākšanas apsver un ņem vērā šādu 
alternatīvo sistēmu tehnisko, vides un
ekonomisko pamatojumu:

Dalībvalstis arī gādā par to, ka pirms
jaunu ēku celtniecības uzsākšanas apsver 
un ņem vērā šādas alternatīvas sistēmas:

Or. en
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Grozījums Nr. 270
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz jaunām ēkām dalībvalstis gādā 
par to, ka pirms celtniecības uzsākšanas 
apsver un ņem vērā šādu alternatīvo 
sistēmu tehnisko, vides un ekonomisko 
pamatojumu:

Attiecībā uz jaunām ēkām (neatkarīgi no 
to lieluma) dalībvalstis gādā par to, ka 
pirms celtniecības uzsākšanas apsver un 
ņem vērā šādu alternatīvo sistēmu 
tehnisko, vides un ekonomisko 
pamatojumu:

Or. en

Grozījums Nr. 271
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz jaunām ēkām dalībvalstis gādā 
par to, ka pirms celtniecības uzsākšanas 
apsver un ņem vērā šādu alternatīvo 
sistēmu tehnisko, vides un ekonomisko 
pamatojumu:

Attiecībā uz jaunām ēkām dalībvalstis gādā 
par to, ka pirms celtniecības uzsākšanas 
apsver un ņem vērā gan turpmāk minēto, 
gan arī citu alternatīvo sistēmu tehnisko, 
vides un ekonomisko pamatojumu:

Or. en

Grozījums Nr. 272
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz jaunām ēkām dalībvalstis gādā 
par to, ka pirms celtniecības uzsākšanas 

Attiecībā uz jaunām ēkām, kuru kopējā 
lietderīgā platība pārsniedz 
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apsver un ņem vērā šādu alternatīvo
sistēmu tehnisko, vides un ekonomisko 
pamatojumu:

250 kvadrātmetru, dalībvalstis gādā par to, 
ka pirms celtniecības uzsākšanas apsver un 
ņem vērā šādu alternatīvo sistēmu 
tehnisko, vides un ekonomisko 
pamatojumu:

Or. en

Pamatojums

Ja noteikumu par izņēmumiem attiecībā uz nelielām ēkām svītros vispār, tad pašvaldībām būs 
praktiski neiespējami ievērot šī panta prasības, ņemot vērā to pašreizējās finanšu un 
tehniskās iespējas. Tāpēc tiek piedāvāts kompromisa risinājums.

Grozījums Nr. 273
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz jaunām ēkām dalībvalstis gādā 
par to, ka pirms celtniecības uzsākšanas 
apsver un ņem vērā šādu alternatīvo 
sistēmu tehnisko, vides un ekonomisko 
pamatojumu:

Attiecībā uz jaunām ēkām dalībvalstis gādā 
par to, ka pirms celtniecības uzsākšanas 
apsver un ņem vērā efektīvu alternatīvo 
sistēmu tehnisko, vides un ekonomisko 
pamatojumu, nodrošinot principu, ka 
vispirms jāpanāk ar apkuri un dzesēšanu 
saistīto enerģijas vajadzību samazināšana 
līdz minimumam. Var izmantot gan 
turpmāk minētās, gan citas alternatīvās 
sistēmas:

Or. en

Pamatojums

Jaunās ēkās ir svarīgi pilnībā izmantot alternatīvo energoapgādes sistēmu iespējas, jo šādas 
ēkas turpinās izmantot vēl daudzus gadus.  Tomēr līdzekļi tiks izmantoti nepareizi, ja pirms 
tam netiks nodrošināts, ka:

1) enerģijas pieprasījumu iespējami samazina, ievērojot to pašu izmaksu optimuma kritēriju 
(N.B. šo principu arvien vajadzētu piemērot pirms energoapgādes vajadzību noteikšanas); un 
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2) izstrādā prasības par augstu efektivitāti saskaņā ar nesen pieņemto direktīvu par 
atjaunojamiem enerģijas avotiem.

Grozījums Nr. 274
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz jaunām ēkām dalībvalstis gādā 
par to, ka pirms celtniecības uzsākšanas 
apsver un ņem vērā šādu alternatīvo 
sistēmu tehnisko, vides un ekonomisko 
pamatojumu:

Attiecībā uz jaunām ēkām dalībvalstis 
prasa nodrošināt uz vietas iegūtas 
atjaunojamās enerģijas minimālo 
izmantošanas līmeni un gādā par to, ka 
pirms celtniecības uzsākšanas apsver un 
ņem vērā šādu alternatīvo sistēmu 
tehnisko, vides un ekonomisko 
pamatojumu:

Or. en

Pamatojums

Šis priekšlikums ir saskaņā ar jauno direktīvu par atjaunojamiem enerģijas avotiem.

Grozījums Nr. 275
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz jaunām ēkām dalībvalstis gādā 
par to, ka pirms celtniecības uzsākšanas 
apsver un ņem vērā šādu alternatīvo 
sistēmu tehnisko, vides un ekonomisko 
pamatojumu:

Attiecībā uz jaunām ēkām dalībvalstis gādā 
par to, ka pirms celtniecības uzsākšanas
apsver un ņem vērā šādu alternatīvo 
būvniecības paņēmienu tehnisko, vides un 
ekonomisko pamatojumu un 
funkcionalitāti:

Or. it
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Pamatojums

Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt ēku energoefektivitāti un radīt tās stimulus, nenosakot 
tehniskus ierobežojumus.

Grozījums Nr. 276
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) decentralizētas energoapgādes sistēmas, 
kuru pamatā ir atjaunojami enerģijas 
avoti;

a) decentralizētas energoapgādes sistēmas, 
kuru pamatā ir enerģija no atjaunojamiem 
avotiem;

Or. en

Grozījums Nr. 277
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) decentralizētas energoapgādes sistēmas, 
kuru pamatā ir atjaunojami enerģijas avoti;

a) tehniskās sistēmas, kuru pamatā ir 
atjaunojami enerģijas avoti;

Or. it

Pamatojums

Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt ēku energoefektivitāti un radīt tās stimulus, nenosakot 
tehniskus ierobežojumus.
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Grozījums Nr. 278
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) koģenerācija; b) koģenerācija un mikrokoģenerācija;

Or. it

Pamatojums

Komisija ierosina koģenerācijas sistēmas izmantot jaunās ēkās, taču nepiemin šādu sistēmu 
izmantošanu jau uzceltās ēkās. Tomēr mikrokoģenerācija var būt efektīvs veids, kā uzlabot 
atsevišķu ēku energoefektivitāti un sasniegt CO2 emisiju un elektroenerģijas patēriņa 
samazināšanas mērķus.

Grozījums Nr. 279
Fiona Hall, Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) centralizētas vai kopīgas siltumapgādes 
vai dzesēšanas sistēmas, ja tādas ir 
pieejamas;

c) centralizētas vai kopīgas apkures un 
dzesēšanas sistēmas, ja tās ir pieejamas, 
tostarp jo īpaši sistēmas, kuru pamatā 
pilnībā vai daļēji ir atjaunojamie 
enerģijas avoti;

Or. en
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Grozījums Nr. 280
Riitta Myller

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) saules filtri, ar kuriem var samazināt 
dzesēšanas sistēmu nepieciešamību;

Or. fi

Grozījums Nr. 281
Fiona Hall, Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) siltumsūkņu sistēmas; d) siltumsūkņu sistēmas, kā paredzēts 
Direktīvā 2009/../EK par atjaunojamiem 
enerģijas avotiem.

Or. en

Grozījums Nr. 282
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) siltumsūkņu sistēmas; d) siltumsūkņu sistēmas, kas atbilst 
sezonālā lietderības koeficienta rādītājiem 
un kritērijiem, kādi noteikti Direktīvā 
2009/../EK par atjaunojamiem enerģijas 
avotiem.

Or. de
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Pamatojums

Šis grozījums paredzēts, lai nodrošinātu atbilstību direktīvai par atjaunojamiem enerģijas 
avotiem.

Grozījums Nr. 283
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) izolācijas sistēmas.

Or. fr

Pamatojums

Siltumizolācijas sistēmas veicina ēku energoefektivitāti. Tās palīdz būtiski samazināt 
primārās enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda emisijas. Ražotāji piedāvā jaunus, arvien 
efektīvākus izstrādājumus, kurus vajadzētu izpētīt, lai jaunās ēkas varētu būvēt atbilstoši 
visaugstākajiem siltumizolācijas standartiem. Attiecībā uz ikvienu ēkas tehnisko sistēmu jau 
no konstruēšanas posma būtu jāņem vērā izolācijas sistēmas, kādas paredzēts izmantot ēkā, 
lai uzlabotu to darbību un turpmāko izmantošanu.

Grozījums Nr. 284
Riitta Myller

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) atjaunojamie enerģijas avoti, no 
kuriem iegūst enerģiju atsevišķu 
mājsaimniecību vajadzībām;

Or. fi
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Grozījums Nr. 285
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas iekārtas uzraudzībai un 
kontrolei.

Or. en

Pamatojums

Veicot uzraudzību ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijas iekārtām, var daudz precīzāk 
novērtēt elektroenerģiju patērējošu iekārtu un ierīču energoefektivitāti.

Grozījums Nr. 286
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) siltuma atgūšanas ventilācija.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzētu apsvērt tādu tehnoloģiju izmantošanu, kuras ir efektīvas un ātri 
atmaksājas. „Siltuma atgūšanas ventilācija” ir centralizēta vai decentralizēta nepārtrauktās 
gaisa plūsmas sistēma, kurā izmanto siltummaiņus, lai ieplūstošais gaiss varētu sasilt no 
izplūstošā gaisa. Izmantojot šādu sistēmu, 150 m2 lielā ēkā Dānijas klimatā var ietaupīt 
aptuveni 5 500 kWh primārās enerģijas. Tas ir apmēram 43 % no kopējā vidējā enerģijas 
patēriņa.
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Grozījums Nr. 287
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz d) apakšpunktu dalībvalstis 
cenšas veicināt siltumsūkņu izplatīšanu 
un izmantošanu, vienkāršojot urbumu 
veikšanas atļauju saņemšanu un nosakot 
gruntsūdens līmeņus un ūdensteces tīklu, 
kuros varētu veikt siltuma apmaiņu, kā 
arī noskaidrojot iespēju izmantot tādas 
gaisa kondicionēšanas sistēmas ar 
siltumsūkņiem, kuros izmanto ūdeni. 
Turklāt dalībvalstis izstrādā noteikumus 
par subsīdijām urbumu veikšanai vai šādu 
darbību iekļaušanai pilsētu attīstības 
projektos.

Or. it

Pamatojums

Komisija ierosina koģenerācijas sistēmas izmantot jaunās ēkās, taču nepiemin šādu sistēmu 
izmantošanu jau uzceltās ēkās. Tomēr mikrokoģenerācija var būt efektīvs veids, kā uzlabot 
atsevišķu ēku energoefektivitāti un sasniegt CO2 emisiju un elektroenerģijas patēriņa 
samazināšanas mērķus.

Grozījums Nr. 288
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka gadījumos, kad ēkās veic 
nozīmīgu atjaunošanu, to 
energoefektivitāte tiktu uzlabota tā, lai 
varētu izpildīt minimālās 
energoefektivitātes prasības, ciktāl 

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka gadījumos, kad ēkās veic 
nozīmīgu atjaunošanu, to 
energoefektivitāte tiktu uzlabota tā, lai 
varētu izpildīt vismaz minimālās 
energoefektivitātes prasības saskaņā ar 
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tehniski, funkcionāli un ekonomiski tas ir 
iespējams. Dalībvalstis nosaka šīs 
minimālās energoefektivitātes prasības,
saskaņā ar 4. pantu. Šīs prasības var
noteikt vai nu atjaunotajai ēkai kopumā, 
vai arī vienīgi atjaunotajām sistēmām vai 
daļām, ja tās aptver atjaunošanas 
projekts, kas īstenojams kādā termiņā, ar 
mērķi uzlabot ēkas vai tās daļu vispārējo 
energoefektivitāti.

4. un 9. pantu. Šīs prasības nosaka 
atjaunotām sistēmām vai sastāvdaļām to 
modernizēšanas vai nomainīšanas 
gadījumā un atjaunotajai ēkai kopumā 
nozīmīgas atjaunošanas gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 289
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka gadījumos, kad ēkās veic 
nozīmīgu atjaunošanu, to 
energoefektivitāte tiktu uzlabota tā, lai 
varētu izpildīt minimālās 
energoefektivitātes prasības, ciktāl 
tehniski, funkcionāli un ekonomiski tas ir 
iespējams. Dalībvalstis nosaka šīs 
minimālās energoefektivitātes prasības, 
saskaņā ar 4. pantu. Šīs prasības var noteikt 
vai nu atjaunotajai ēkai kopumā, vai arī 
vienīgi atjaunotajām sistēmām vai daļām, 
ja tās aptver atjaunošanas projekts, kas 
īstenojams kādā termiņā, ar mērķi uzlabot 
ēkas vai tās daļu vispārējo 
energoefektivitāti.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka gadījumos, kad ēkās, kuru
kopējā lietderīgā platība pārsniedz 
250 kvadrātmetru, veic nozīmīgus remonta 
darbus, to energoefektivitāte tiktu uzlabota 
tā, lai varētu izpildīt minimālās prasības, 
ciktāl tehniski, funkcionāli un ekonomiski 
tas ir iespējams. Dalībvalstis nosaka šīs 
minimālās energoefektivitātes prasības, 
saskaņā ar 4. pantu. Šīs prasības var noteikt 
vai nu atjaunotajai ēkai kopumā, vai arī 
vienīgi atjaunotajām sistēmām vai daļām, 
ja tās aptver atjaunošanas projekts, kas 
īstenojams kādā termiņā, ar mērķi uzlabot 
ēkas vai tās daļu vispārējo 
energoefektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Ja noteikumu par izņēmumiem attiecībā uz nelielām ēkām svītros vispār, tad pašvaldībām būs 
praktiski neiespējami ievērot šī panta prasības, ņemot vērā to pašreizējās finanšu un 
tehniskās iespējas. Tāpēc tiek piedāvāts kompromisa risinājums.
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Grozījums Nr. 290
Fiona Hall, Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka gadījumos, kad ēkās veic 
nozīmīgu atjaunošanu, to 
energoefektivitāte tiktu uzlabota tā, lai 
varētu izpildīt minimālās 
energoefektivitātes prasības, ciktāl 
tehniski, funkcionāli un ekonomiski tas ir 
iespējams. Dalībvalstis nosaka šīs 
minimālās energoefektivitātes prasības,
saskaņā ar 4. pantu. Šīs prasības var 
noteikt vai nu atjaunotajai ēkai kopumā,
vai arī vienīgi atjaunotajām sistēmām vai
daļām, ja tās aptver atjaunošanas projekts, 
kas īstenojams kādā termiņā, ar mērķi 
uzlabot ēkas vai tās daļu vispārējo 
energoefektivitāti.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka gadījumos, kad ēkās veic 
nozīmīgu atjaunošanu vai arī tās 
sastāvdaļas, tostarp norobežojošās 
konstrukcijas sastāvdaļas un ēkas 
inženiertehniskās sistēmas vai to daļas 
tiek modernizētas vai nomainītas, to 
energoefektivitāte tiktu uzlabota tā, lai 
varētu izpildīt minimālās 
energoefektivitātes prasības. Dalībvalstis 
nosaka šīs minimālās energoefektivitātes 
prasības saskaņā ar 4. pantu. Šīs prasības 
nosaka gan atjaunotajām sistēmām un
daļām to modernizēšanas vai 
nomainīšanas gadījumā, gan atjaunotajai 
ēkai kopumā nozīmīgas atjaunošanas 
gadījumā.

Dalībvalstis nodrošina, ka tiek izpildītas 
6. panta prasības un jebkuras būtiskas 
ēku atjaunošanas gadījumā apsver un 
ņem vērā šādas alternatīvas sistēmas:
a) decentralizētas energoapgādes 
sistēmas, kuru pamatā ir atjaunojami 
enerģijas avoti;
b) koģenerācija;
c) centralizētas vai kopīgas apkures un 
dzesēšanas sistēmas, ja tās ir pieejamas, 
tostarp jo īpaši sistēmas, kuru pamatā 
pilnībā vai daļēji ir atjaunojamie 
enerģijas avoti;
d) siltumsūkņu sistēmas, kā paredzēts 
Direktīvā 2009/.../EK par atjaunojamiem 
enerģijas avotiem.

Or. en
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Pamatojums

It is equally important to ensure that the energy performance of individual building envelope 
components and technical building systems, replaced or renovated independently of a major 
renovation also meet minimum performance requirements. This is the only way to ensure the 
improvement of energy performance of the building in the event of partial renovations or 
replacement of individual components during as well as outside of a major renovation. And it 
will also encourage deep renovations, as it makes clear that when major renovation, then the 
whole building has to be brought up to at least cost optimal levels.

Grozījums Nr. 291
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka gadījumos, kad ēkās veic 
nozīmīgu atjaunošanu, to
energoefektivitāte tiktu uzlabota tā, lai 
varētu izpildīt minimālās 
energoefektivitātes prasības, ciktāl 
tehniski, funkcionāli un ekonomiski tas ir 
iespējams. Dalībvalstis nosaka šīs 
minimālās energoefektivitātes prasības, 
saskaņā ar 4. pantu. Šīs prasības var noteikt 
vai nu atjaunotajai ēkai kopumā, vai arī 
vienīgi atjaunotajām sistēmām vai daļām, 
ja tās aptver atjaunošanas projekts, kas 
īstenojams kādā termiņā, ar mērķi uzlabot 
ēkas vai tās daļu vispārējo 
energoefektivitāti.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka gadījumos, kad ēkās veic 
nozīmīgu atjaunošanu, pasūtītājiem 
prasītu nodrošināt uz vietas iegūtas 
atjaunojamās enerģijas minimālo 
izmantošanas līmeni un šādu ēku 
energoefektivitāte tiktu uzlabota tā, lai 
varētu izpildīt minimālās 
energoefektivitātes prasības, ciktāl 
tehniski, funkcionāli un ekonomiski tas ir 
iespējams. Dalībvalstis nosaka šīs 
minimālās energoefektivitātes prasības, 
saskaņā ar 4. pantu. Šīs prasības var noteikt 
vai nu atjaunotajai ēkai kopumā, vai arī 
vienīgi atjaunotajām sistēmām vai daļām, 
ja tās aptver atjaunošanas projekts, kas 
īstenojams kādā termiņā, ar mērķi uzlabot 
ēkas vai tās daļu vispārējo 
energoefektivitāti.

Or. en
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Grozījums Nr. 292
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka gadījumos, kad ēkās veic 
nozīmīgu atjaunošanu, to 
energoefektivitāte tiktu uzlabota tā, lai 
varētu izpildīt minimālās 
energoefektivitātes prasības, ciktāl 
tehniski, funkcionāli un ekonomiski tas ir 
iespējams. Dalībvalstis nosaka šīs 
minimālās energoefektivitātes prasības, 
saskaņā ar 4. pantu. Šīs prasības var 
noteikt vai nu atjaunotajai ēkai kopumā, 
vai arī vienīgi atjaunotajām sistēmām vai
daļām, ja tās aptver atjaunošanas projekts, 
kas īstenojams kādā termiņā, ar mērķi 
uzlabot ēkas vai tās daļu vispārējo 
energoefektivitāti.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka gadījumos, kad ēkās veic 
atjaunošanu, to energoefektivitāte tiktu 
uzlabota tā, lai varētu izpildīt minimālās 
energoefektivitātes prasības, ciktāl 
tehniski, funkcionāli un ekonomiski tas ir 
iespējams. Dalībvalstis nosaka šīs 
minimālās energoefektivitātes prasības, 
saskaņā ar 4. pantu. Šīs prasības nosaka 
gan atjaunotajai ēkai kopumā, gan ēkas 
tehniskajām sistēmām un ēkas 
norobežojošās konstrukcijas atjaunotajām 
daļām, ja tās aptver atjaunošanas projekts, 
kas īstenojams ne ilgāk kā piecu gadu 
laikā ar mērķi uzlabot ēkas vai tās daļu 
vispārējo energoefektivitāti.

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu vislielāko energoefektivitāti, ir svarīgi ņemt vērā ēkas atsevišķās sastāvdaļas. 
Tikai tā var nodrošināt ēkas kopējo energoefektivitāti daļējas atjaunošanas gadījumā vai arī 
atsevišķu sastāvdaļu nomaiņas gadījumā, veicot ēkas vispārēju atjaunošanu.  Efektīvas 
tehniskās sistēmas slikti izolētā ēkā ir bezjēdzīgas gan no ekonomiskā, gan vides viedokļa.

Grozījums Nr. 293
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka gadījumos, kad ēkās veic 
nozīmīgu atjaunošanu, to 

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka gadījumos, kad ēkās veic 
nozīmīgu atjaunošanu, to 
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energoefektivitāte tiktu uzlabota tā, lai 
varētu izpildīt minimālās 
energoefektivitātes prasības, ciktāl 
tehniski, funkcionāli un ekonomiski tas ir 
iespējams. Dalībvalstis nosaka šīs 
minimālās energoefektivitātes prasības, 
saskaņā ar 4. pantu. Šīs prasības var 
noteikt vai nu atjaunotajai ēkai kopumā, 
vai arī vienīgi atjaunotajām sistēmām vai
daļām, ja tās aptver atjaunošanas projekts, 
kas īstenojams kādā termiņā, ar mērķi 
uzlabot ēkas vai tās daļu vispārējo 
energoefektivitāti.

energoefektivitāte tiktu uzlabota tā, lai 
varētu izpildīt minimālās 
energoefektivitātes prasības, ciktāl 
tehniski, funkcionāli un ekonomiski tas ir 
iespējams. Dalībvalstis nosaka šīs 
minimālās energoefektivitātes prasības, 
saskaņā ar 4. pantu. Šīs prasības nosaka 
gan atjaunotajai ēkai kopumā, gan
atjaunotajām tehniskajām sistēmām un 
ēkas norobežojošās konstrukcijas daļām,
ja tās aptver atjaunošanas projekts, kas 
īstenojams kādā termiņā ar mērķi uzlabot 
ēkas vai tās daļu vispārējo 
energoefektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Ir vienlīdz svarīgi nodrošināt arī, lai minimālajām prasībām atbilstu ēkas norobežojošās 
konstrukcijas daļu energoefektivitāte. Modernas tehniskās sistēmas slikti izolētā ēkā ir 
bezjēdzīgas gan no vides, gan ekonomiskā viedokļa. Prasības ēkas un tās daļu integrētās 
energoefektivitātes prasību aprēķināšanai jau noteiktas 1.,3. un 4. pantā un I pielikumā. 
Prasības pret norobežojošās konstrukcijas daļām jau izvirzītas ar formulējumu „to daļām”, 
taču šīs prasības vajadzētu precizēt un izcelt.

Grozījums Nr. 294
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka gadījumos, kad ēkās veic 
nozīmīgu atjaunošanu, to 
energoefektivitāte tiktu uzlabota tā, lai 
varētu izpildīt minimālās 
energoefektivitātes prasības, ciktāl 
tehniski, funkcionāli un ekonomiski tas ir 
iespējams. Dalībvalstis nosaka šīs 
minimālās energoefektivitātes prasības, 
saskaņā ar 4. pantu. Šīs prasības var noteikt 
vai nu atjaunotajai ēkai kopumā, vai arī 

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka gadījumos, kad ēkās 
(neatkarīgi no to lieluma) veic nozīmīgu 
atjaunošanu, to energoefektivitāte tiktu 
uzlabota tā, lai varētu izpildīt minimālās 
energoefektivitātes prasības, ciktāl 
tehniski, funkcionāli un ekonomiski tas ir 
iespējams. Dalībvalstis nosaka šīs 
minimālās energoefektivitātes prasības, 
saskaņā ar 4. pantu. Šīs prasības var noteikt 
vai nu atjaunotajai ēkai kopumā, vai arī 
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vienīgi atjaunotajām sistēmām vai daļām, 
ja tās aptver atjaunošanas projekts, kas 
īstenojams kādā termiņā, ar mērķi uzlabot 
ēkas vai tās daļu vispārējo 
energoefektivitāti. 

vienīgi atjaunotajām sistēmām vai daļām, 
ja tās aptver atjaunošanas projekts, kas 
īstenojams kādā termiņā, ar mērķi uzlabot 
ēkas vai tās daļu vispārējo 
energoefektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 295
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka gadījumos, kad ēkās veic 
nozīmīgu atjaunošanu, to 
energoefektivitāte tiktu uzlabota tā, lai 
varētu izpildīt minimālās 
energoefektivitātes prasības, ciktāl 
tehniski, funkcionāli un ekonomiski tas ir 
iespējams. Dalībvalstis nosaka šīs 
minimālās energoefektivitātes prasības, 
saskaņā ar 4. pantu. Šīs prasības var noteikt 
vai nu atjaunotajai ēkai kopumā, vai arī 
vienīgi atjaunotajām sistēmām vai daļām, 
ja tās aptver atjaunošanas projekts, kas 
īstenojams kādā termiņā, ar mērķi uzlabot 
ēkas vai tās daļu vispārējo 
energoefektivitāti.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka gadījumos, kad ēkās veic 
nozīmīgu atjaunošanu, to 
energoefektivitāte tiktu uzlabota tā, lai 
varētu izpildīt minimālās 
energoefektivitātes prasības, ciktāl 
tehniski, funkcionāli un ekonomiski tas ir 
iespējams. Dalībvalstis nosaka šīs 
minimālās energoefektivitātes prasības, 
saskaņā ar 4. pantu. Šīs prasības var noteikt
gan atjaunotajai ēkai kopumā, gan 
atjaunotajām sistēmām un ēku 
norobežojošo konstrukciju daļām, ja tās 
aptver atjaunošanas projekts, kas 
īstenojams kādā termiņā ar mērķi uzlabot 
ēkas vai tās daļu vispārējo 
energoefektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jānosaka minimālās energoefektivitātes prasības arī ēku norobežojošo 
konstrukciju daļām un tehniskajām sistēmām, lai nodrošinātu, ka jebkura atjaunošana sniedz 
iespēju ēkas energoefektivitātes uzlabošanai.
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Grozījums Nr. 296
Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka gadījumos, kad ēkās veic 
nozīmīgu atjaunošanu, to 
energoefektivitāte tiktu uzlabota tā, lai 
varētu izpildīt minimālās 
energoefektivitātes prasības, ciktāl 
tehniski, funkcionāli un ekonomiski tas ir 
iespējams. Dalībvalstis nosaka šīs 
minimālās energoefektivitātes prasības, 
saskaņā ar 4. pantu. Šīs prasības var noteikt 
vai nu atjaunotajai ēkai kopumā, vai arī 
vienīgi atjaunotajām sistēmām vai daļām, 
ja tās aptver atjaunošanas projekts, kas 
īstenojams kādā termiņā, ar mērķi uzlabot 
ēkas vai tās daļu vispārējo 
energoefektivitāti.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka gadījumos, kad ēkās veic 
nozīmīgu atjaunošanu, to 
energoefektivitāte tiktu uzlabota tā, lai 
varētu izpildīt minimālās 
energoefektivitātes prasības, ciktāl 
tehniski, funkcionāli un ekonomiski tas ir 
iespējams. Dalībvalstis nosaka šīs 
minimālās energoefektivitātes prasības 
saskaņā ar 4. pantu. Šīs prasības var noteikt 
vai nu atjaunotajai ēkai kopumā, vai arī 
vienīgi atjaunotajām sistēmām vai daļām, 
ja tās aptver atjaunošanas projekts, kas 
īstenojams kādā termiņā, ar mērķi uzlabot 
ēkas vai tās daļu vispārējo 
energoefektivitāti. Dalībvalstis un 
Komisija veicina pētniecību izolācijas 
materiālu, logu un durvju jomā, lai 
nodrošinātu, ka tie atbilst gan vajadzībām, 
gan ēku estētiskā mantojuma prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 297
Edit Herczog

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka gadījumos, kad ēkās veic 
nozīmīgu atjaunošanu, to 
energoefektivitāte tiktu uzlabota tā, lai 
varētu izpildīt minimālās 
energoefektivitātes prasības, ciktāl 
tehniski, funkcionāli un ekonomiski tas ir 

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka gadījumos, kad ēkās veic 
nozīmīgu atjaunošanu, to 
energoefektivitāte tiktu uzlabota tā, lai 
varētu izpildīt minimālās 
energoefektivitātes prasības, ciktāl 
tehniski, funkcionāli un ekonomiski tas ir 
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iespējams. Dalībvalstis nosaka šīs 
minimālās energoefektivitātes prasības, 
saskaņā ar 4. pantu. Šīs prasības var noteikt 
vai nu atjaunotajai ēkai kopumā, vai arī 
vienīgi atjaunotajām sistēmām vai daļām, 
ja tās aptver atjaunošanas projekts, kas 
īstenojams kādā termiņā, ar mērķi uzlabot 
ēkas vai tās daļu vispārējo 
energoefektivitāti.

iespējams. Dalībvalstis nosaka šīs 
minimālās energoefektivitātes prasības, 
saskaņā ar 4. pantu. Šīs prasības var noteikt 
vai nu atjaunotajai ēkai kopumā, vai arī 
vienīgi atjaunotajām sistēmām vai daļām, 
ja tās aptver atjaunošanas projekts, kas 
īstenojams kādā termiņā, ar mērķi uzlabot 
ēkas vispārējo energoefektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Šāda formulējuma izmantošana spēkā esošajā direktīvā par ēku energoefektivitāti jau rada 
problēmas. Mērķim vajadzētu būt visas ēkas kopējās energoefektivitātes uzlabošanai, ko var 
sasniegt tikai ar holistisku pieeju. Proti, nav nekādas atšķirības starp jaunajām un jau 
uzceltajām ēkām, ja tiek veikta nozīmīga atjaunošana.

Grozījums Nr. 298
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka no 2015. gada 
1. janvāra, plānojot ēku nozīmīgu
atjaunošanu, tiek apsvērta un ņemta vērā 
šādu alternatīvo sistēmu tehniskā, vides 
un ekonomiskā pamatotība:
a) decentralizētas energoapgādes 
sistēmas, kuru pamatā ir enerģija no 
atjaunojamiem avotiem;
b) koģenerācija;
c) centralizētas vai kopīgas siltumapgādes 
vai dzesēšanas sistēmas, ja tādas ir 
pieejamas;
d) siltumsūkņu sistēmas;
e) ventilācija ar siltuma atgūšanu.

Or. en
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Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzētu pieprasīt tādu tehnoloģiju izmantošanu, kuras ir efektīvas un ātri 
atmaksājas. Izmantojot ventilāciju ar siltuma atgūšanu, 150 m2 lielā ēkā Dānijas klimatā var 
ietaupīt aptuveni 5 500 kWh primārās enerģijas. Tas ir apmēram 43 % no kopējā vidējā 
enerģijas patēriņa.

Grozījums Nr. 299
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis jo īpaši nodrošina 
nepieciešamos līdzekļus, lai ēkās, kuru 
iedzīvotājiem draud enerģētiskā 
nabadzība, tiktu nodrošināta minimālo 
energoefektivitātes prasību izpilde 
atbilstoši 4. pantam.

Or. en

Pamatojums

In its Opinion on “Towards a European Charter on the Rights of Energy Consumers” of May 
7th, 2008, ITRE called for action against “fuel poverty”. In the proposal for definition the 
term “residential energy poverty” is suggested instead of fuel poverty. Residential energy 
poverty is impacting citizens caused by the following factors:
– Low energy performance of the home, e.g., caused by poor heating and/or cooling systems 
or lack of insulation.
– Low income.
– High energy prices.
Residential energy poverty is targeted towards citizens living in existing buildings. A 
particular effort should therefore be made help citizens subject to residential energy poverty 
to upgrade their buildings.
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Grozījums Nr. 300
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstīgu apkuri un dzesēšanu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem var 
izmantot ēkas modernizācijā ar mērķi 
nodrošināt minimālās energoefektivitātes 
prasības, ja minimālās prasības tehniski, 
funkcionāli un ekonomiski nevar īstenot 
ar citiem līdzekļiem saskaņā ar 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ja minimālās energoefektivitātes prasības tehniski, no vides viedokļa un ekonomiski izdevīgā 
veidā nevar īstenot ar citiem līdzekļiem saskaņā ar 1. punktu, tad  var uzskatīt, ka ēka izpilda 
šādas prasības, ja tiek nodrošināta atbilstīga apkure un dzesēšana no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem saskaņā ar atjaunojamo enerģijas avotu direktīvu, ko Eiropas Parlaments 
pieņēma 2008. gada 17. decembra plenārsēdē.

Dānijā jau šobrīd tiek uzskatīts, ka arī mazāk energoefektīvas ēkas izpilda šīs jomas 
minimālās prasības, ja tajās atbilstīgi izmanto atjaunojamo enerģijas avotu tehnoloģijas, 
piemēram, siltumsūkņus un centralizēto siltumapgādi.

Grozījums Nr. 301
Fiona Hall, Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ēkas inženiertehniskās sistēmas Ēkas inženiertehniskās sistēmas un 
sastāvdaļas

1. Dalībvalstis nosaka minimālās 
energoefektivitātes prasības attiecībā uz 
ēkās ierīkotajām inženiertehniskajām 
sistēmām. Prasības nosaka jaunām, 
nomainītām un atjaunotām ēku 

1. Dalībvalstis nosaka izmaksu ziņā 
optimālas minimālās energoefektivitātes 
prasības attiecībā uz ēkās ierīkotajām 
inženiertehniskajām sistēmām un ēku 
sastāvdaļām. Prasības nosaka jaunām, 
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inženiertehniskajām sistēmām un to daļām. nomainītām un atjaunotām ēku 
inženiertehniskajām sistēmām un ēku 
sastāvdaļām, un to daļām.

Prasības jo īpaši attiecas uz šādiem 
elementiem:

Prasības jo īpaši attiecas uz šādiem, bet ne 
tikai šādiem elementiem:

a) katli vai citi apkures sistēmu siltuma 
ģeneratori;

a) katli vai citi apkures sistēmu siltuma 
ģeneratori, tostarp centralizētai vai kopīgai 
siltumapgādei un dzesēšanai;

b) ūdens sildītāji karstā ūdens apgādes 
sistēmās;

b) ūdens sildītāji karstā ūdens apgādes 
sistēmās;

c) centrālā gaisa kondicionēšanas iekārta 
vai aukstuma ģenerators gaisa 
kondicionēšanas sistēmās.

c) centrālā gaisa kondicionēšanas iekārta 
vai aukstuma ģenerators gaisa 
kondicionēšanas sistēmās;

ca) ierīkots apgaismojums;
cb) ēku sastāvdaļas, kā noteikts 2. panta 
5. punktā

2. Minimālās energoefektivitātes prasības, 
kas noteiktas saskaņā ar 1. punktu, ir 
saderīgas ar tiesību aktiem, kurus piemēro 
tam (tiem) produktam(-iem), kas veido 
sistēmu, un minētās prasības izstrādā, 
pamatojoties uz produkta(-u) pareizu 
uzstādīšanu un ēkas inženiertehniskās 
sistēmas attiecīgo regulējumu un kontroli. 
Jo īpaši prasības nodrošina, ka iegūts 
pareizs ūdens siltumapgādes sistēmu 
hidrauliskais līdzsvars un ka uzstādīšanai ir 
izmantots(-i) atbilstoša izmēra un veida 
produkts(-i), ņemot vērā ēkas 
inženiertehniskās sistēmas paredzēto 
lietojumu.

2. Minimālās energoefektivitātes prasības, 
kas noteiktas saskaņā ar 1. punktu, ir 
saderīgas ar visiem tiesību aktiem, kurus 
piemēro tam (tiem) produktam(-iem), kas 
veido sistēmu un ēku sastāvdaļas, un 
minētās prasības izstrādā, pamatojoties uz 
produkta(-u) pareizu uzstādīšanu un ēkas 
inženiertehniskās sistēmas attiecīgo 
regulējumu un kontroli. Inženiertehnisko 
sistēmu gadījumā prasības nodrošina, ka 
iegūts pareizs ūdens siltumapgādes sistēmu 
hidrauliskais līdzsvars un ka uzstādīšanai ir 
izmantots(-i) atbilstoša izmēra un veida 
produkts(-i), ņemot vērā ēkas 
inženiertehniskās sistēmas paredzēto 
lietojumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 302
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka minimālās 
energoefektivitātes prasības attiecībā uz 
ēkās ierīkotajām inženiertehniskajām 
sistēmām. Prasības nosaka jaunām, 
nomainītām un atjaunotām ēku 
inženiertehniskajām sistēmām un to 
daļām.

1. Dalībvalstis nosaka minimālās 
energoefektivitātes prasības attiecībā uz 
ēkās ierīkotajām inženiertehniskajām 
sistēmām. Prasības ir saskaņā ar 
piemērojamiem Kopienas tiesību aktiem 
un jo īpaši attiecas uz šādiem elementiem:

Prasības jo īpaši attiecas uz šādiem 
elementiem:

Or. en

Pamatojums

Direktīvā 2002/91/EK nevajadzētu pieprasīt dalībvalstīm noteikt īpašas efektivitātes prasības 
ražojumiem, jo tiem jau ir paredzēti atbilstoši tiesību akti (par marķējumu, apkures katlu 
efektivitāti, enerģiju patērējošiem ražojumiem, utt.). Tomēr tiek uzskatīts, ka šīs direktīvas 
teksts varētu mudināt dalībvalstis pārdomāt, vai ir vērts noteikt stingrākas prasības 
ierīkošanai, ņemot vērā, ka to piemērošana ir atkarīga no individuāla vērtējuma par tehnisko, 
funkcionālo un ekonomisko īstenojamību.

Grozījums Nr. 303
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka minimālās 
energoefektivitātes prasības attiecībā uz 
ēkās ierīkotajām inženiertehniskajām 
sistēmām. Prasības nosaka jaunām, 
nomainītām un atjaunotām ēku 
inženiertehniskajām sistēmām un to daļām.

1. Dalībvalstis nosaka minimālās 
energoefektivitātes prasības attiecībā uz 
ēkās ierīkotajām un ekspluatētajām 
inženiertehniskajām sistēmām. Prasības 
nosaka jaunām, nomainītām un atjaunotām 
ēku inženiertehniskajām sistēmām un to 
daļām.
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Or. de

Pamatojums

Inženiertehnisko sistēmu sākotnējā darbības fāzē vajadzētu arī noteikt minimālās 
energoefektivitātes prasības, lai nodrošinātu, ka tās tiek pienācīgi pielāgotas un ka rezultātā 
var izmantot šo sistēmu visu energotaupības potenciālu.

Grozījums Nr. 304
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka minimālās 
energoefektivitātes prasības attiecībā uz 
ēkās ierīkotajām inženiertehniskajām 
sistēmām. Prasības nosaka jaunām, 
nomainītām un atjaunotām ēku 
inženiertehniskajām sistēmām un to daļām.

1. Dalībvalstis nosaka minimālās 
energoefektivitātes prasības attiecībā uz 
ēkās ierīkotajām un ekspluatētajām 
inženiertehniskajām sistēmām. Prasības 
nosaka jaunām, nomainītām un atjaunotām 
ekspluatējamām iekārtām, ēku 
inženiertehniskajām sistēmām un to daļām.

Or. de

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka iekārtas pirms ekspluatācijas tiek pienācīgi pielāgotas. 
Turklāt cauruļu izolācija ir relatīvi lēts enerģijas taupības veids.

Grozījums Nr. 305
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) katli vai citi apkures sistēmu siltuma 
ģeneratori;

a) katli, citi apkures sistēmu siltuma 
ģeneratori vai siltummaiņi;

Or. pl
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt tās inženiertehniskās sistēmas, uz kurām attiecas prasības.

Grozījums Nr. 306
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) katli vai citi apkures sistēmu siltuma 
ģeneratori;

a) katli vai citi apkures sistēmu siltuma 
ģeneratori, tostarp centralizētai vai kopīgai 
siltumapgādei un dzesēšanai;

Or. en

Pamatojums

Direktīvā 2002/91/EK nevajadzētu pieprasīt dalībvalstīm noteikt īpašas efektivitātes prasības 
ražojumiem, jo tiem jau ir paredzēti atbilstoši tiesību akti (par marķējumu, apkures katlu 
efektivitāti, enerģiju patērējošiem ražojumiem, utt.). Tomēr tiek uzskatīts, ka šīs direktīvas 
teksts varētu mudināt dalībvalstis pārdomāt, vai ir vērts noteikt stingrākas prasības 
ierīkošanai, ņemot vērā, ka to piemērošana ir atkarīga no individuāla vērtējuma par tehnisko, 
funkcionālo un ekonomisko īstenojamību.

Grozījums Nr. 307
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) caurules.

Or. de

Grozījums Nr. 308
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
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Liese

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) apgaismojums.

Or. en

Grozījums Nr. 309
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ventilācijas sistēmas kopā ar siltuma 
atgūšanas iekārtām un siltumsūkņiem.

Or. pl

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt tās inženiertehniskās sistēmas, uz kurām attiecas prasības.

Grozījums Nr. 310
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) caurules.

Or. de

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka iekārtas pirms ekspluatācijas tiek pienācīgi pielāgotas. 
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Turklāt cauruļu izolācija ir relatīvi lēts enerģijas taupības veids.

Grozījums Nr. 311
Riitta Myller

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) apgaismojuma sistēmas.

Or. fi

Grozījums Nr. 312
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jānosaka prasības jaunām, nomainītām 
un atjaunotām ēku inženiertehniskajām 
sistēmām un to daļām, un tās jāpiemēro 
tiktāl, ciktāl tas ir tehniski, funkcionāli un 
ekonomiski iespējams. Šim nolūkam ņem 
vērā vismaz šādus faktorus:
– tehniskos šķēršļus (piemēram, lielākās 
ierīkošanas grūtības vai dažādu 
tehnoloģiju nesavietojamību);
– ekonomiskos faktorus (piemēram, 
pārmērīgi augstas ierīkošanas izmaksas 
vai energoapgāde, ko ekonomiski nevar 
atļauties); 
– politiskos faktorus (piemēram, viena 
atsevišķa energoresursu veida 
veicināšana).

Or. en
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Pamatojums

Direktīvā 2002/91/EK nevajadzētu pieprasīt dalībvalstīm noteikt īpašas efektivitātes prasības 
ražojumiem, jo tiem jau ir paredzēti atbilstoši tiesību akti (par marķējumu, apkures katlu 
efektivitāti, enerģiju patērējošiem ražojumiem, utt.). Tomēr tiek uzskatīts, ka šīs direktīvas 
teksts varētu mudināt dalībvalstis pārdomāt, vai ir vērts noteikt stingrākas prasības 
ierīkošanai, ņemot vērā, ka to piemērošana ir atkarīga no individuāla vērtējuma par tehnisko, 
funkcionālo un ekonomisko īstenojamību.

Grozījums Nr. 313
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prasības var noteikt jaunām, nomainītām 
un atjaunotām ēku inženiertehniskajām 
sistēmām un to daļām, un tās jāpiemēro 
tiktāl, ciktāl tas ir tehniski, funkcionāli un 
ekonomiski iespējams. Šim nolūkam ņem 
vērā vismaz šādus faktorus:
– tehniskos šķēršļus (piemēram, lielākās 
ierīkošanas grūtības vai dažādu 
tehnoloģiju nesavietojamība);
– ekonomiskos faktorus (piemēram, 
pārmērīgi augstas ierīkošanas izmaksas 
vai energoapgāde, ko ekonomiski nevar 
atļauties);
– politiskos faktorus (piemēram, viena 
atsevišķa energoresursu veida 
veicināšana).

Or. en

Pamatojums

Prasības var noteikt jaunām, nomainītām un atjaunotām ēku inženiertehniskajām sistēmām 
un to daļām, un tās jāpiemēro tiktāl, ciktāl tas ir tehniski, funkcionāli un ekonomiski 
iespējams.
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Grozījums Nr. 314
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Minimālās energoefektivitātes prasības, 
kas noteiktas saskaņā ar 1. punktu, ir 
saderīgas ar tiesību aktiem, kurus piemēro 
tam (tiem) produktam(-iem), kas veido 
sistēmu, un minētās prasības izstrādā, 
pamatojoties uz produkta(-u) pareizu 
uzstādīšanu un ēkas inženiertehniskās 
sistēmas attiecīgo regulējumu un kontroli. 
Jo īpaši prasības nodrošina, ka iegūts 
pareizs ūdens siltumapgādes sistēmu 
hidrauliskais līdzsvars un ka uzstādīšanai ir 
izmantots(-i) atbilstoša izmēra un veida 
produkts(-i), ņemot vērā ēkas 
inženiertehniskās sistēmas paredzēto 
lietojumu.

2. Minimālās energoefektivitātes prasības, 
kas noteiktas saskaņā ar 1. punktu, ir 
saderīgas ar tiesību aktiem, kurus piemēro 
tam (tiem) produktam(-iem), kas veido 
sistēmu, un minētās prasības izstrādā, 
pamatojoties uz produkta(-u) pareizu 
uzstādīšanu un ēkas inženiertehniskās 
sistēmas attiecīgo regulējumu un kontroli. 
Jo īpaši prasības nodrošina, ka tehniskais 
aprīkojums pirms ekspluatācijas tiek 
pienācīgi pielāgots, ka tiek iegūts pareizs 
ūdens siltumapgādes sistēmu hidrauliskais 
līdzsvars un ka uzstādīšanai ir izmantots(-i) 
atbilstoša izmēra un veida produkts(-i), 
ņemot vērā ēkas inženiertehniskās sistēmas 
paredzēto lietojumu.

Or. de

Pamatojums

Līdz šim nepietiekama uzmanība ir pievērsta ēku inženiertehniskajām sistēmām saistībā ar 
ēku kopējo energoefektivitāti. Tādēļ inženiertehnisko sistēmu sākotnējā darbības fāzē
vajadzētu arī noteikt minimālās energoefektivitātes prasības, lai nodrošinātu, ka tās tiek 
pienācīgi pielāgotas un ka rezultātā var izmantot šo sistēmu visu energotaupības potenciālu.

Grozījums Nr. 315
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Minimālās energoefektivitātes prasības, 
kas noteiktas saskaņā ar 1. punktu, ir 
saderīgas ar tiesību aktiem, kurus piemēro 
tam (tiem) produktam(-iem), kas veido 

2. Minimālās energoefektivitātes prasības, 
kas noteiktas saskaņā ar 1. punktu, ir 
saderīgas ar tiesību aktiem, kurus piemēro 
tam (tiem) produktam(-iem), kas veido 
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sistēmu, un minētās prasības izstrādā, 
pamatojoties uz produkta(-u) pareizu 
uzstādīšanu un ēkas inženiertehniskās 
sistēmas attiecīgo regulējumu un kontroli. 
Jo īpaši prasības nodrošina, ka iegūts 
pareizs ūdens siltumapgādes sistēmu 
hidrauliskais līdzsvars un ka uzstādīšanai ir 
izmantots(-i) atbilstoša izmēra un veida 
produkts(-i), ņemot vērā ēkas 
inženiertehniskās sistēmas paredzēto 
lietojumu.

sistēmu, it īpaši ar noteikumiem, kas izriet 
no Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2009/.../EK, [ar ko izveido 
sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības 
attiecībā uz enerģiju patērējošiem 
ražojumiem], un minētās prasības izstrādā, 
pamatojoties uz produkta(-u) pareizu 
uzstādīšanu un ēkas inženiertehniskās 
sistēmas attiecīgo regulējumu un kontroli. 
Jo īpaši prasības nodrošina, ka tehniskais 
aprīkojums pirms ekspluatācijas tiek 
pienācīgi pielāgots, ka tiek iegūts pareizs 
ūdens siltumapgādes sistēmu hidrauliskais 
līdzsvars un ka uzstādīšanai ir izmantots(-i) 
atbilstoša izmēra un veida produkts(-i), 
ņemot vērā ēkas inženiertehniskās sistēmas 
paredzēto lietojumu.

Or. de

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka iekārtas pirms ekspluatācijas tiek pienācīgi pielāgotas. 
Turklāt ar šo direktīvu nedrīkst ieviest jaunus standartus, tādēļ jābūt atsaucei uz ekodizaina 
direktīvu.

Grozījums Nr. 316
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Minimālās energoefektivitātes prasības, 
kas noteiktas saskaņā ar 1. punktu, ir 
saderīgas ar tiesību aktiem, kurus piemēro 
tam (tiem) produktam(-iem), kas veido 
sistēmu, un minētās prasības izstrādā, 
pamatojoties uz produkta(-u) pareizu 
uzstādīšanu un ēkas inženiertehniskās 
sistēmas attiecīgo regulējumu un kontroli. 
Jo īpaši prasības nodrošina, ka iegūts 
pareizs ūdens siltumapgādes sistēmu 
hidrauliskais līdzsvars un ka uzstādīšanai ir 

2. Minimālās energoefektivitātes prasības, 
kas noteiktas saskaņā ar 1. punktu, ir 
saderīgas ar tiesību aktiem, kurus piemēro 
tam (tiem) produktam(-iem), kas veido 
sistēmu, un minētās prasības izstrādā, 
pamatojoties uz produkta(-u) pareizu 
uzstādīšanu un ēkas inženiertehniskās 
sistēmas attiecīgo regulējumu un kontroli. 
Jo īpaši prasības nodrošina, ka iegūts 
pareizs atsevišķu telpu kontroles un ūdens 
siltumapgādes sistēmu hidrauliskais 
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izmantots(-i) atbilstoša izmēra un veida 
produkts(-i), ņemot vērā ēkas 
inženiertehniskās sistēmas paredzēto 
lietojumu.

līdzsvars un ka uzstādīšanai ir izmantots(-i) 
atbilstoša izmēra un veida produkts(-i), 
ņemot vērā ēkas inženiertehniskās sistēmas 
paredzēto lietojumu.

Or. en

Pamatojums

Daudzās dalībvalstīs apkures sistēmas var tikai ieslēgt un izslēgt. Līdz ar to temperatūras 
regulēšana tiek veikta, atverot logus, taču šāda metode ir loti dārga un energoneefektīva. 
Būtu jāparedz iespēja ēkas inženiertehniskās sistēmas — apkuri, dzesēšanu, ventilāciju un 
apgaismojumu — regulēt katrā telpā, lai enerģijas taupīšana būtu pēc iespējas lētāka.

Grozījums Nr. 317
Fiona Hall, Lena Ek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka visās 
jaunajās un atjaunotajās ēkās, kā arī līdz 
ar skaitītāju nomaiņu tiek ierīkoti augsto 
tehnoloģiju skaitītāji, un atbilstošos 
gadījumos mudina ierīkot tādas aktīvās 
kontroles sistēmas kā automātika, 
kontroles un uzraudzības sistēmas, lai 
patērētāji varētu saņemt pienācīgu 
informāciju par energoresursu patēriņu; 
lai, izmantojot manuālas un/vai 
automatizētas sistēmas, varētu ļoti efektīvi 
veikt patēriņa kontroli laika vienībā; un 
lai tās kalpotu par datu sniedzēju 3., 4., 
5. un 10. panta un I pielikuma 
īstenošanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 318
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Izolācijas sistēmas ēku norobežojošām 

konstrukcijām
1. Dalībvalstis nosaka ēku norobežojošo 
konstrukciju izolācijas sistēmu minimālās 
energoefektivitātes prasības, kuras 
piemēro īpaši šādām sastāvdaļām:
a) jumtiem;
b) ēku norobežojošo konstrukciju 
iekšējam siltinājumam, tostarp grīdu un 
griestu siltinājumam;
c) ēku norobežojošo konstrukciju ārējam 
siltinājumam;
d) logiem, palodzēm un rullējamo žalūziju 
turētājiem;
e) Termisko tiltu lineārai apstrādei, it 
īpaši savienojumos starp sienu blokiem un 
balkoniem, akrotēriju un savienojumu 
starp fasāžu un izvirzījumu sastāvdaļām 
lineārai apstrādei.
2. Šā panta pirmajā punktā minētajām 
minimālajām prasībām jābūt saskaņā ar 
tiesību aktiem, ko piemēro 
izstrādājumiem, kuri veido sistēmas daļu, 
pieņemot, ka šie izstrādājumi tiek pareizi 
uzstādīti. Šīs prasības it īpaši nodrošina, 
ka siltuma zudums caur ēku 
norobežojošām konstrukcijām ir neliels 
vai vienāds ar nulli.

Or. fr

Pamatojums

Les Etats membres doivent fixer des exigences minimales en matière de performance 
énergétiques pour l'installation de nouveaux systèmes d'isolation de l'enveloppe du bâtiment, 
le remplacement de systèmes existants ou leur modernisation de grande ampleur. Ces 
exigences doivent être compatibles avec la législation applicable aux produits faisant partie 
du système et doivent être fondées sur une installation correcte des produits. L'objectif est 
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d'améliorer l'efficacité de systèmes complets. De plus, leur efficacité est primordiale pour 
assurer l'efficacité optimale des systèmes techniques dans les bâtiments.

Grozījums Nr. 319
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots

Ēkas, kuru oglekļa dioksīda emisiju un 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 

vienāds ar nulli
1. Dalībvalstis izstrādā valsts plānus, ar 
kuriem paredz palielināt tādu ēku skaitu, 
kurās gan oglekļa dioksīda emisijas, gan 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli. Tās nosaka mērķus 
attiecībā uz minimālo procentuālo daļu, 
ko minētajām ēkām jāveido 2020. gadā no 
kopējā ēku skaita un no kopējās 
izmantotās platības.
Atsevišķus mērķus izvirza attiecībā uz:

a) jaunām un atjaunotām dzīvojamām 
ēkām;
b) jaunām un atjaunotām nedzīvojamām 
ēkām;
c) ēkām, ko izmanto publiskā sektora 
iestādes.
Dalībvalstis nosaka c) apakšpunktā 
minētos mērķus, ņemot vērā vadošo lomu, 
kas jāuzņemas publiskā sektora iestādēm 
ēku energoefektivitātes jomā.
2. Valsts plānā, kas minēts 1. punktā, cita 
starpā ietver šādus elementus:
a) dalībvalstu definīciju tādām ēkām, 
kurās gan oglekļa dioksīda emisiju, gan 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli;
b) starpposma mērķus, kas izteikti kā 
procentuālā daļa, ko minētajām ēkām 
jāveido 2015. gadā no kopējā ēku skaita 
un no kopējās izmantotās platības;
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c) informāciju par pasākumiem, kuri 
uzsākti, lai veicinātu šādu ēku skaita 
palielināšanu.
3. Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 
30. jūnijam iesniedz Komisijai 1. punktā 
minētos valsts plānus un ik pēc trim 
gadiem ziņo Komisijai par paveikto valsts 
plānu īstenošanā. Valsts plānus un 
progresa ziņojumus var ietvert 
energoefektivitātes rīcības plānos, kuri 
minēti Direktīvas 2006/32/EK 14. panta 
2. punktā.
4. Komisija nosaka kopējos principus tādu 
ēku definēšanai, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisiju, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli.
Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 21. panta 2. punktā 
minēto procedūru.
5. Komisija publicē ziņojumu par 
dalībvalstu progresu attiecībā uz to ēku 
skaita palielināšanu, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisiju, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli. 
Pamatojoties uz šādu ziņojumu, Komisija 
izstrādā stratēģiju un vajadzības gadījumā 
ierosina veikt pasākumus, lai palielinātu 
šādu ēku skaitu.

Or. de

Pamatojums

Tādu ēku būvniecībai, kuru CO2 emisija un primārās enerģijas patēriņš ir zems vai vienāds ar 
nulli un kuras tādējādi ievērojami pārsniedz dalībvalstu minimālās normas, jābūt 
brīvprātīgai. Tādēļ dalībvalstis nevar apņemties nodrošināt, ka līdz 2020. gadam šādu ēku 
skaits būs kāda noteikta daļa no kopējā ēku skaita. Direktīvas 9. panta 5. punktā paredzētais 
noteikums, šķiet, ir pirmais solis, lai ieviestu specifiskas ES prasības attiecībā uz ēkām ar 
zemu vai nulles energopatēriņu (subsidiaritātes princips).
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Grozījums Nr. 320
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ēkas, kuru oglekļa dioksīda emisiju un 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 

vienāds ar nulli

Nulles kopējās enerģijas patēriņa ēkas 

1. Dalībvalstis izstrādā valsts plānus, ar 
kuriem paredz palielināt tādu ēku skaitu, 
kurās gan oglekļa dioksīda emisijas, gan 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli. Tās nosaka mērķus 
attiecībā uz minimālo procentuālo daļu, 
ko minētajām ēkām jāveido 2020. gadā no 
kopējā ēku skaita un no kopējās 
izmantotās platības.

1. Dalībvalstis izstrādā valsts plānus, ar 
kuriem paredz palielināt nulles kopējās 
enerģijas patēriņa ēku skaitu.

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka no 
2012. gada visas jaunās publiskā sektora 
iestāžu ēkas un no 2016. gada citas 
jaunās ēkas ir ar nulles kopējās enerģijas 
patēriņu. 

Atsevišķus mērķus izvirza attiecībā uz: 1.b Dalībvalstis nosaka mērķus attiecībā 
uz minimālo procentuālo daļu, ko nulles 
kopējās enerģijas patēriņa ēkām jāveido 
2015. un 2020. gadā no kopējā ēku skaita 
un no kopējās izmantojamās platības. 
Dalībvalstis atsevišķus mērķus izvirza 
attiecībā uz:

a) jaunām un atjaunotām dzīvojamām 
ēkām;

a) dzīvojamām ēkām;

b) jaunām un atjaunotām nedzīvojamām 
ēkām;

b) nedzīvojamām ēkām;

c) ēkām, ko izmanto publiskā sektora 
iestādes.

c) ēkām, ko izmanto publiskā sektora 
iestādes.

Dalībvalstis nosaka c) apakšpunktā 
minētos mērķus, ņemot vērā vadošo lomu, 
kas jāuzņemas publiskā sektora iestādēm 
ēku energoefektivitātes jomā.

2. Valsts plānā, kas minēts 1. punktā, cita 2. Valsts plānā, kas minēts 1. punktā, cita 
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starpā ietver šādus elementus: starpā ietver šādus elementus:

a) dalībvalstu definīciju tādām ēkām, 
kurās gan oglekļa dioksīda emisiju, gan 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli;

a) dalībvalsts definīciju nulles kopējās 
enerģijas patēriņa ēkām;

b) starpposma mērķus, kas izteikti kā 
procentuālā daļa, ko minētajām ēkām 
jāveido 2015. gadā no kopējā ēku skaita 
un no kopējās izmantotās platības;

ba) to prasību sīku aprakstu, kuras 
dalībvalsts ieviesusi kā minimālo no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtās 
enerģijas līmeni jaunajām ēkām un 
pārējām ēkām, kuras tiek būtiski 
atjaunotas, kā noteikts Direktīvā 
2008/XX/EK par atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanas veicināšanu un šīs 
Direktīvas 6. un 7. pantā;

c) informāciju par pasākumiem, kuri 
uzsākti, lai veicinātu šādu ēku skaita 
palielināšanu.

c) informāciju par pasākumiem, kuri 
uzsākti, lai veicinātu šādu ēku skaita 
palielināšanu;

ca) valsts, reģionālās un vietējās 
programmas, lai atbalstītu 
energoefektivitātes pasākumus, 
piemēram, nodokļu atlaides, finanšu 
instrumentus vai samazinātu PVN.

3. Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 
30. jūnijam iesniedz Komisijai 1. punktā 
minētos valsts plānus un ik pēc trim 
gadiem ziņo Komisijai par paveikto valsts 
plānu īstenošanā. Valsts plānus un progresa 
ziņojumus var ietvert energoefektivitātes
rīcības plānos, kuri minēti Direktīvas 
2006/32/EK 14. panta 2. punktā.

3. Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 
30. jūnijam iesniedz Komisijai 1. punktā 
minētos valsts plānus un ik pēc trim 
gadiem ziņo Komisijai par paveikto valsts 
plānu īstenošanā. Valsts plānus un progresa 
ziņojumus ietver energoefektivitātes rīcības 
plānos, kuri minēti Direktīvas 2006/32/EK 
14. panta 2. punktā.

3.a Divu mēnešu laikā pēc tam, kad 
dalībvalsts saskaņā ar 3. pantu ir 
informējusi par valsts plānu, Komisija, 
pilnībā ievērojot subsidiaritātes principu, 
var noraidīt šo plānu vai kādu tā daļu, par 
pamatojumu minot to, ka nav ievērotas 
visas šā panta prasības. Tādā gadījumā 
dalībvalstis ierosina grozījumus. Viena 
mēneša laikā pēc šo priekšlikumu 
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saņemšanas Komisija pieņem grozīto 
plānu vai pieprasa citus grozījumus. 
Komisija un attiecīgā dalībvalsts veic 
visus saprātīgos pasākumus, lai valsts 
plānu varētu pieņemt piecu mēnešu laikā 
pēc pirmā paziņojuma saņemšanas.

4. Komisija nosaka kopējos principus tādu 
ēku definēšanai, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisiju, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli.

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 21. panta 2. punktā 
minēto procedūru.

5. Komisija publicē ziņojumu par 
dalībvalstu progresu attiecībā uz to ēku 
skaita palielināšanu, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisiju, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli.
Pamatojoties uz šādu ziņojumu, Komisija 
izstrādā stratēģiju un vajadzības gadījumā 
ierosina veikt pasākumus, lai palielinātu 
šādu ēku skaitu.

5. Līdz 2016. gadam Komisija publicē 
ziņojumu par dalībvalstu progresu attiecībā 
uz nulles kopējās enerģijas patēriņa ēku 
skaita palielināšanu. Pamatojoties uz šādu 
ziņojumu, Komisija izstrādā stratēģiju un 
vajadzības gadījumā ierosina veikt 
pasākumus, lai palielinātu šādu ēku skaitu.

Or. en

Pamatojums

Katru gadu uzbūvēto jauno ēku skaits ir apmēram 1 % no kopējā ēku skaita. Ēkās, kas veido 
šo nelielo daļu, vajadzētu izmantot jaunākās tehnoloģijas energoefektivitātes un atjaunojamo 
enerģijas avotu ziņā, lai nodrošinātu to, ka jaunās ēkas palīdz ES sasniegt mērķus klimata 
pārmaiņu jomā un kļūt mazāk atkarīgai no importētiem, dārgiem un izsīkstošiem 
energoresursiem. Ēkas sākotnējās būvniecības laikā šādas tehnoloģijas ieviest ir lētāk.

Grozījums Nr. 321
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ēkas, kuru oglekļa dioksīda emisiju un Nulles primārās enerģijas ēkas un ēkas ar 
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primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli

enerģijas pārpalikumu

1. Dalībvalstis izstrādā valsts plānus, ar 
kuriem paredz palielināt tādu ēku skaitu, 
kurās gan oglekļa dioksīda emisijas, gan
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli. Tās nosaka mērķus 
attiecībā uz minimālo procentuālo daļu, 
ko minētajām ēkām jāveido 2020. gadā no 
kopējā ēku skaita un no kopējās 
izmantotās platības.

1. Dalībvalstis izstrādā valsts plānus, ar 
kuriem paredz palielināt tādu ēku skaitu, 
kas atbilst nulles primārās enerģijas ēku 
vai ēku ar enerģijas pārpalikumu 
standartiem. Tās pieprasa, lai visas jaunās 
ēkas vēlākais no 2014. gada būtu nulles 
primārās enerģijas ēkas.

Dalībvalstis pieprasa, lai visas jaunās 
ēkas un pārējās ēkas, kurām veic 
nozīmīgu atjaunošanu un kuras aizņem 
publiskā sektora iestādes, sākot no 
2012. gada atbilstu vismaz nulles 
primārās enerģijas ēku standartiem, 
ņemot vērā vadošo lomu, kas jāuzņemas 
publiskā sektora iestādēm ēku 
energoefektivitātes jomā.

Dalībvalstis nosaka saistošus mērķus 
attiecībā uz minimālo procentuālo daļu, 
ko nulles kopējās primārās enerģijas 
ēkām un ēkām ar enerģijas pārpalikumu 
jāveido 2012., 2015. un 2020. gadā no 
kopējā ēku skaita un no kopējās 
izmantojamās platības. Šiem mērķiem 
jābūt vismaz 30 % 2012. gadā un 50 % 
2015. gadā.

Atsevišķus mērķus izvirza attiecībā uz: Atsevišķus saistošus mērķus izvirza 
attiecībā uz:

a) jaunām un atjaunotām dzīvojamām 
ēkām;

a) jau uzceltām dzīvojamām ēkām;

b) jaunām un atjaunotām nedzīvojamām 
ēkām;

b) jau uzceltām nedzīvojamām ēkām;

c) ēkām, ko izmanto publiskā sektora 
iestādes.

Dalībvalstis nosaka c) apakšpunktā 
minētos mērķus, ņemot vērā vadošo lomu, 
kas jāuzņemas publiskā sektora iestādēm 
ēku energoefektivitātes jomā.

Dalībvalstis pieprasa, lai visas ēkas, 
kurām veic nozīmīgu atjaunošanu, 
vēlākais no 2018. gada atbilstu nulles 
primārās enerģijas ēku standartam.
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2. Valsts plānā, kas minēts 1. punktā, cita 
starpā ietver šādus elementus:

2. Valsts plānā, kas minēts 1. punktā, cita 
starpā ietver šādus elementus:

a) dalībvalstu definīciju tādām ēkām, 
kurās gan oglekļa dioksīda emisiju, gan 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli;

a) dalībvalsts definīciju nulles primārās 
enerģijas patēriņa ēkām un ēkām ar 
enerģijas pārpalikumu;

b) starpposma mērķus, kas izteikti kā 
procentuālā daļa, ko minētajām ēkām 
jāveido 2015. gadā no kopējā ēku skaita 
un no kopējās izmantotās platības;

b) starpposma saistošus mērķus, kā 
noteikts 1. punktā;

c) informāciju par pasākumiem, kuri 
uzsākti, lai veicinātu šādu ēku skaita 
palielināšanu.

c) pārskatu par politikas jomām un
pasākumiem, kuri uzsākti, lai veicinātu 
šādu ēku skaita palielināšanu.

3. Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 
30. jūnijam iesniedz Komisijai 1. punktā 
minētos valsts plānus un ik pēc trim 
gadiem ziņo Komisijai par paveikto valsts 
plānu īstenošanā. Valsts plānus un progresa 
ziņojumus var ietvert energoefektivitātes 
rīcības plānos, kuri minēti Direktīvas 
2006/32/EK 14. panta 2. punktā.

3. Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 
30. jūnijam iesniedz Komisijai 1. punktā 
minētos valsts plānus un ik pēc trim 
gadiem ziņo Komisijai par paveikto valsts 
plānu īstenošanā. Valsts plānus un progresa 
ziņojumus var ietvert energoefektivitātes 
rīcības plānos, kuri minēti Direktīvas 
2006/32/EK 14. panta 2. punktā.

4. Komisija nosaka kopējos principus tādu 
ēku definēšanai, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisiju, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli.

4. Komisija vēlākais līdz 2010. gadam 
definē nulles kopējā enerģijas patēriņa 
ēkas un ēkas ar enerģijas pārpalikumu.

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 21. panta 2. punktā 
minēto procedūru.

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 21. panta 2. punktā 
minēto procedūru.

5. Komisija publicē ziņojumu par 
dalībvalstu progresu attiecībā uz to ēku 
skaita palielināšanu, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisiju, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli. 
Pamatojoties uz šādu ziņojumu, Komisija 
izstrādā stratēģiju un vajadzības gadījumā 
ierosina veikt pasākumus, lai palielinātu 
šādu ēku skaitu.

5. Komisija vēlākais līdz 2012. gada 
31. jūnijam un pēc tam reizi trijos gados
publicē ziņojumu par dalībvalstu progresu 
attiecībā uz nulles kopējā enerģijas 
patēriņa ēku un ēku ar enerģijas 
pārpalikumu skaita palielināšanu. 
Pamatojoties uz šādu ziņojumu, Komisija 
izstrādā rīcības plānu un vajadzības 
gadījumā ierosina veikt pasākumus, lai 
palielinātu šādu ēku skaitu.
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Or. en

Pamatojums

Dažas dalībvalstis jau ir pieņēmušas vērienīgus plānus par energoefektīvām ēkām. Ņemot 
vērā ar šo jomu saistītos ekonomiskos, nodarbinātības un ekoloģiskos ieguvumus, citām 
dalībvalstīm būtu jānosprauž līdzīgi mērķi.

Grozījums Nr. 322
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ēkas, kuru oglekļa dioksīda emisiju un 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 

vienāds ar nulli

Ēkas ar enerģijas pārpalikumu

1. Dalībvalstis izstrādā valsts plānus, ar 
kuriem paredz palielināt tādu ēku skaitu, 
kurās gan oglekļa dioksīda emisijas, gan 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli. Tās nosaka mērķus 
attiecībā uz minimālo procentuālo daļu, ko 
minētajām ēkām jāveido 2020. gadā no 
kopējā ēku skaita un no kopējās izmantotās
platības.

1. Dalībvalstis izstrādā valsts plānus, ar 
kuriem paredz palielināt tādu ēku skaitu, 
kas atbilst ēku ar enerģijas pārpalikumu 
standartiem. Tās nosaka saistošus mērķus 
attiecībā uz minimālo procentuālo daļu, ko 
minētajām ēkām jāveido 2020. gadā no 
kopējā ēku skaita un no kopējās izmantotās 
platības.

Atsevišķus mērķus izvirza attiecībā uz: Atsevišķus saistošus mērķus izvirza 
attiecībā uz:

a) jaunām un atjaunotām dzīvojamām 
ēkām;

a) jaunām un atjaunotām dzīvojamām 
ēkām;

b) jaunām un atjaunotām nedzīvojamām 
ēkām;

b) jaunām un atjaunotām nedzīvojamām 
ēkām;

c) ēkām, ko izmanto publiskā sektora 
iestādes.

c) ēkām, ko izmanto publiskā sektora 
iestādes.

Dalībvalstis nosaka c) apakšpunktā 
minētos mērķus, ņemot vērā vadošo lomu, 
kas jāuzņemas publiskā sektora iestādēm 
ēku energoefektivitātes jomā.

Dalībvalstis nodrošina, ka visas
c) apakšpunktā minētās jaunās un agrāk 
uzceltās ēkas, kurām veic nozīmīgu 
atjaunošanu, sākot no 2012. gada, atbilst 
ēku ar enerģijas pārpalikumu 
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standartiem, ņemot vērā vadošo lomu, kas 
jāuzņemas publiskā sektora iestādēm ēku 
energoefektivitātes jomā.

Dalībvalstis pieprasa, lai visas jaunās 
ēkas vēlākais no 2015. gada atbilst ēku ar 
enerģijas pārpalikumu standartiem.
Dalībvalstis nodrošina, ka visas ēkas, 
kurām veic nozīmīgu atjaunošanu, 
vēlākais no 2020. gada atbilst ēku ar 
enerģijas pārpalikumu standartam.

2. Valsts plānā, kas minēts 1. punktā, cita 
starpā ietver šādus elementus:

2. Valsts plānā, kas minēts 1. punktā, cita 
starpā ietver šādus elementus:

a) dalībvalstu definīciju tādām ēkām, 
kurās gan oglekļa dioksīda emisiju, gan 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli;

a) dalībvalsts definīciju ēkām ar enerģijas
pārpalikumu;

b) starpposma mērķus, kas izteikti kā 
procentuālā daļa, ko minētajām ēkām 
jāveido 2015. gadā no kopējā ēku skaita un 
no kopējās izmantotās platības;

b) starpposma saistošus mērķus, kas 
izteikti kā procentuālā daļa, ko minētajām 
ēkām jāveido 2015. gadā no kopējā ēku 
skaita un no kopējās izmantotās platības;

c) informāciju par pasākumiem, kuri 
uzsākti, lai veicinātu šādu ēku skaita 
palielināšanu.

c) kopsavilkumu par politikas jomām un
pasākumiem, kuri uzsākti, lai veicinātu 
šādu ēku skaita palielināšanu.

3. Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 
30. jūnijam iesniedz Komisijai 1. punktā 
minētos valsts plānus un ik pēc trim 
gadiem ziņo Komisijai par paveikto valsts 
plānu īstenošanā. Valsts plānus un progresa 
ziņojumus var ietvert energoefektivitātes 
rīcības plānos, kuri minēti Direktīvas 
2006/32/EK 14. panta 2. punktā.

3. Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 
30. jūnijam iesniedz Komisijai 1. punktā 
minētos valsts plānus un ik pēc trim 
gadiem ziņo Komisijai par paveikto valsts 
plānu īstenošanā. Valsts plānus un progresa 
ziņojumus var ietvert energoefektivitātes 
rīcības plānos, kuri minēti Direktīvas 
2006/32/EK 14. panta 2. punktā.

4. Komisija nosaka kopējos principus tādu 
ēku definēšanai, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisiju, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli.

4. Komisija vēlākais līdz 2010. gadam 
izstrādā kopēju definīciju ēkām ar 
enerģijas pārpalikumu.

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 21. panta 2. punktā 
minēto procedūru.

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 21. panta 2. punktā 
minēto procedūru.
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5. Komisija publicē ziņojumu par 
dalībvalstu progresu attiecībā uz to ēku 
skaita palielināšanu, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisiju, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli. 
Pamatojoties uz šādu ziņojumu, Komisija 
izstrādā stratēģiju un vajadzības gadījumā 
ierosina veikt pasākumus, lai palielinātu 
šādu ēku skaitu.

5. Komisija vēlākais līdz 2012. gada 
31. janvārim un pēc tam reizi trijos gados
publicē ziņojumu par dalībvalstu progresu 
attiecībā uz ēku ar enerģijas pārpalikumu
skaita palielināšanu. Pamatojoties uz šādu 
ziņojumu, Komisija izstrādā rīcības plānu
un vajadzības gadījumā ierosina veikt 
pasākumus, lai palielinātu šādu ēku skaitu.

Or. en

Pamatojums

Dažas dalībvalstis jau ir pieņēmušas vērienīgus plānus par energoefektīvām ēkām. Ņemot 
vērā ar šo jomu saistītos ekonomiskos, nodarbinātības un ekoloģiskos ieguvumus, citām 
dalībvalstīm būtu jānosprauž līdzīgi mērķi. Tādēļ ir vajadzīgs skaidrs rīcības plāns jaunāko 
tehnoloģiju un augstāko standartu ieviešanai.

Grozījums Nr. 323
Riitta Myller

Direktīvas priekšlikums
9. pants - virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ēkas, kuru oglekļa dioksīda emisiju un 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli

Ēkas, kuru oglekļa dioksīda emisiju un 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli vai kuras ražo enerģiju

Or. fi

Grozījums Nr. 324
Anni Podimat

Direktīvas priekšlikums
9. pants - virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ēkas, kuru oglekļa dioksīda emisiju un Ēkas, kuru oglekļa dioksīda emisiju un 
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primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli

primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli, vai ēkas ar enerģijas 
pārpalikumu

Or. en

Pamatojums

Jau tagad tehniski iespējamas ir ēkas, kuras saražo vairāk enerģijas nekā patērē.

Grozījums Nr. 325
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
9. pants - virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ēkas, kuru oglekļa dioksīda emisiju un 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli

Ēkas, kuru galīgais enerģijas patēriņš ir 
zems vai vienāds ar nulli

Or. de

Pamatojums

What matters to consumers is final energy consumption – this is what they see when the read 
their meters and it is irrelevant to them whether the electricity is generated from renewable 
sources or nuclear energy. The same is true of natural gas, which can be generated from 
waste. Low-energy houses must be designed as such from the outset, since any retrofitting 
which becomes necessary is very expensive. For that reason, refurbished buildings should be 
excluded from the scope of the directive. By the same token, setting specific percentage 
targets would amount to a return to a planned economy.

Grozījums Nr. 326
Riitta Myller

Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izstrādā valsts plānus, ar 1. Dalībvalstis izstrādā valsts plānus, ar 

Adlib Express Watermark



PE421.132v02-00 78/105 AM\772875LV.doc

LV

kuriem paredz palielināt tādu ēku skaitu, 
kurās gan oglekļa dioksīda emisijas, gan 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli. Tās nosaka mērķus 
attiecībā uz minimālo procentuālo daļu, ko 
minētajām ēkām jāveido 2020. gadā no 
kopējā ēku skaita un no kopējās izmantotās 
platības.

kuriem paredz palielināt tādu ēku skaitu, 
kurās gan oglekļa dioksīda emisijas, gan 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli vai kuras ražo enerģiju. 
Tās nosaka mērķus attiecībā uz minimālo 
procentuālo daļu, ko minētajām ēkām 
jāveido 2020. gadā no kopējā ēku skaita un 
no kopējās izmantotās platības.

Atsevišķus mērķus izvirza attiecībā uz: Atsevišķus mērķus izvirza attiecībā uz:
a) jaunām un atjaunotām dzīvojamām 
ēkām;

a) jaunām un atjaunotām dzīvojamām 
ēkām;

b) jaunām un atjaunotām nedzīvojamām 
ēkām;

b) jaunām un atjaunotām nedzīvojamām 
ēkām;

c) ēkām, ko izmanto publiskā sektora 
iestādes.

c) ēkām, ko izmanto publiskā sektora 
iestādes.

Dalībvalstis nosaka c) apakšpunktā 
minētos mērķus, ņemot vērā vadošo lomu, 
kas jāuzņemas publiskā sektora iestādēm 
ēku energoefektivitātes jomā.

Dalībvalstis nosaka c) apakšpunktā 
minētos mērķus, ņemot vērā vadošo lomu, 
kas jāuzņemas publiskā sektora iestādēm 
ēku energoefektivitātes jomā.

2. Valsts plānā, kas minēts 1. punktā, cita 
starpā ietver šādus elementus:

2. Valsts plānā, kas minēts 1. punktā, cita 
starpā ietver šādus elementus:

a) dalībvalstu definīciju tādām ēkām, kurās 
gan oglekļa dioksīda emisiju, gan primārās 
enerģijas patēriņš ir zems vai vienāds ar 
nulli;

a) dalībvalstu definīciju tādām ēkām, kurās 
gan oglekļa dioksīda emisiju, gan primārās 
enerģijas patēriņš ir zems vai vienāds ar 
nulli vai kuras ražo enerģiju;

b) starpposma mērķus, kas izteikti kā 
procentuālā daļa, ko minētajām ēkām 
jāveido 2015. gadā no kopējā ēku skaita un 
no kopējās izmantotās platības;

b) starpposma mērķus, kas izteikti kā 
procentuālā daļa, ko minētajām ēkām 
jāveido 2015. gadā no kopējā ēku skaita un 
no kopējās izmantotās platības;

c) informāciju par pasākumiem, kuri 
uzsākti, lai veicinātu šādu ēku skaita 
palielināšanu.

c) informāciju par pasākumiem, kuri 
uzsākti, lai veicinātu šādu ēku skaita 
palielināšanu.

3. Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 
30. jūnijam iesniedz Komisijai 1. punktā 
minētos valsts plānus un ik pēc trim 
gadiem ziņo Komisijai par paveikto valsts 
plānu īstenošanā. Valsts plānus un progresa 
ziņojumus var ietvert energoefektivitātes 
rīcības plānos, kuri minēti Direktīvas 
2006/32/EK 14. panta 2. punktā.

3. Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 
30. jūnijam iesniedz Komisijai 1. punktā 
minētos valsts plānus un ik pēc trim 
gadiem ziņo Komisijai par paveikto valsts 
plānu īstenošanā. Valsts plānus un progresa 
ziņojumus var ietvert energoefektivitātes 
rīcības plānos, kuri minēti Direktīvas 
2006/32/EK 14. panta 2. punktā.

4. Komisija nosaka kopējos principus tādu 
ēku definēšanai, kurās gan oglekļa dioksīda 

4. Komisija nosaka kopējos principus tādu 
ēku definēšanai, kurās gan oglekļa dioksīda 
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emisiju, gan primārās enerģijas patēriņš ir 
zems vai vienāds ar nulli.

emisiju, gan primārās enerģijas patēriņš ir 
zems vai vienāds ar nulli vai kuras ražo 
enerģiju.

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 21. panta 2. punktā 
minēto procedūru.

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 21. panta 2. punktā 
minēto procedūru.

5. Komisija publicē ziņojumu par 
dalībvalstu progresu attiecībā uz to ēku 
skaita palielināšanu, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisiju, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli. 
Pamatojoties uz šādu ziņojumu, Komisija 
izstrādā stratēģiju un vajadzības gadījumā 
ierosina veikt pasākumus, lai palielinātu 
šādu ēku skaitu.

5. Komisija publicē ziņojumu par 
dalībvalstu progresu attiecībā uz to ēku 
skaita palielināšanu, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisiju, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli vai 
kuras ražo enerģiju. Pamatojoties uz šādu 
ziņojumu, Komisija izstrādā stratēģiju un 
vajadzības gadījumā ierosina veikt 
pasākumus, lai palielinātu šādu ēku skaitu.

Or. fi

Grozījums Nr. 327
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izstrādā valsts plānus, ar 
kuriem paredz palielināt tādu ēku skaitu, 
kurās gan oglekļa dioksīda emisijas, gan 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli. Tās nosaka mērķus 
attiecībā uz minimālo procentuālo daļu, 
ko minētajām ēkām jāveido 2020. gadā no 
kopējā ēku skaita un no kopējās 
izmantotās platības.

1. Dalībvalstis izstrādā valsts plānus, ar 
kuriem paredz palielināt tādu ēku skaitu, 
kurās galīgais enerģijas patēriņš ir zems 
vai vienāds ar nulli.

Atsevišķus mērķus izvirza attiecībā uz: Atsevišķus nesaistošus mērķus izvirza 
attiecībā uz:

a) jaunām un atjaunotām dzīvojamām 
ēkām;

a) jaunām dzīvojamām ēkām; 

b) jaunām un atjaunotām nedzīvojamām 
ēkām;

b) jaunām nedzīvojamām ēkām;

c) ēkām, ko izmanto publiskā sektora 
iestādes.

c) ēkām, ko izmanto publiskā sektora 
iestādes.
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Dalībvalstis nosaka c) apakšpunktā 
minētos mērķus, ņemot vērā vadošo lomu, 
kas jāuzņemas publiskā sektora iestādēm 
ēku energoefektivitātes jomā.

Or. de

Pamatojums

What matters to consumers is final energy consumption – this is what they see when the read 
their meters and it is irrelevant to them whether the electricity is generated from renewable 
sources or nuclear energy. The same is true of natural gas, which can be generated from 
waste. Low-energy houses must be designed as such from the outset, since any retrofitting 
which becomes necessary is very expensive. For that reason, refurbished buildings should be 
excluded from the scope of the directive. By the same token, setting specific percentage 
targets would amount to a return to a planned economy.

Grozījums Nr. 328
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izstrādā valsts plānus, ar 
kuriem paredz palielināt tādu ēku skaitu, 
kurās gan oglekļa dioksīda emisijas, gan 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli. Tās nosaka mērķus 
attiecībā uz minimālo procentuālo daļu, ko 
minētajām ēkām jāveido 2020. gadā no 
kopējā ēku skaita un no kopējās izmantotās 
platības.

1. Dalībvalstis izstrādā valsts plānus, ar 
kuriem paredz palielināt tādu jauno ēku 
skaitu, kurās gan oglekļa dioksīda emisijas, 
gan primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli un tādu agrāk celto ēku 
skaitu, kurās gan oglekļa dioksīda 
emisijas, gan primārās enerģijas patēriņš 
ir zems vai, ja iespējams, vienāds ar nulli. 
Jaunajām ēkām dalībvalstis 
būvnormatīvos pakāpeniski nosaka, ka 
gan oglekļa dioksīda emisijai, gan 
primārās enerģijas patēriņam jābūt 
vienādam ar nulli. Agrāk celtām ēkām tās 
nosaka mērķus attiecībā uz minimālo 
procentuālo daļu, ko minētajām ēkām 
jāveido 2020. gadā no kopējā ēku skaita un 
no kopējās izmantotās platības.

Or. en
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Pamatojums

Būvējot visas jaunās ēkas tā, lai gan oglekļa dioksīda emisija, gan primārās enerģijas 
patēriņš būtu zems vai vienāds ar nulli, varēs ātrāk nodrošināt ēku energoefektivitāti.

Grozījums Nr. 329
Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izstrādā valsts plānus, ar 
kuriem paredz palielināt tādu ēku skaitu, 
kurās gan oglekļa dioksīda emisijas, gan 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli. Tās nosaka mērķus 
attiecībā uz minimālo procentuālo daļu, ko 
minētajām ēkām jāveido 2020. gadā no 
kopējā ēku skaita un no kopējās izmantotās 
platības.

1. Dalībvalstis izstrādā valsts plānus, ar 
kuriem paredz palielināt tādu ēku skaitu, 
kurām ir enerģijas pārpalikums, un tādu 
ēku skaitu, kurās gan oglekļa dioksīda 
emisijas, gan primārās enerģijas patēriņš ir 
zems vai vienāds ar nulli. Tās nosaka 
mērķus attiecībā uz minimālo procentuālo 
daļu, ko minētajām ēkām jāveido 
2020. gadā no kopējā ēku skaita un no 
kopējās izmantotās platības.

Or. en

Grozījums Nr. 330
Anne Laperrouze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izstrādā valsts plānus, ar 
kuriem paredz palielināt tādu ēku skaitu, 
kurās gan oglekļa dioksīda emisijas, gan 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli. Tās nosaka mērķus 
attiecībā uz minimālo procentuālo daļu, ko 
minētajām ēkām jāveido 2020. gadā no 
kopējā ēku skaita un no kopējās izmantotās 
platības.

1. Dalībvalstis izstrādā valsts plānus, ar 
kuriem paredz palielināt tādu ekorajonu 
un ēku skaitu, kurās gan oglekļa dioksīda 
emisijas, gan primārās enerģijas patēriņš ir 
zems vai vienāds ar nulli. Tās nosaka 
mērķus attiecībā uz minimālo procentuālo 
daļu, ko minētajām ēkām jāveido 
2020. gadā no kopējā ēku skaita un no 
kopējās izmantotās platības.

Or. fr
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir veicināt ekorajonu rašanos. Vietējā līmenī ir iespējama vairāku nozaru 
sinerģētiska attīstība, lai pēc iespējas labāk izmantotu pieejamos resursus — piemēram, 
biomasu, ģeotermisko enerģiju, koģenerāciju, siltumu, ko kā blakusproduktu ražo rūpniecības 
nozare, — un veicinātu tādu ēku būvniecību, kuru primārās enerģijas patēriņš ir zems.

Grozījums Nr. 331
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sasniegtu mērķi attiecībā uz jaunām 
un atjaunotām ēkām, kuras atbilst 
energoefektivitātes prasībām, valstu 
plānos ir jāparedz:
– stimuli platību palielināšanai tālāk 
nododamu kredītu veidā, kurus piešķir 
būvniekam, lai palielinātu ēku platību, un 
kurus izmanto jaunajās ēkās, kas atrodas 
netālu viena no otras;
– vēl spēcīgāki stimuli nekā jaunām vai 
jau uzceltām ēkām ir jāparedz ēkām ar 
vēsturisku nozīmi;
– jauna sistēma, kas paredzētu ēku 
pārvaldītājiem izsniegt tālāk nododamus 
sertifikātus, kuros ir atzīts, ka attiecīgā 
pārvaldība ļauj sasniegt un saglabāt 
noteiktu energotaupības līmeni. Un 
otrādi, ēku pārvaldītājiem, kuri nespēj 
nodrošināt un uzturēt noteiktu 
energoefektivitātes līmeni, būtu 
jāiegādājas šādi sertifikāti tirgū;
– samazinājums maksājumiem par 
teritoriju attīstību;
– paātrinātas un vienkāršotas būvniecības 
atļauju izsniegšanas procedūras ēkām vai 
teritorijām, kur paredzēts veikt 
energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumus;
– nekustamā īpašuma nodokļa 
samazinājums.
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Or. it

Pamatojums

Valstu plānos jānosaka pasākumi, lai izpildītu energoefektivitātes prasības gan jaunās, gan 
atjaunotās ēkās.

Grozījums Nr. 332
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) rūpniecības zonām. 

Or. it

Pamatojums

Eiropā ir daudzas novecojušas rūpniecības ēkas. Dalībvalstīm būtu jāstimulē šo ēku 
atbrīvošana un nojaukšana, lai uzceltu jaunas augstas energoefektivitātes ēkas.

Grozījums Nr. 333
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsaucoties uz ca) apakšpunktu, 
dalībvalstīm būtu jāstimulē, lai privātie 
un/vai publiskie īpašnieki, kuri vēlas savu
darbību pārcelt uz jaunām 
energoefektīvām ēkām, atbrīvotu 
novecojušās rūpniecības ēkas, norādot, 
kuri rajoni vai teritorijas ir piemērotas 
(infrastruktūras un/vai pakalpojumu 
pieejamības ziņā) pildīt jauno rūpniecības 
ēku funkciju. Dalībvalstīm būtu arī 
jānorāda pakalpojumu sniegšanai, 
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ražošanai un tirdzniecībai paredzētus 
rajonus un teritorijas, kur būtu 
vispiemērotāk koncentrēt energoefektīvo 
ēku celtniecību.

Or. it

Pamatojums

Eiropā ir daudzas novecojušas rūpniecības ēkas. Dalībvalstīm būtu jāstimulē šo ēku 
atbrīvošana un nojaukšana, lai uzceltu jaunas augstas energoefektivitātes ēkas.

Grozījums Nr. 334
Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa, lai ēkas, kas ir 
valsts īpašumā vai daļējā valsts īpašumā, 
kļūtu par paraugprojektiem 
energotaupības un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas ziņā, un no 
2012. gada uz šīm ēkām attiecina 
enerģijas pārpalikuma standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 335
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 3.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis aktīvi veicina enerģijas 
pārpalikuma standartu ieviešanu no 
2012. gada.
Dalībvalstis no 2015. gada visām ēkām, 
kurām veic nozīmīgu atjaunošanu, 
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nosaka to enerģijas procentuālo daļu, 
kura jāsaņem no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem.

Or. en

Grozījums Nr. 336
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valsts plānā, kas minēts 1. punktā, cita 
starpā ietver šādus elementus:

2. Valsts plānā, kas minēts 1. punktā, cita 
starpā ietver šādus elementus:

a) dalībvalstu definīciju tādām ēkām, kurās 
gan oglekļa dioksīda emisiju, gan 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli;

a) dalībvalstu definīciju tādām ēkām, kurās 
galīgais enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli;

b) starpposma mērķus, kas izteikti kā
procentuālā daļa, ko minētajām ēkām 
jāveido 2015. gadā no kopējā ēku skaita 
un no kopējās izmantotās platības;

c) informāciju par pasākumiem, kuri 
uzsākti, lai veicinātu šādu ēku skaita 
palielināšanu.

c) informāciju par pasākumiem, kuri 
uzsākti, lai veicinātu šādu ēku skaita 
palielināšanu.

Or. de

Pamatojums

What matters to consumers is final energy consumption – this is what they see when the read 
their meters and it is irrelevant to them whether the electricity is generated from renewable 
sources or nuclear energy. The same is true of natural gas, which can be generated from 
waste. Low-energy houses must be designed as such from the outset, since any retrofitting 
which becomes necessary is very expensive. For that reason, refurbished buildings should be 
excluded from the scope of the directive. By the same token, setting specific percentage 
targets would amount to a return to a planned economy.
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Grozījums Nr. 337
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valsts plānā, kas minēts 1. punktā, cita 
starpā ietver šādus elementus:

2. Dalībvalstis kopā ar attiecīgajām 
vietējām un reģionālajām iestādēm 
izstrādā 1. punktā minētos valsts plānus, 
kuros cita starpā ietver šādus elementus:

Or. en

Pamatojums

Jābūt iesaistītām vietējām un reģionālajām iestādēm.

Grozījums Nr. 338
Eluned Morgan

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valsts plānā, kas minēts 1. punktā, cita 
starpā ietver šādus elementus:

2. Valsts plānā, kurš minēts 1. punktā un 
kura izstrādē iekļauj apspriedes ar 
publiskā sektora struktūrām un 
attiecīgām ieinteresētajām personām, cita 
starpā ietver šādus elementus:

Or. en

Pamatojums

Pārredzamība un pienācīgas apspriedes ir ļoti svarīgas, lai sekmīgi nodrošinātu publiskā 
sektora vadošo lomu, kas ir viens no direktīvas ierosinātās pārskatīšanas mērķiem. 
Ieinteresētajām personām ir vislabākās zināšanas un pieredze, kas nepieciešama, lai 
novērtētu visu iecerēto pasākumu tehnisko iespējamību, un tā var sniegt vērtīgu informāciju 
par efektīvākiem un ilgtermiņa risinājumiem ēku energoefektivitātes uzlabošanā.
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Grozījums Nr. 339
Roberts Zīle

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valsts plānā, kas minēts 1. punktā, cita 
starpā ietver šādus elementus:

2. Valsts plānu, kas minēts 1. punktā, 
izstrādā sadarbībā ar vietējām un 
reģionālajām iestādēm un tajā cita starpā 
ietver šādus elementus:

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā vietējo un reģionālo publisko iestāžu specifisko lomu šādu ēku celtniecībā, šo 
iestāžu iesaistīšana valsts plāna izstrādē būtu jānosaka direktīvā.

Grozījums Nr. 340
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalstu definīciju tādām ēkām, 
kurās gan oglekļa dioksīda emisiju, gan 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas ietekmes novērtējumu, dalībvalstis ievērojami atšķirīgi definē un 
aprēķina ēku ar zemu vai nulles enerģijas patēriņu / oglekļa dioksīda emisiju. Kopējas 
definīcijas varētu palīdzēt paātrināt Eiropas Savienībā ieviest standartus ēkām ar zemu 
enerģijas patēriņu un nelielu oglekļa dioksīda emisiju.
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Grozījums Nr. 341
Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalstu definīciju tādām ēkām, kurās 
gan oglekļa dioksīda emisiju, gan primārās 
enerģijas patēriņš ir zems vai vienāds ar 
nulli;

a) dalībvalstu definīciju ēkām ar enerģijas 
pārpalikumu un ēkām, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisiju, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli;

Or. en

Grozījums Nr. 342
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) valsts un reģionālos ģeogrāfiskos 
datus par atjaunojamo energoresursu 
iekārtām, kas ir ierīkotas uz ēkām vai 
ēkās;

Or. en

Grozījums Nr. 343
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) informāciju par to valsts īpašumā vai 
daļējā valsts īpašumā esošo ēku 
procentuālo daļu, kas atbilst ēku ar 
enerģijas pārpalikumu standartiem, un 
tām valsts īpašumā vai daļējā valsts 
īpašumā esošajām ēkām, kurās gan 
oglekļa dioksīda emisija, gan primārās 
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enerģijas patēriņš ir zems vai vienāds ar 
nulli;

Or. en

Grozījums Nr. 344
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 
30. jūnijam iesniedz Komisijai 1. punktā 
minētos valsts plānus un ik pēc trim 
gadiem ziņo Komisijai par paveikto valsts 
plānu īstenošanā. Valsts plānus un progresa 
ziņojumus var ietvert energoefektivitātes 
rīcības plānos, kuri minēti Direktīvas 
2006/32/EK 14. panta 2. punktā.

3. Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 
30. jūnijam iesniedz Komisijai 1. punktā 
minētos valsts plānus un ik pēc trim 
gadiem ziņo Komisijai par paveikto valsts 
plānu īstenošanā. Valsts plānus un progresa 
ziņojumus var ietvert energoefektivitātes 
rīcības plānos, kuri minēti Direktīvas 
2006/32/EK 14. panta 2. punktā. Trīs 
mēnešu laikā pēc tam, kad dalībvalsts ir 
informējusi par valsts plānu, Komisija var 
pieprasīt dalībvalstij iesniegt grozītu 
plānu, pamatojoties uz to, ka plānā nav 
iekļauti visi obligātie noteikumi. Tādā 
gadījumā dalībvalsts iesaka grozījumus, 
kurus Komisijai jāapstiprina pirms plāna 
pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 345
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 
30. jūnijam iesniedz Komisijai 1. punktā 
minētos valsts plānus un ik pēc trim
gadiem ziņo Komisijai par paveikto valsts 

Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 
30. jūnijam iesniedz Komisijai 1. punktā 
minētos valsts plānus un ik pēc pieciem
gadiem ziņo Komisijai par paveikto valsts 
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plānu īstenošanā. Valsts plānus un progresa 
ziņojumus var ietvert energoefektivitātes 
rīcības plānos, kuri minēti Direktīvas 
2006/32/EK 14. panta 2. punktā.

plānu īstenošanā. Valsts plānus un progresa 
ziņojumus var ietvert energoefektivitātes 
rīcības plānos, kuri minēti Direktīvas 
2006/32/EK 14. panta 2. punktā.

Or. de

Pamatojums

Prasība ziņot ik pēc pieciem gadiem ir pietiekama.

Grozījums Nr. 346
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts—1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija nosaka kopējos principus tādu 
ēku definēšanai, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisiju, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli.

4. Komisija nosaka kopējas definīcijas
ēkām, kurās gan oglekļa dioksīda emisiju, 
gan primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas ietekmes novērtējumu, dalībvalstis ievērojami atšķirīgi definē un 
aprēķina ēku ar zemu vai nulles enerģijas patēriņu / oglekļa dioksīda emisiju. Kopējas 
definīcijas varētu palīdzēt paātrināt Eiropas Savienībā ieviest standartus ēkām ar zemu 
enerģijas patēriņu un nelielu oglekļa dioksīda emisiju.

Grozījums Nr. 347
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts—1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija nosaka kopējos principus tādu 
ēku definēšanai, kurās gan oglekļa 

4. Komisija nosaka kopējos principus, lai 
definētu ēkas ar enerģijas pārpalikumu 
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dioksīda emisiju, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli.

un ēkas, kurās gan oglekļa dioksīda 
emisiju, gan primārās enerģijas patēriņš ir 
zems vai vienāds ar nulli.

Or. en

Grozījums Nr. 348
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts—1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija nosaka kopējos principus tādu 
ēku definēšanai, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisiju, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli.

4. Komisija nosaka kopējos principus tādu 
ēku definēšanai, kurās galīgais enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli.

Or. de

Pamatojums

Patērētājiem svarīgs ir tikai galīgais enerģijas patēriņš — tas, ko viņi nolasa no skaitītāja, un 
viņiem nav svarīgi, vai elektroenerģijai izmantoti atjaunojamie energoresursi vai 
atomenerģija. Tas pats attiecas arī uz dabasgāzi, kuru var ražot arī no atkritumiem.

Grozījums Nr. 349
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts—1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Oglekļa dioksīda emisijas skaitlisko 
rādītāju aprēķina saskaņā ar I pielikumu.

Or. fr

Pamatojums

Konsekvences labad un lai iegūtu saskaņotas energoefektīvu ēku definīcijas, ir svarīgi ievērot 
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vienotu CO2 emisijas skaitlisko rādītāju tā, kā norādīts I pielikumā.

Grozījums Nr. 350
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija publicē ziņojumu par 
dalībvalstu progresu attiecībā uz to ēku 
skaita palielināšanu, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisiju, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli. 
Pamatojoties uz šādu ziņojumu, Komisija 
izstrādā stratēģiju un vajadzības gadījumā 
ierosina veikt pasākumus, lai palielinātu 
šādu ēku skaitu.

5. Komisija publicē ziņojumu par 
dalībvalstu progresu attiecībā uz ēku ar 
enerģijas pārpalikumu skaita 
palielināšanu, kurās gan oglekļa dioksīda 
emisiju, gan primārās enerģijas patēriņš ir 
zems vai vienāds ar nulli. Pamatojoties uz 
šādu ziņojumu, Komisija izstrādā stratēģiju 
un vajadzības gadījumā ierosina veikt 
pasākumus, lai palielinātu šādu ēku skaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 351
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija publicē ziņojumu par 
dalībvalstu progresu attiecībā uz to ēku 
skaita palielināšanu, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisiju, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli. 
Pamatojoties uz šādu ziņojumu, Komisija 
izstrādā stratēģiju un vajadzības gadījumā 
ierosina veikt pasākumus, lai palielinātu 
šādu ēku skaitu.

5. Komisija publicē ziņojumu par 
dalībvalstu progresu attiecībā uz to ēku 
skaita palielināšanu, kurās galīgais
enerģijas patēriņš ir zems vai vienāds ar 
nulli. Pamatojoties uz šādu ziņojumu, 
Komisija izstrādā stratēģiju un vajadzības 
gadījumā ierosina veikt pasākumus, lai 
palielinātu šādu ēku skaitu.

Or. de
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Pamatojums

Patērētājiem svarīgs ir tikai galīgais enerģijas patēriņš — tas, ko viņi nolasa no skaitītāja, un 
viņiem nav svarīgi, vai elektroenerģijai izmantoti atjaunojamie energoresursi vai 
atomenerģija. Tas pats attiecas arī uz dabasgāzi, kuru var ražot arī no atkritumiem.

Grozījums Nr. 352
Adam Gierek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija pilnvaro dalībvalstis, kuras 
nav izmantojušas visus Kohēzijas fonda 
līdzekļus, bet ir pilnībā izmantojušas 
finansējumu, kas tām piešķirts no ERAF, 
tostarp finansējumu, kas paredzēts 
mājokļiem, pārvietot daļu no šiem 
neizmantotajiem struktūrfondu līdzekļiem 
uz reģioniem, lai ieguldītu tādā ēku 
atjaunošanā, kura atbilst 
energoefektivitātes prasībām un ļauj ēkās 
labāk izmantot atjaunojamo enerģiju.

Or. pl

Pamatojums

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi tiek izmantoti atsevišķos reģionos, un šo līdzekļu 
izmantošana ir ārkārtīgi progresīva. Tas tā nav ar struktūrfondu līdzekļiem, kuri cita starpā ir 
paredzēti kohēzijai vides un infrastruktūras jomā Eiropā. Ēku atjaunošana un 
energoefektivitātes uzlabošana pilnībā atbilst videi draudzīgiem pasākumiem, ko veic visās 
dalībvalstīs.
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Grozījums Nr. 353
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Finansiālais atbalsts

1. Līdz 2009. gada 30. jūnijam Komisija 
ierosina atbilstošus priekšlikumus, lai 
sagatavotu finansēšanas mehānismus, ar 
ko atbalsta no 5. līdz 9. pantā noteikto 
prasību ieviešanu. Šajos priekšlikumos 
paredz:
a) iezīmēt Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzekļus, ko var izmantot, lai 
atbalstītu energoefektivitāti un 
ieguldījumus atjaunojamos 
energoresursos saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1080/2006 7. pantu. Šī summa ir 
vismaz 15 % no kopējā piešķīruma.
b) samazināt prasības energoefektivitātes 
un atjaunojamo energoresursu 
projektiem, kas pretendē uz Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda atbalstu, 
vismaz tā, lai atbalstu energoefektivitātes 
uzlabošanai un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanai ēkās varētu 
saņemt visas dalībvalstis;
c) izmantot Kopienas fondus pētniecības 
un izstrādes atbalstam, informācijas 
kampaņām vai apmācībai saistībā ar 
energoefektivitāti;
d) daļēji izmantot ES Ekonomiskās 
atlabšanas plāna finansiālās palīdzības 
līdzekļus, it īpaši tos, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. XX/XXXX, ar ko izveido programmu 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam, 
piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību 
projektiem enerģētikas jomā, lai izveidotu 
daudzu miljardu zemu procentu 
aizdevumu garantiju plānu 
energoefektivitātes uzlabošanai un 
atjaunojamo enerģijas resursu 
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izmantošanai it īpaši nekustamo īpašumu 
jomā; 
e) izmantot programmu „Saprātīga 
enerģija Eiropai”, lai izveidotu, īpaši ar 
tehniskā atbalsta palīdzību, vajadzīgās 
izglītojošās struktūras, īpaši pievēršoties 
Eiropas pilsētām un reģioniem;
f) izveidot Energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu fondu, ko 
nodrošina Eiropas Komisija, Eiropas 
Investīciju fonds un attiecīgā gadījumā 
dalībvalstis, lai laika posmā līdz 
2020. gadam mobilizētu publiskos 
līdzekļus un privātos ieguldījumus 
vidējiem un maziem energoefektivitātes 
un atjaunojamo energoresursu 
projektiem, ko veic dalībvalstīs nolūkā 
īstenot šo direktīvu;
e) samazināt PVN pakalpojumiem un 
produktiem, kas saistīti ar ēku 
energoefektivitātes uzlabošanu un 
atjaunojamo enerģiju. 
2. Dalībvalstis ievieš vienu vai vairākus 
finansiālā atbalsta mehānismus.
3. Ar finansiālajiem vai nodokļu 
stimuliem atbalsta to ieteikumu izpildi, 
kas iekļauti energoefektivitātes sertifikātā.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi noteikt, no kādiem avotiem tiks finansētas nepieciešamās investīcijas ēkās.

Grozījums Nr. 354
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
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Finansiālais atbalsts
1. Līdz 2010. gada 30. jūnijam Komisija 
ierosina atbilstošus priekšlikumus, lai 
sagatavotu finansēšanas mehānismus, ar 
ko atbalsta no 5. līdz 9. pantā noteikto 
prasību ieviešanu. Šajos priekšlikumos 
paredz:
a) palielināt Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda maksimālo piešķīrumu, ko var 
izmantot, lai palielinātu energoefektivitāti, 
tostarp ieguldīt centralizētas 
siltumapgādes un dzesēšanas sistēmās un 
atjaunojamos energoresursos saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1080/2006 7. pantu. 
Maksimālo summu palielina līdz 15 % no 
kopējā piešķīruma.
b) samazināt prasības energoefektivitātes, 
tostarp centralizētas siltumapgādes un 
dzesēšanas sistēmu, un atjaunojamo 
energoresursu projektiem, kas pretendē uz 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
atbalstu, vismaz tā, lai atbalstu 
energoefektivitātes uzlabošanai un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanai 
ēkās varētu saņemt visas dalībvalstis;
c) daļēji izmantot citus Kopienas fondus, 
lai atbalstītu pētniecību un izstrādi, 
informācijas kampaņas vai apmācību 
saistībā ar energoefektivitāti;
d) izveidot Energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu fondu, ko 
nodrošina Eiropas Komisija, Eiropas 
Investīciju banka un dalībvalstis, lai līdz 
2020. gadam mobilizētu publiskos 
līdzekļus un privātos ieguldījumus 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu projektiem dalībvalstīs 
nolūkā īstenot šo direktīvu;
e) samazināt PVN pakalpojumiem un 
produktiem, kas saistīti ar ēku 
energoefektivitātes uzlabošanu.
2. Dalībvalstis ievieš vienu vai vairākus 
V pielikumā uzskaitītos finansiālā 
atbalsta mehānismus. Direktīvas 
10. pantā minētajos energoefektivitātes 
sertifikātos norāda, kuri mehānismi ir 
pieejami, lai finansētu ieteikumu 
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ieviešanu attiecīgo ēku rentabliem 
energoefektivitātes uzlabojumiem.
3. Ar finansiāliem vai nodokļu stimuliem 
atbalsta to ieteikumu izpildi, kas iekļauti 
energoefektivitātes sertifikātā.
4. Izpildot šā panta 1. un 2. punktā 
minētās prasības, Komisija un dalībvalstis 
jo īpaši īsteno pasākumus, ar kuriem 
atbalsta ieguldījumus energoefektivitātes 
uzlabošanā iedzīvotājiem, kuriem draud 
enerģētiskā nabadzība, tostarp 
energoefektivitātes līgumus.

Or. en

Pamatojums

Grozījumā īpaši jāmin finanšu atbalsta sniegšana centralizētu siltumapgādes un dzesēšanas 
sistēmu ierīkošanai, jo tām būs stratēģiska loma tādu ēku būvniecībā, kuras ir efektīvākas 
energoresursu taupības ziņā.

Grozījums Nr. 355
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Finansiālais atbalsts

1. Līdz 2010. gada 30. jūnijam Komisija 
ierosina atbilstošus priekšlikumus, lai 
sagatavotu finansēšanas mehānismus, ar 
ko atbalsta no 5. līdz 9. pantā noteikto 
prasību ieviešanu. Šajos priekšlikumos 
paredz:
a) palielināt Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda maksimālo piešķīrumu, ko var 
izmantot, lai palielinātu energoefektivitāti, 
tostarp ieguldīt centralizētas 
siltumapgādes un dzesēšanas sistēmās un 
atjaunojamos energoresursos saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1080/2006 7. pantu. 
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Maksimālā summa jāpalielina līdz 15 % 
no kopējā piešķīruma.
b) samazināt prasības energoefektivitātes, 
tostarp centralizētas siltumapgādes un 
dzesēšanas sistēmu, un atjaunojamo 
energoresursu projektiem, kas pretendē uz 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
atbalstu, vismaz tā, lai atbalstu 
energoefektivitātes uzlabošanai un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanai 
ēkās varētu saņemt visas dalībvalstis;
c) izmantot citus Kopienas fondus, lai 
atbalstītu pētniecību un izstrādi, 
informācijas kampaņas vai apmācību 
saistībā ar energoefektivitāti; 
d) izveidot Energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu fondu, ko 
nodrošina Eiropas Komisija, Eiropas 
Investīciju banka un dalībvalstis, lai līdz 
2020. gadam mobilizētu publiskos 
līdzekļus un privātos ieguldījumus 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu projektiem dalībvalstīs 
nolūkā īstenot šo direktīvu;
e) samazināt PVN pakalpojumiem un 
produktiem, kas saistīti ar ēku 
energoefektivitātes uzlabošanu.
2. Dalībvalstis ievieš vienu vai vairākus 
V pielikumā uzskaitītos finansiālā 
atbalsta mehānismus. Direktīvas 
10. pantā minētajos energoefektivitātes 
sertifikātos norāda, kuri mehānismi ir 
pieejami, lai finansētu ieteikumu 
ieviešanu attiecīgo ēku rentabliem 
energoefektivitātes uzlabojumiem.
3. Ar finansiāliem vai nodokļu stimuliem 
atbalsta to ieteikumu izpildi, kas iekļauti 
energoefektivitātes sertifikātā.
4. Izpildot šā panta 1. un 2. punktā 
minētās prasības, Komisija un dalībvalstis 
jo īpaši īsteno pasākumus, ar kuriem 
atbalsta ieguldījumus energoefektivitātes 
uzlabošanā iedzīvotājiem, kuriem draud 
enerģētiskā nabadzība, tostarp 
energoefektivitātes līgumus.

Or. xm
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Pamatojums

Ziņojuma sagatavotājas jauna panta priekšlikums ir pelnījis atbalstu, bet 1. punkta a) un b) 
apakšpunkta teksts ir jāpapildina, iekļaujot centrālās siltumapgādes un dzesēšanas sistēmas, 
kurām ir nozīmīga loma energoefektīvu ēku attīstīšanā.

Grozījums Nr. 356
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Finansiālais atbalsts

1. Līdz 2010. gada 30. jūnijam Komisija 
ierosina atbilstošus priekšlikumus, lai 
sagatavotu finansēšanas mehānismus, ar
ko atbalsta no 5. līdz 9. pantā noteikto 
prasību ieviešanu. Šajos priekšlikumos 
paredz:
a) palielināt Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda maksimālo piešķīrumu, ko var 
izmantot, lai atbalstītu ieguldījumus 
energoefektivitātes paaugstināšanā un 
atjaunojamos energoresursos saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1080/2006 7. pantu. 
Maksimālā summa jāpalielina līdz 15 % 
no kopējā piešķīruma.
b) samazināt prasības energoefektivitātes 
un atjaunojamo energoresursu 
projektiem, kas pretendē uz Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda atbalstu, 
vismaz tā, lai atbalstu energoefektivitātes 
uzlabošanai un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanai ēkās varētu 
saņemt visas dalībvalstis;
c) izmantot citus Kopienas fondus, lai 
atbalstītu pētniecību un izstrādi, 
informācijas kampaņas vai apmācību 
saistībā ar energoefektivitāti;
d) izveidot Energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu fondu, ko 
nodrošina Eiropas Komisija, Eiropas 
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Investīciju banka un dalībvalstis, lai līdz 
2020. gadam mobilizētu publiskos 
līdzekļus un privātos ieguldījumus 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu projektiem dalībvalstīs 
nolūkā īstenot šo direktīvu;
e) samazināt PVN pakalpojumiem un 
produktiem, kas saistīti ar ēku 
energoefektivitātes uzlabošanu.
2. Dalībvalstis ievieš vienu vai vairākus 
V pielikumā uzskaitītos finansiālā 
atbalsta mehānismus. Direktīvas 
10. pantā minētajos energoefektivitātes 
sertifikātos norāda, kuri mehānismi ir 
pieejami, lai finansētu ieteikumu 
ieviešanu attiecīgo ēku rentabliem 
energoefektivitātes uzlabojumiem.
3. Ar finansiāliem vai nodokļu stimuliem 
atbalsta to ieteikumu izpildi, kas iekļauti 
energoefektivitātes sertifikātā.

4. Izpildot šā panta 1. un 2. punktā 
minētās prasības, Komisija un dalībvalstis 
jo īpaši īsteno pasākumus, ar kuriem 
atbalsta ieguldījumus energoefektivitātes 
uzlabošanā iedzīvotājiem, kuriem draud 
enerģētiskā nabadzība, tostarp 
energoefektivitātes līgumus.

Or. en

Pamatojums

Jēdziens „iedzīvotāju enerģētiskā nabadzība” tiek piedāvāts referentes ieteiktā jēdziena 
„energoresursu trūkums” vietā, lai to nejauktu ar apgrūtinātu piekļuvi enerģijas 
infrastruktūrai, ko dažkārt arī dēvē par energoresursu trūkumu.
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Grozījums Nr. 357
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Finansiālais atbalsts

1. Līdz 2010. gada 30. jūnijam Komisija 
ierosina atbilstošus priekšlikumus, lai 
sagatavotu finansēšanas mehānismus, ar 
ko atbalsta no 5. līdz 9. pantā noteikto 
prasību ieviešanu. Šajos priekšlikumos 
paredz:
a) palielināt Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda maksimālo piešķīrumu, ko var 
izmantot, lai atbalstītu ieguldījumus 
energoefektivitātes paaugstināšanā un 
atjaunojamos energoresursos saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1080/2006 7. pantu. 
Maksimālā summa jāpalielina līdz 15 % 
no kopējā piešķīruma.
b) samazināt prasības energoefektivitātes 
un atjaunojamo energoresursu 
projektiem, kas pretendē uz Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda atbalstu, 
vismaz tā, lai atbalstu energoefektivitātes 
uzlabošanai un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanai ēkās varētu 
saņemt visas dalībvalstis;
c) izmantot citus Kopienas fondus, lai 
atbalstītu pētniecību un izstrādi, 
informācijas kampaņas vai apmācību 
saistībā ar energoefektivitāti;
d) uzlabot piekļuvi Eiropas Investīciju 
bankas aizdevumiem, tostarp samazinot 
šādu aizdevumu minimālo summu, kas 
pašlaik ir EUR 25 miljoni, lai mobilizētu 
publiskos līdzekļus un privātos 
ieguldījumus energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu projektiem 
dalībvalstīs nolūkā īstenot šo direktīvu;
e) samazināt PVN pakalpojumiem un 
produktiem, kas saistīti ar ēku 
energoefektivitātes uzlabošanu, un 
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pakalpojumiem un produktiem, kas 
veicina plašāku atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu ēkās.
2. Dalībvalstis ievieš divus vai vairāk 
finansiālā atbalsta mehānismus saskaņā 
ar V pielikuma procedūru. Direktīvas 
10. pantā minētajos energoefektivitātes 
sertifikātos norāda, kuri mehānismi ir 
pieejami, lai finansētu ieteikumu 
ieviešanu attiecīgo ēku rentabliem 
energoefektivitātes uzlabojumiem.
3. Ar finansiāliem vai nodokļu stimuliem 
atbalsta to ieteikumu izpildi, kas iekļauti 
energoefektivitātes sertifikātā.
4. Izpildot šā panta 1. un 2. punktā 
minētās prasības, Komisija un dalībvalstis 
jo īpaši ievieš pasākumus, lai atbalstītu 
ieguldījumus energoefektivitātes 
uzlabošanā tiem, kam dzīves līmenis var 
samazināties dzīvojamo ēku zemās 
energoefektivitātes dēļ, tostarp 
energoefektivitātes līgumus.

Or. en

Pamatojums

Vērienīgāko šīs direktīvas mērķu sasniegšanai ir vajadzīgs finansiālais atbalsts gan no ES, 
gan pašām dalībvalstīm. Taču tieši dalībvalstīm ir jālemj, kādi finansējuma mehānismi tām ir 
iespējami un būtu visefektīvākie.

Grozījums Nr. 358
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Direktīvas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Finansiālie stimuli un tirgus 

intervence
1. Dalībvalstis sagatavo valsts ziņojumus 
par finansiālajiem un nodokļu stimuliem, 
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kas pieņemti valsts un reģionālajā līmenī, 
lai veicinātu lielāku energoefektivitāti 
jaunās un pārējās ēkās. Šajos ziņojumos 
iekļauj plānus attiecībā uz šādu stimulu 
turpmāku attīstību.
2. Dalībvalstis sagatavo valsts ziņojumus 
par tiesiskajiem un tirgus šķēršļiem 
ieguldījumiem jaunuzcelto un pārējo ēku 
energoefektivitātē. Šiem valstu 
ziņojumiem pievieno informāciju par 
pasākumiem, ko dalībvalstis veikušas, lai 
novērstu minētos šķēršļus.
3. Dalībvalstis valsts ziņojumus, kas 
minēti šā panta 1. un 2. punktā, iesniedz 
Komisijai, tos iekļaujot energoefektivitātes 
rīcības plānos, kuri minēti Direktīvas 
2006/32/EK 14. panta 2. punktā. Turpmāk 
dalībvalstis šādus ziņojumus iesniedz 
Komisijai reizi trijos gados.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāziņo Komisijai par centieniem novērst tirgus šķēršļus, radot papildu 
finanšu un fiskālos stimulus ēku īpašniekiem un īrniekiem, lai viņi būvētu jaunas 
energoefektīvas ēkas vai veiktu ēku atjaunošanu, kas palielina ēku energoefektivitāti.

Grozījums Nr. 359
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants 
Tirgus šķēršļu novēršana

1. Dalībvalstis sagatavo valsts ziņojumus 
par šķēršļu novēršanu valsts tiesību aktos, 
kas regulē būvniecības nozari, īres 
tiesības un pieminekļu aizsardzību, un par 
finansiāliem stimuliem ieguldījumiem, lai 
paaugstinātu jauno un pārējo ēku 
energoefektivitāti.
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2. Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 
30. jūnijam informē Komisiju par šā 
panta 1. punktā minētajiem valsts plāniem 
un ik pēc trim gadiem tai ziņo par 
paveikto valsts plānu īstenošanā. Valsts 
plānus un progresa ziņojumus var 
pievienot energoefektivitātes rīcības 
plāniem, kas sagatavoti saskaņā ar 
Direktīvas 2006/32/EK 14. panta 
2. punktu.

Or. de

Pamatojums

Jāmudina dalībvalstis veidot papildu finansiālos stimulus, piemēram, tiesību aktos par 
nodokļiem, un novērst esošos šķēršļus būvniecības, īres un pieminekļu aizsardzības tiesību 
aktos, lai uzlabotu ēku energoefektivitāti. Tas attiecas, piemēram, uz kritērijiem, kas nosaka 
energotaupības modernizēšanas pasākumus un spēkā esošās modernizēšanas prasības 
aizsargātām ēkām.

Grozījums Nr. 360
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Tirgus šķēršļu novēršana

1. Katra dalībvalsts sagatavo valsts 
ziņojumu par šķēršļu novēršanu valsts 
tiesību aktos, kas regulē būvniecības 
nozari, īres tiesības un pieminekļu 
aizsardzību, un par finansiāliem 
stimuliem ieguldījumiem, lai paaugstinātu 
jauno un pārējo ēku energoefektivitāti.
2. Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 
30. jūnijam informē Komisiju par šā 
panta 1. punktā minēto valsts plānu un ik 
pēc trim gadiem tai ziņo par paveikto 
valsts plāna īstenošanā. Valsts plānu un 
progresa ziņojumu var pievienot 
energoefektivitātes rīcības plānam, kas 
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sagatavots saskaņā ar Direktīvas 
2006/32/EK 14. panta 2. punktu.

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts nodrošināt, ka dalībvalstis mācās viena no otras un var 
apmainīties ar pieredzi par ieviesto stimulu shēmu veiksmīgajiem aspektiem. Ņemot vērā ilgos 
plānošanas un īstenošanas termiņus, ir pietiekami, ja tiek ziņots ik pēc pieciem gadiem. 
Turklāt būtu jāatklāj un jānovērš tirgus šķēršļi, kas kavē ēku energoefektivitātes 
paaugstināšanu.
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