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PR_COD_Recastingam

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ēku energoefektivitāti 
(pārstrādāta versija)
(COM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

(Koplēmuma procedūra – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0780),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0413/2008),

– ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu1,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas 2009. gada 3. februāra vēstuli Rūpniecības, pētniecības 
un enerģētikas komitejai saskaņā ar Reglamenta 80.a panta 3) punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 80. un 51. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Juridiskās 
komitejas atzinumu (A6-0000/2009),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu 
konsultatīvās darba grupas atzinumu šajā priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi 
kā vienīgi tie, kas tajā skaidri norādīti, un tā kā attiecībā uz iepriekšējo tiesību aktu 
negrozīto noteikumu un šo būtisko grozījumu kodifikāciju priekšlikumā ir paredzēta tikai 
spēkā esošo tekstu kodifikācija, negrozot to būtību,

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu, kurš pielāgots Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem un kurā iekļauti 
turpmāk minētie grozījumi;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

                                               
1 OV C 77, 28.3.2002, 1. lpp.
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Ēkas ietekmē ilgtermiņa enerģijas 
patēriņu, un tādēļ jaunām būvēm jāatbilst 
minimālajām energoefektivitātes prasībām, 
kas pielāgotas vietējiem klimatiskajiem 
apstākļiem. Ņemot vērā to, ka pilnīgi 
netiek izmantotas visas tās iespējas, ko 
sniedz alternatīvu energoapgādes sistēmu 
izmantojums, alternatīvo energoapgādes 
sistēmu tehniskais, vides un ekonomiskais 
pamatojums, neatkarīgi no ēkas platības, 
būtu jāapsver attiecībā uz jaunajām ēkām 
un tām, kuras tiek būtiski atjaunotas, kā 
arī attiecībā uz rajona apkures sistēmas 
modernizēšanu, lai uzlabotu 
energoefektivitāti vai palielinātu 
atjaunojamo resursu izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Alternatīvu energoapgādes sistēmu izmantojums, alternatīvo energoapgādes sistēmu 
tehniskais, vides un ekonomiskais pamatojums jāapsver attiecībā uz jaunajām ēkām un tām, 
kuras tiek būtiski atjaunotas, kā arī attiecībā uz rajona apkures sistēmas modernizēšanu, lai 
uzlabotu energoefektivitāti vai palielinātu atjaunojamo resursu izmantošanu.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Vajadzīgi pasākumi, lai palielinātu 
tādu ēku skaitu, kas ne tikai atbilst 
pašreizējām minimālajām 
energoefektivitātes prasībām, bet ir arī 
energoefektīvākas. Šādā nolūkā 
dalībvalstīm jāizstrādā un regulāri 
jāiesniedz Komisijai valsts plāni par tādu 

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

ēku skaita palielināšanu, kurās gan oglekļa 
dioksīda emisija, gan primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli. Līdz 
2010. gada 30. jūnijam Komisijai 
jāierosina likumdošanas priekšlikumi, lai 
veidotu kopēju metodi, ar ko nosaka ēkas, 
kuru karbona dioksīda emisija un 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli, un šajā metodē jāņem 
vērtā reģionālie laika apstākļi. Eiropa 
Komisijai, Eiropas Investīciju bankai un 
dalībvalstīm līdz 2010. gada 30. jūnijam 
jāizveido Energoefektivitātes un 
atjaunojamu energoresursu fonds, lai 
atbalstītu pakāpenisku to ēku skaita 
pieaugumu līdz 2020. gadam, kuras atbilst 
šim standartam.

Or. en

Pamatojums

Definīcija kopējai metodoloģijai, ar ko nosaka ēkas, kuras rada karbona dioksīda emisijas un 
kuru primārās enerģijas patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli. Līdz 2010. gada 30. jūnijam 
Komisijai jāierosina likumdošanas priekšlikumi, lai veidotu kopēju metodoloģiju, kurā tiktu 
ņemti vērtā reģionālie laika apstākļi, un dibinātu Energoefektivitātes un atjaunojamu 
energoresursu fondu, kas atbalstītu pakāpenisku to ēku skaita pieaugumu līdz 2020. gadam, 
kuras atbilst šim standartam.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai nodrošinātu efektivitāti, 
papildus prasībām attiecībā uz minimālo 
energoefektivitātes prasību ievērošanu 
ēkām, kuru oglekļa dioksīda emisija, gan 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli, jānodrošina arī atbilstošs 
finansiālais atbalsts valsts iestādēm, 
uzņēmumiem un māju īpašniekiem. 
Komisijai jāierosina jauni likumdošanas 
priekšlikumi šajā jomā, jo īpaši attiecībā 
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uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
izmantošanu un PVN samazināšanu 
ražojumiem un pakalpojumiem, kas 
saistīti ar energoefektivitāti. Dalībvalstis 
jāmudina izstrādāt valsts programmas 
energoefektivitātes pasākumu atbalstam.

Or. en

Pamatojums

Atbilstošs finansiālais atbalsts valsts uzņēmumiem un māju īpašniekiem ir nepieciešams, jo 
īpaši attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda izmantošanu un PVN samazināšanu 
ražojumiem un pakalpojumiem, kas saistīti ar energoefektivitāti. Dalībvalstis jāmudina 
izstrādāt valstu programmas energoefektivitātes pasākumu atbalstam.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(17) Izmantojot energoefektivitātes 
sertifikātu, jāsniedz precīza informācija par 
ēkas energoefektivitāti un praktiski padomi 
par tās uzlabošanu potenciālajam ēkas vai 
tās daļu pircējam vai īrniekam. Sertifikātā 
jānorāda arī informācija par apkures un 
dzesēšanas faktisko ietekmi uz ēkas 
enerģijas pieprasījumu, uz tās primārās 
enerģijas patēriņu un uz oglekļa dioksīda 
emisijām. Māju īpašniekiem jābūt iespējai 
pieprasīt sertificēšanu vai aktualizēt 
sertifikātu jebkurā laikā, nevis tikai tad, 
kad ēku izīrē, pārdod vai atjauno. 

Or. en

Pamatojums

Jābūt iespējai pieprasīt energoefektivitātes sertifikātu uz pieprasījumu, nevis tikai tad, kad 
ēku izīrē, pārdod vai atjauno.
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Valsts iestādēm jārāda piemērs un jāievieš energoefektivitātes sertifikātā minētie ieteikumi. 
Dalībvalstu izstrādātajos plānos jāievieš pasākumi valsts iestāžu atbalstam, lai tās būtu 
pirmās, kas veic energoefektivitātes uzlabojumus. Izstrādājot plānus, dalībvalstis apspriežas 
ar vietējām un reģionālajam iestādēm. 

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Ēkas, ko aizņem publiskā sektora 
iestādes  un sabiedrības bieži apmeklētas 
ēkas nodrošina iespēju veidot  paraugu, 
demonstrējot  , ka tiek  ņemti vērā vides 
aizsardzības un enerģētikas apsvērumi, un 
līdz ar to jāveic šādu ēku  regulāra 
energosertificēšana. Energosertifikāti būtu 
izvietojami redzamā vietā, lai sabiedrība 
būtu labāk informēta. Komisijai jāizstrādā 
marķējums „visenergoefektīvākā ēka”, 
kas novietojams pie ēkām, kuras atbilst 
minimālajām energoefektivitātes 
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prasībām un attiecībā uz kurām ieviesti 
energoefektivitātes sertifikātā minētie
ieteikumi.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu minimālo energoefektivitātes prasību ievērošanu, Komisijai jāizstrādā 
marķējums „visenergoefektīvākā ēka”, kas novietojams pie ēkām, kuras atbilst minimālajām 
energoefektivitātes prasībām un attiecībā uz kurām ieviesti energoefektivitātes sertifikātā 
minētie ieteikumi.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Pārrobežu finanšu un citu 
energoefektivitātes atbalsta pasākumu 
tirgus attīstībai būtu svarīgi nodrošināt 
energoefektivitātes sertifikātu savstarpēju 
atzīšanu dalībvalstīs. Tā veicināšanai 
Komisijai jāizstrādā satura un sertifikātu 
noformēšanas, kā arī speciālistu 
akreditācijas minimālie standarti. Lai 
ieteikumi būtu labi saprotami, 
energoefektivitātes sertifikātam jābūt 
pieejamam gan ēkas īpašnieka, gan 
īrnieka valodā.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams nodrošināt energoefektivitātes sertifikātu savstarpēju atzīšanu dalībvalstīs. 
Sertifikāta saturam jābūt saprotamam gan ēkas īpašniekam, gan īrniekam, lai viņai varētu 
rīkoties atbilstoši tajā minētajiem ieteikumiem.
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Regulāra apkures  un gaisa 
kondicionēšanas sistēmu inspicēšana  , ko 
veic kvalificēts personāls, sekmē to pareizu 
noregulēšanu saskaņā ar produkta 
specifikāciju; tas garantē optimālu 
sniegumu no vides, drošības un enerģētikas 
viedokļa. Visas  apkures un gaisa
kondicionēšanas sistēmas  neatkarīgs 
novērtējums jāveic regulāri aprites cikla 
laikā, jo īpaši pirms nomaiņas vai 
modernizēšanas  .

(20) Regulāra apkures  un gaisa 
kondicionēšanas sistēmu inspicēšana  , ko 
veic kvalificēts personāls, sekmē to pareizu 
noregulēšanu saskaņā ar produkta 
specifikāciju; tas garantē optimālu 
sniegumu no vides, drošības un enerģētikas 
viedokļa. Visas  apkures un gaisa 
kondicionēšanas sistēmas  neatkarīgs 
novērtējums jāveic regulāri aprites cikla 
laikā, jo īpaši pirms nomaiņas vai 
modernizēšanas. Lai samazinātu ēku 
īpašnieku un īrnieku administratīvo 
slogu, dalībvalstīm jānodrošina, ka 
energoefektivitātes sertificēšanā jāiekļauj 
arī apkures un gaisa kondicionēšanas 
sistēmu pārbaude; turklāt iespēju robežās 
apkures un gaisa kondicionēšanas 
sistēmu pārbaude jāveic vienlaicīgi.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi samazināt ēku īpašnieku un īrnieku administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Vietējām un reģionālajām iestādēm 
ir būtiski svarīga nozīme šīs Direktīvas 
ieviešanā. Ar šo iestāžu pārstāvjiem 
jāapspriežas par tās ieviešanu vietējā un 
reģionālajā līmenī.  Vietējiem plānotājiem 
un būvuzraugiem jāsaņem atbilstoša 
palīdzība un resursi, lai veiktu 
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nepieciešamos uzdevumus.

Or. en

Pamatojums

Vietējām un reģionālajām iestādēm ir būtiski svarīga nozīme šīs Direktīvas ieviešanā. Ar šo 
iestāžu pārstāvjiem apspriežas par tās ieviešanu vietējā un reģionālajā līmenī.  Vietējiem 
plānotājiem un būvuzraugiem jāsaņem atbilstoša palīdzība un resursi, lai veiktu 
nepieciešamos uzdevumus.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(23) Jo īpaši jāpiešķir pilnvaras Komisijai 
I pielikumā izklāstītās vispārējā regulējuma 
konkrētas daļas pielāgot tehnikas attīstībai, 
noteikt metodi izmaksu ziņā optimāla 
minimālo energoefektivitātes prasību 
līmeņa aprēķināšanai, kā arī izveidot 
kopīgus minimālos standartus, lai 
noteiktu ēkas, kuru karbona dioksīda 
emisija un primārās enerģijas patēriņš ir 
zems vai vienāds ar nulli, un šajā metodē 
ņemot vērā parastos laika apstākļus 
reģionā un prognozētās izmaiņas tajos 
turpmāk. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un 
kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Komisijai jānosaka metode izmaksu ziņā optimāla minimālo energoefektivitātes prasību 
līmeņa aprēķināšanai, kā arī izveidot kopīgus minimālos standartus, lai noteiktu ēkas, kuru 
karbona dioksīda emisija un primārās enerģijas patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli, un ka 
šajā metodologijā tiktu ņemti vērā parastie laika apstākļi reģionā un prognozētās izmaiņas 
tajos turpmāk.
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Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a„jauna ēka” ir ēka, par kuru attiecīgā 
būvatļauja saņemta pēc tam, kad spēkā 
stājusies šī Direktīva. 

Or. en

Pamatojums

Jaunas ēkas definīcija vajadzīga tāpēc, ka jaunas ēkas būvniecība parasti prasa mēnešus vai 
gadus. Svarīgi ieviest jaunas prasības attiecībā uz tām ēkām, par kurām attiecīga būvatļauja 
saņemta pēc tam, kad spēkā stājusies šī Direktīva.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ēnojuma elementi ir ļoti svarīgi energoefektivitātes ziņā un primārās enerģijas patēriņa 
samazināšanai.
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Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) atjaunošana jāveic vairāk nekā 25 % 
norobežojošās konstrukcijas virsmas, 
izņemot ar regulāru uzturēšanu saistītas 
darbības, piemēram, tīrīšanu vai 
krāsošanu;

Or. en

Pamatojums

Svarīgi no darbības jomas izņemt ar regulāru uzturēšanu saistītas darbības, piemēram, 
tīrīšanu vai krāsošanu. Šīs darbības var skart lielas norobežojošās konstrukcijas virsmas, 
taču ar tām neuzlabo energoefektivitātes rādītājus.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a „energoresursu trūkums” ir 
situācija, kad mājsaimniecība nevar 
samaksāt par apkuri, lai apsildītu māju 
atbilstoši pieņemamam standartam, kura 
pamatā ir Pasaules Veselības 
organizācijas ieteikumi, vai arī tā par 
apkuri  tērē vairāk nekā 10 %  no 
ienākumiem.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai varētu definēt terminu „energoresursu trūkums”, kas 
minēts arī 31. grozījumā. „Energoresursu trūkums" ir situācija, kad mājsaimniecība nevar 
samaksāt par apkuri, lai apsildītu māju atbilstoši pieņemamam standartam, kura pamatā ir 
Pasaules Veselības organizācijas ieteikumi, vai arī tā par apkuri  tērē vairāk nekā 10 %  no 
ienākumiem.
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Grozījums Nr. 15

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

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā

Or. en

Pamatojums

  Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 16

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, nepietiekams 
dabīgais apgaismojums, nepietiekama 
ventilācija, kā arī vietējās īpatnības, 
izmantojums, kam ēka ir paredzēta, un tās 
vecums.

Or. en

Pamatojums

Tā kā Komisija ierosina kopējo ES metodoloģiju minimālo prasību aprēķināšanai, svarīgi 
tajos ņemt vērā visus iekštelpu vide faktorus, kas parāda, cik patīkami telpā ir dzīvot un 
strādāt.
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Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. 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, kuras tiek izmantotas
ne ilgāk kā trīs 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;

Or. en

Pamatojums

Tā kā Komisija ierosina kopējo ES metodoloģiju minimālo prasību aprēķināšanai, un tas 
varētu daudzās valstīs varētu radīt stingrākus standartus, jāpārskata un vēlreiz jāizvērtē 
atbrīvojumi no šo standartu ievērošanas. Referents uzskata, ka šajā situācijā divi gadi ir 
pārāk īss laiks pagaidu celtnei, kuru izmanto tikai esošās (lielās) celtnes atjaunošanas laikā. 

Grozījums Nr. 18

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

Otro dzīvesvietu nedrīkst izslēgt no šīs direktīvas, tai jāparedz pirmajai dzīvesvietai līdzvērtīgi 
labvēlīgie apstākļi.  Milzīgu enerģijas daudzumu var nelietderīgi izmantot tieši tajās ēkās, 
kuras neizmanto regulāri, lai arī tās izmanto visa gada laikā, turklāt pirms būvdarbu 
sākšanas ir grūti paredzēt, cik mēnešus šo ēku tiešām izmantos.
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Grozījums Nr. 19

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. Attiecībā uz visiem būvdarbiem, kuru 
būvatļauja saņemta pēc 2012. 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

Pamatojums

Ņemot vērā ēku energoefektivitātes uzlabošanas izmaksas, svarīgi ir atbalstīt un veicināt to 
minimālo energoefektivitātes prasību ievērošanu, kuras noteiktas atbilstīgi 5. panta 2. punktā 
minētajiem aprēķina rezultātiem

Grozījums Nr. 20

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 2015. 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.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jāpārskata 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 pieci gadu laikā pēc Direktīvas stāšanās spēkā.
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Grozījums Nr. 21

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 salīdzinošu metodi izmaksu ziņā 
optimāla līmeņa aprēķināšanai attiecībā uz 
ēkām vai to daļām piemērojamām 
minimālajām energoefektivitātes 
prasībām. Salīdzinošā metode:

– nosaka atšķirību starp jaunām un 
esošajām ēkām, kā arī starp dažādām ēku 
kategorijām,
– atspoguļo dažādus klimatiskos apstākļus 
dažādās dalībvalstīs un iespējamās 
izmaiņās šajos apstākļos attiecīgās ēkas 
ekspluatācijas laikā un 
– paredz un pamato energoresursu 
iespējamās cenas. 

Izstrādājot šo metodi, Komisija 
konsultējas ar vietējo, reģionālo un valsts 
iestāžu pārstāvjiem.

Or. en

Pamatojums

Salīdzinošajā metodē jānosaka atšķirība starp jaunām un esošajām ēkām, jāņem vērā
dažādus klimatiskos apstākļus dažādās dalībvalstīs un iespējamās izmaiņās šajos apstākļos 
attiecīgās ēkas ekspluatācijas laikā, kā arī jāparedz un jāpamato energoresursu iespējamās 
cenas. Izstrādājot šo metodi, Komisija konsultējas ar vietējo, reģionālo un valsts iestāžu 
pārstāvjiem.
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Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pārskata un aktualizē salīdzinošo 
metodi atbilstoši vajadzībām reizi piecos 
gados.

Or. en

Pamatojums

Pārskatīšana nepieciešama, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants 6. pants
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 ne vien turpmāk 
minēto, bet arī citu alternatīvo sistēmu 
tehnisko, vides un ekonomisko 
pamatojumu:

Or. en

Pamatojums

Svarīgi dot dalībvalstīm iespēju attīstīt pašiem savu salīdzinošo metodi, lai ņemtu vērā 
alternatīvo sistēmu tehnisko, vides un ekonomisko pamatojumu.
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Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2010. gada 30. jūnijam Komisijai 
jāierosina atbilstoši priekšlikumi, lai 
noteiktu vadlīnijas, saskaņā ar kurām 
definē jēdzienu „tehniskais, vides un 
ekonomiskais pamatojums”, kas minēts 
2. daļā. 

Or. en

Pamatojums

Referents uzskata, ka būtu loģiski noteikt arī „pamatojuma” definīciju, jo metode veidojas 
arvien standartizētāka.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants 7. pants

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
inženiertehniskās sistēmas vai to daļas 
tiek modernizētas vai nomainītas, 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 
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energoefektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Svarīga ir iespēja novērtēt ēku energoefektivitāti, kad to inženiertehniskās sistēmas tiek 
modernizētas vai uzlabotas.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2010. gada 30. jūnijam Komisijai 
jāierosina atbilstoši priekšlikumi, lai 
noteiktu vadlīnijas, saskaņā ar kurām 
definēt jēdzienu „tehniski, funkcionāli un 
ekonomiski iespējams”, kas minēts 
1. apakšpunktā. 

Or. en

Pamatojums

Referents uzskata, ka būtu loģiski noteikt arī „iespējamības” definīciju, jo metode veidojas 
arvien standartizētāka.

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka no 2015. gada 
1. janvāra, plānojot būtisku ēku 
atjaunošanu, jāapsver un jāņem vērā 
šādu alternatīvo sistēmu tehniskā, vides 
un ekonomiskā pamatotība:
(a) decentralizētas energoapgādes 
sistēmas, kuru pamatā ir atjaunojami 
enerģijas avoti, tostarp siltumsūkņi;
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(b) centralizēta vai kopīgas apkures un 
dzesēšanas sistēmas, ja tās ir pieejamas,
tostarp sistēmas, kuru pamatā pilnībā vai 
daļēji ir atjaunojamie energoresursi;
(c) koģenerācija;

Or. en

Pamatojums

Grozījums saistīts ar to, ka Komisija piedāvā paplašināt 6. panta darbības jomu, to attiecinot 
uz visām jaunajām ēkām, un ka prasība piemērot minimālos standartus attieksies uz visa 
veida būtisku ēku atjaunošanu. Tādēļ iz loģiski piemērot šo prasību būtiski atjaunotām un 
jaunām ēkām. Tajā atspoguļojas arī prasība, kas noteikta Atjaunojamo energoresursu 
direktīvā.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

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 ierīkotām vai tām pieslēgtām
inženiertehniskajām sistēmām vai arī 
tādām sistēmām, kuras kopīgi izmanto 
vairākās ēkās. Prasības nosaka jaunām, 
nomainītām un atjaunotām ēku 
inženiertehniskajām sistēmām un to daļām.

Prasības jo īpaši attiecas uz šādiem 
elementiem:

Prasības jo īpaši attiecas uz šādiem 
elementiem:

a) katli vai citi apkures sistēmu siltuma 
ģeneratori;

a) katli vai citi apkures sistēmu siltuma 
ģeneratori, tostarp centralizētai vai kopīgai 
apkurei 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) apgaismojums.
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Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis nosaka minimālās energoefektivitātes prasības attiecībā uz ēkās ierīkotām vai 
tām pieslēgtām inženiertehniskajām sistēmām vai arī tādām sistēmām, kuras kopīgi izmanto 
vairākas ēkas. Jānosaka prasības jaunām, nomainītām un atjaunotām ēku 
inženiertehniskajām sistēmām un to daļām un tajās jāiekļauj sistēmas centralizētai vai 
kopīgai apkurei un dzesēšanai.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstīm jāveicina tādu aktīvās 
kontroles sistēmu kā automatizētās, 
kontroles un uzraudzības sistēmas 
ieviešana atbilstošos gadījumos, lai 
patērētāji varētu saņemt pienācīgu 
informāciju par energoresursu 
izmantošanu, lai varētu manuāli veikt ļoti 
efektīvu jaudas un laika kontroli un /vai 
izstrādāt automatizētas sistēmas un lai tās 
kalpotu par datu sniedzēju 3., 4., 5. un 
10. panta un I pielikuma īstenošanai.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas nolūks ir paaugstināt ēku energoefektivitāti un samazināt energopatēriņu. Tādu 
aktīvās kontroles sistēmu ieviešana kā automatizētās, kontroles un uzraudzības sistēmas ļauj 
patērētājiem saņemt pienācīgu informāciju par energoresursu izmantošanu, lai uzlabotos 
patērētāju uzvedība. 

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 24/46 PR\763315LV.doc

LV

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants 9. pants

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

1. Līdz 2020. gadam Eiropas Savienībai 
par 20 % jāsamazina primārās enerģijas 
patēriņš un vismaz par 20 % jāpalielina 
ēku energoefektivitāte.
Līdz 2020. gadam dalībvalstīm 
jānodrošina, ka visas jaunās ēkās, kuras 
saņem būvatļauju, primārās enerģijas 
patēriņš un oglekļa dioksīda emisija ir 
zema vai vienāda ar nulli.
Jaunajām ēkām, kurās valsts iestāžu 
rīcībā esošā kopējā platība pārsniedz 
250m2, nodrošina, ka līdz 2015. gadam 
gan oglekļa dioksīda emisija, gan 
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.

Dalībvalstis izstrādā valsts plānus, ar 
kuriem paredz īstenot pirmajos trīs 
apakšpunktos noteiktās prasības un 
izmaksu ziņā atbilstošos gadījumos
palielināt tādu esošo ēku skaitu, kurās gan 
oglekļa dioksīda emisijas, gan primārās 
enerģijas patēriņš ir zems vai vienāds ar 
nulli. Papildus šiem valsts plāniem 
izstrādā valsts, reģionālās un vietējās 
programmas, ar kurām atbalsta 
energoefektivitātes pasākumus, 
piemēram, nodokļu atlaides, finanšu 
instrumentus vai samazinātu PVN.  

Atsevišķus mērķus izvirza attiecībā uz: Valstu plānos atsevišķus mērķus un 
stratēģijas izvirza attiecībā uz:

a) jaunām un atjaunotām dzīvojamām
ēkām;

(a) jaunām ēkām attiecībā uz katru no I 
pielikuma 5. punktā minētajām 
kategorijām;

b) jaunām un atjaunotām nedzīvojamām 
ēkām;

(b) esošajām ēkām attiecībā uz katru no 
I pielikuma 5. punktā minētajām 
kategorijām;
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c) ēkām, ko izmanto publiskā sektora 
iestādes.

(c) ēkām, ko izmanto publiskā sektora 
iestādes, norādot, ka tām jārāda piemērs 
un pirmajām jāveic pasākumi.

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;

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 saistošos mērķus jaunajām 
ēkām, kas izteikti kā procentuālā daļa, ko 
minētajām ēkām jāveido 2015. gadā no 
kopējā jauno ēku skaita un no kopējās 
izmantotās platības;
(ba) to prasību sīks apraksts, kuras 
dalībvalsts ieviesusi kā minimālo no 
atjaunojamajiem enerģijas avotiem 
iegūtās enerģijas līmeni jaunajām ēkām 
un esošām ēkām, kuras tiek būtiski 
atjaunotas, saskaņā ar Direktīvu 
2008/xx/EK par atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanas veicināšanu un šīs 
Direktīvas 6. un 7. pantu;

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 energoefektivitātes 
pasākumu atbalstam, piemēram, nodokļu 
atlaides, finanšu instrumenti vai 
samazināts 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 var ietvert energoefektivitātes 
rīcības plānos, kuri minēti Direktīvas 
2006/32/EK 14. panta 2. punktā.

3a. Divu mēnešu laikā pēc tam, kad 
dalībvalsts saskaņā ar 3. pantu ir 
informējusi par valsts plānu, Komisija, 
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pilnībā ievērojot subsidiaritātes principu, 
var noraidīt šo plānu vai kādu tā aspektu, 
par pamatojumu minot to, ka nav 
ievērotas visas šajā punktā minētās 
prasības. Tādā gadījumā dalībvalstis 
ierosina grozījumus. Viena mēneša laikā 
pēc šo priekšlikumu saņemšanas Komisija 
informē par apstiprinājumu vai prasa 
izstrādāt citus specifiskus grozījumus. 
Komisija un attiecīgās dalībvalstis veic 
visus pamatoti pieņemamos pasākumus, 
lai valsts plānu varētu pieņemt piecu 
mēnešu laikā pēc pirmā paziņojuma 
saņemšanas.  Kavēšanās, pieņemot valsts 
plānu, minētā procesa ietekmē, nedrīkst 
ietekmēt Kopienas finansējuma 
piešķiršanu saistībā ar kādu projektu, kas 
iekļauts plānos, tostarp struktūrfondu 
piešķiršanu. 

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

4. Līdz 2010. gada 30. jūnijam Komisija 
ierosina likumdošanas priekšlikumus, lai 
noteiktu minimālās prasības, kuras 
dalībvalstis piemēros tādu ēku definēšanai, 
kurās gan oglekļa dioksīda emisiju, gan 
primārās enerģijas patēriņš ir zems vai 
vienāds ar nulli, ņemot vērā parastos laika 
apstākļus reģionā un prognozētās 
izmaiņas tajos turpmāk.

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 2015. gadam 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 turpmākus
pasākumus, lai palielinātu šādu ēku skaitu.

Or. en
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Pamatojums

Līdz 2010. gada 30. jūnijam Komisijai jānosaka minimālie standarti tādu ēku definēšanai, 
kurās gan oglekļa dioksīda emisiju, gan primārās enerģijas patēriņš ir zems vai vienāds ar 
nulli, ņemot vērā parastos laika apstākļus reģionā.  Līdz 2020. gadam dalībvalstīm 
jānodrošina, ka visās jaunās ēkās primārās enerģijas patēriņš un oglekļa dioksīda emisija ir 
zema vai vienāda ar nulli. Dalībvalstīm jāizstrādā valsts plāni šādu ēku skaita palielināšanai. 
Līdz 2015. gadam Komisijai jāpublicē ziņojums par dalībvalstu sasniegumiem.

Grozījums Nr. 31

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 
izstrādātu finansēšanas mehānismus, ar 
ko atbalsta 5. un 9. punktā minēto prasību 
ieviešanu. Šajos priekšlikumos iekļauj:
(a) Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
maksimālā piešķīruma palielinājumu, 
kuru var izmantot, lai atbalstītu 
energoefektivitāti un ieguldījumus 
atjaunojamos energoresursos saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1080/2006 7. pantu. 
Maksimālā summa jāpalielina līdz 15 % 
no kopējā piešķīruma.
(b) perioda pagarinājumu, kurā 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu projekti var pretendēt uz 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
atbalstu, vismaz tā, lai atbalstu 
energoefektivitātes uzlabošanai un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanai 
ēkās var saņemt visas dalībvalstis;
(c) Kopienas fondu izmantošanu 
pētniecības un izstrādes atbalstam, 
informācijas kampaņām vai apmācībai 
saistībā ar energoefektivitāti;
(d) Energoefektivitātes un atjaunojamu 
energoresursu fonda izveidi, ko nodrošina 
Eiropas Komisija, Eiropas Investīciju 
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banka un dalībvalstis, lai līdz 
2020. gadam mobilizētu valsts līdzekļus 
un privātos ieguldījumus 
energoefektivitātes un atjaunojamu 
energoresursu projektiem, ko ievieš 
dalībvalstis, lai īstenotu šo direktīvu;
(e) PVN samazinājumu 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 
jāatbalsta to ieteikumu izpilde, kas 
iekļauti energoefektivitātes sertifikātā.
4. Izpildot 1. un 2. punktā minētās 
prasības, Komisija un dalībvalstis jo īpaši 
ievieš pasākumus, ar kuriem atbalsta 
ieguldījumus energoefektivitātes 
uzlabošanā tiem, kuri cieš no 
energoresursu trūkuma, tostarp 
energoefektivitātes līgumus.

Or. en

Pamatojums

Tā kā Komisijas ierosinātā pieeja nākotnē radīs stingrākus un plašāk pielietojamus 
minimālos standartus, kā arī jaunus mērķus attiecībā uz mājām ar zemu vai nulles karbona 
/energopatēriņa ēkām, nepieciešams noteikt, no kurienes ņems finansējumu šo mērķu/ 
standartu izpildei.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka vajadzīgos 
pasākumus, lai izveidotu ēku 
energoefektivitātes sertificēšanas sistēmu.  

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

Energoefektivitātes sertifikātā ir norādes uz 
ēkas energoefektivitāti, reālo, gada laikā 
patērēto energoresursu apjomu (saskaņā 
ar I pielikuma 1. punktu) un  tādām 
atsauces vērtībām kā minimālās 
energoefektivitātes prasības  , lai ēkas vai 
tās daļu īpašniekiem vai īrniekiem  būtu 
iespēja salīdzināt un novērtēt tās
energoefektivitāti. Dalībvalstis nodrošina, 
ka pieņemtie pasākumi ļauj viegli 
salīdzināt dažādu dzīvojamo un citu ēku 
energoefektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, ka var viegli salīdzināt dažādu dzīvojamo un citu ēku energoefektivitāti.

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Valsts iestādes rāda piemēru un ievieš 
energoefektivitātes sertifikāta minētās 
prasības tā darbības periodā. Dalībvalstu 
izstrādātajos plānos jāievieš pasākumi 
valsts iestāžu atbalstam, lai tās būtu 
pirmās, kas veic energoefektivitātes 
uzlabojumus un ievieš energoefektivitātes 
sertifikātā minētos ieteikumus tā darbības 
periodā. Izstrādājot plānus, dalībvalstis 
apspriežas ar vietējām un reģionālajam 
iestādēm. 

Or. en

Pamatojums

Valsts iestādēm jārāda piemērs un jāievieš energoefektivitātes sertifikāta minētās prasības. 
Dalībvalstu izstrādātajos plānos jāievieš pasākumi valsts iestāžu atbalstam, pēc tam, kad ir 
notikusi apspriešanās vietējo sabiedrību.
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Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dzīvokļu vai vienas un tās pašas ēkas 
atsevišķo daļu, kas paredzētas dažādiem 
izmantojumiem, sertificēšanā var izmantot:

5. Dzīvokļu vai vienas un tās pašas ēkas 
atsevišķo daļu, kas paredzētas dažādiem 
izmantojumiem, sertificēšanā var izmantot:

(a) kopīgu sertificējumu ēkai kopumā, ja tā 
ir aprīkota ar kopīgu apkures sistēmu,

(a) kopīgu sertificējumu ēkai kopumā, ja tā 
ir aprīkota ar kopīgu apkures sistēmu,

(b) novērtējumu kādam citam līdzvērtīgam 
dzīvoklim tajā pašā ēkā.

(b) energoefektivitātes novērtējumu 
dzīvoklim vai platības vienībai.
Ēkas sertifikātu, kurā atspoguļots ēkas 
energoefektivitātes novērtējums, novieto 
uzskatāmā vietā, kur apmeklētāji to var 
brīvi aplūkot.

Or. en

Pamatojums

Sertificēšanas pamatā ir attiecīgā dzīvokļa vai visas ēkas energoefektivitātes novērtējums. 
Ēkas sertifikātu novieto uzskatāmā vietā, kur sabiedrības pārstāvi to var brīvi aplūkot.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Komisija izstrādā marķējumu 
„visenergoefektīvākā ēka”, kas 
novietojams pie ēkām, kuras atbilst 
minimālajām energoefektivitātes 
prasībām un attiecībā uz kurām ieviesti 
energoefektivitātes sertifikātā minētie 
ieteikumi.

Or. en
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Pamatojums

Šāds marķējums būs stimuls vietējām, reģionālām un valsts iestādēm ieviest 
energoefektivitātes sertifikātā minētos ieteikumus.

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Līdz 2010. gada 30. jūnijam Komisijas 
pieņem vadlīnijas, kurās nosaka 
energoefektivitātes sertifikāta satura un 
noformējuma minimālos standartus. 
Sertifikāta saturam jābūt ēkas īpašnieka 
un īrnieka valodās. Šādus noteikums ir 
paredzēts nebūtisku šīs direktīvas 
elementu grozīšanai, to papildinot. To 
pieņem atbilstoši 21. panta 2. punktā 
minētajai regulatīvajai kontroles 
procedūrai.
Dalībvalstis atzīst citās dalībvalstīs 
saskaņā ar šīm vadlīnijām izdotus 
sertifikātus un nedrīkst ierobežot brīvību 
sniegt finanšu pakalpojumus tādēļ, ka 
sertifikāts izdots citā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi noteikt kopējas Eiropas vadlīnijas, kurās norāda energoefektivitātes sertifikāta satura 
un noformējuma minimālos standartus. Šādi kopēji standarti uzlabos sabiedrībai pieejamo 
informāciju par ēku energoefektivitāti. 

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
energoefektivitātes sertifikātu izsniedz par 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka līdz 2012. 
gada 30. jūnijam energoefektivitātes 
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ēkām vai to daļām, kuras ir uzbūvētas, 
pārdotas vai izīrētas, un par ēkām, kurās 
kopējo izmantojamo platību, kas pārsniedz 
250 m2, izmanto publiskā sektora iestāde.

sertifikātu izsniedz par ēkām vai to daļām, 
kuras ir uzbūvētas, pārdotas vai izīrētas, un 
par ēkām, kurās kopējo izmantojamo 
platību, kas pārsniedz 250 m2, izmanto 
publiskā sektora iestāde, kā arī tām ēkām, 
kuru kopējā izmantojamā platība 
pārsniedz 250 m2 un tās ir atvērtas 
apmeklētājiem.

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu to ēku energoefektivitāti, kurās kopējo izmantojamo platību, kas pārsniedz 250 
m2, izmanto publiskā sektora iestāde, kā arī tām ēkām, kuru kopējā izmantojamā platība 
pārsniedz 250 m2 un tā ir atvērta apmeklētājiem, līdz 2012. gada 30. jūnijam jāiegūst 
energoefektivitātes sertifikāts.

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ēkas īpašnieks var jebkurā laikā 
prasīt akreditētam speciālistam izsniegt, 
pārrēķināt vai aktualizēt 
energoefektivitātes sertifikātu, neatkarīgi 
no tā, vai ēku būvē, modernizē, izīrē vai 
pārdod.

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti, ieinteresētajai personai jābūt iespējai saņemt sertifikātu, 
neatkarīgi no tā, vai ēku atjauno, modernizē, izīrē vai pārdod.
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Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka gadījumā, ja tādu ēku, 
kuras kopējā izmantojamā platība
pārsniedz 250 m2 un par kuru izsniegts 
energoefektivitātes sertifikāts saskaņā ar 
11. panta 1. punktu, bieži apmeklē 
sabiedrība, energoefektivitātes sertifikātu
novieto redzamā vietā. 

2. Dalībvalstis veic pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka to ēku energoefektivitātes 
sertifikātu, kuru kopējā izmantojamā 
platība pārsniedz 250 m2 un kuras bieži 
apmeklē sabiedrība, novieto redzamā vietā.

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā sabiedrisko telpu gadījumā, tajās ēkās, kuru kopējā izmantojamā platība pārsniedz 
250 m2 un kuras bieži apmeklē sabiedrība, energoefektivitātes sertifikāts ir jānovieto redzamā 
vietā, lai tas būtu labi redzams apmeklētājiem. 

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija uzskata, ka dalībvalsts 
ziņojums, kas minēts otrajā apakšpunktā 
neatbilst pasākumam, kas minētas
pirmajā apakšpunktā, tā sešu mēnešu 
laikā pēc ziņojuma saņemšanas prasa 
dalībvalstij vai nu sagatavot turpmākus 
apstiprinošos dokumentus, vai arī ieviest 
īpašus papildu pasākumus. Ja gada laikā 
pēc šīs prasības pieņemšanas Komisijai 
iesniegtie apstiprinošie dokumenti vai 
veiktie papildu pasākumi nešķiet 
pieņemami, tā var atcelt atkāpi no 1., 2. 
un 3. punkta.

Or. en
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Pamatojums

Svarīgi ir skaidri noteikt procedūru, ar ko paredz atkāpi no 1., 2. un 3. punkta piemērošanas.  
Dalībvalstīm ir vajadzīga noteiktība, lai piemērotu šīs atkāpes.

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Nosakot 1. un 2. punktā minētos 
pasākumus, dalībvalstis nodrošina, ka, lai 
samazinātu izmaksas ēku īpašniekiem un 
īrniekiem, pārbaudes, ciktāl tas ir 
ekonomiski un tehniski iespējams, veic 
reizē ar to apkures sistēmu pārbaudēm, 
kas minētas 13. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no 1., 2. un 3. punkta, 
dalībvalstis var izlemt veikt  pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka lietotāji saņem 
padomus attiecībā uz gaisa 
kondicionēšanas sistēmu  nomaiņu vai 
citām iespējamām izmaiņām gaisa 
kondicionēšanas sistēmā, kuras varētu būt 
saistītas ar pārbaudēm, lai noteiktu gaisa 
kondicionēšanas sistēmas efektivitāti un 
piemēroto lielumu. Šī  pieeja  kopumā ir 
lielā mērā līdzvērtīga  tai , kura izriet no 
noteikumu 1. un 2. punkta.
Ja dalībvalstis piemēro pirmajā 
apakšpunktā minētos pasākumus, tām līdz 
2011. gada 30. jūnijam jāiesniedz 
Komisijai ziņojums par šo pasākumu 
atbilstību 1. un 2. punktā paredzētajiem 
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pasākumiem. Šos ziņojumus dalībvalstis 
iesniedz Komisijai reizi trijos gados. 
Ziņojumus var iekļaut energoefektivitātes 
rīcības plānā, kas minēts Direktīvas
2006/32/EK 14. panta 2. punktā.
Ja Komisija uzskata, ka dalībvalsts 
ziņojums, kas minēts otrajā apakšpunktā 
neatbilst pasākumam, kas minētas 
pirmajā apakšpunktā, tā sešu mēnešu 
laikā pēc ziņojuma saņemšanas prasa 
dalībvalstij vai nu sagatavot turpmākus 
paskaidrojumus, vai arī ieviest īpašus 
papildu pasākumus. Ja gada laikā pēc šīs 
prasības pieņemšanas Komisijai iesniegtie 
apstiprinošie dokumenti vai veiktie 
papildu pasākumi nešķiet pieņemami, tā 
var atcelt atkāpi no 1., 2. un 3. punkta.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi ievērot to pašu atkāpju procedūru kā attiecībā uz apkures sistēmām.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ekspertus akreditē, ņemot vērā to 
kompetenci un neatkarību. 

Ekspertus akreditē, ņemot vērā to 
kompetenci un neatkarību. Dalībvalstis 
nodrošina sabiedrības pieeju informācijai 
par apmācību un attiecībā uz 1. daļas 
akreditācijas shēmām. Dalībvalstis 
nodrošina arī pieeju akreditēto ekspertu 
sarakstam.
Līdz 2011. gadam Komisija izstrādā 
vadlīnijas, tostarp minimālos standartus, 
attiecībā uz ekspertu regulāru apmācību 
un akreditēšanu.  Pasākumu, kas 
paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 
21. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.
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Dalībvalstis atzīst citās dalībvalstīs 
saskaņā ar šīm vadlīnijām apstiprinātu 
akreditāciju un nedrīkst ierobežot brīvību 
sniegt pakalpojumus vai arī 
dibinātājbrīvību tādēļ, ka akreditācija 
veikta citā dalībvalstī.
Dalībvalstis nedrīkst radīt nepamatotus 
šķēršļus to personu akreditēšanai, kuras 
saskaņā ar Komisijas vadlīnijām atbilst 
minimālajiem standartiem.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas īstenošanas nolūkā ir svarīgi nodrošināt pieeju informācijai par akreditētajiem 
ekspertiem. Akreditāciju savstarpējā atzīšana dalībvalstīs paātrinās direktīvas ieviešanu. 
Savstarpējo atzīšanu līdz 2011. gadam balsta uz Komisijas vadlīnijām.

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, kam palīdz komiteja, kas 
izveidota saskaņā ar 20. pantu, novērtē šo 
direktīvu, ņemot vērā tās piemērošanas 
laikā gūto pieredzi, un vajadzības gadījumā 
sagatavo priekšlikumus, kuri cita starpā 
attiecas uz:

Komisija, kam palīdz komiteja, kas 
izveidota saskaņā ar 20. pantu, līdz 
2015. gadam novērtē šo direktīvu, ņemot 
vērā tās piemērošanas laikā gūto pieredzi, 
un vajadzības gadījumā sagatavo 
priekšlikumus, kuri cita starpā attiecas uz:

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

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

(b) vispārējiem stimuliem turpmāku 
energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
ēkās.

(b) vispārējiem stimuliem turpmāku
energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
ēkās;

(ba) Kopienas līmeņa prasību noteikšanu 
esošajām ēkām par to, ka šo ēku oglekļa 
dioksīda emisija un primārās enerģijas 
patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli.

Or. en
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Pamatojums

Komisijas sagatavotājā progresa ziņojumā jāanalizē direktīvas ieviešanas pašreizējais 
stāvoklis un tajā jāpiedāvā pasākumi, lai procentuāli palielinātu to esošo ēku skaitu, kuru 
oglekļa dioksīda emisija un primārās enerģijas patēriņš ir zems vai vienāds ar nulli.

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, iesaistot vietējās un 
reģionālās iestādes, nodrošina, ka par šīs 
direktīvas ieviešanu atbildīgajām 
personām ir pieejami atbilstoši 
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norādījumi un apmācība, piedāvājot 
būvniecības standartu plānošanu un 
izpildi. Jo īpaši šādi norādījumi un 
apmācība pastiprina energoefektivitātes 
uzlabošanas nozīmi un, plānojot, 
projektējot, būvējot un atjaunojot 
rūpnieciskus vai dzīvojamus rajonus, ļauj 
apsvērt optimālo energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumu kopumu, 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
un centralizēto siltumapgādi un 
dzesēšanu. 

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, ka ir pieejami atbilstoši norādījumi un apmācība, piedāvājot būvniecības standartu 
plānošanu un izpildi. Jo īpaši šādi norādījumi un apmācība pastiprina energoefektivitātes 
uzlabošanas nozīmi un ļauj apsvērt optimālo energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu 
kopumu, atjaunojamo energoresursu izmantošanu un centralizēto siltumapgādi un dzesēšanu, 
plānojot, projektējot, būvējot un atjaunojot rūpnieciskus vai dzīvojamus rajonus. 

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai apmācītu uzstādītājus un 
nodrošinātu apmācību augstāko 
kompetences līmeņu iegūšanai sistēmu 
uzstādīšanas jomā un tādas 
energoefektīvas un atjaunojamas 
energoresursu tehnoloģijas integrācijai, 
kura nepieciešama, lai viņi varētu pildīt 
savu pienākumu: atbalstīt ēku 
energoefektivitātes uzlabošanu. 

Or. en
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Pamatojums

Svarīgi nodrošinātu atbilstošu apmācību uzstādītājiem. Šāda apmācība sekmē ēku 
energoefektivitātes uzlabošanu.

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2010. gadam Komisija izveido 
tīmekļa vietni, kurā atrodama šāda 
informācija:
(a) katra Direktīvas 2006/32/EK 14. panta 
2. punktā minētā energoefektivitātes 
rīcības plāna pēdējā versija.
(b) tajā brīdī Kopienās spēkā esošo 
Eiropas pasākumu sīks apraksts, lai 
uzlabotu ēku energoefektivitāti, tostarp 
piemērojamie finansiālie un nodokļu 
instrumenti, to piemērošana un 
kontaktinformācija;
(c) valsts rīcības plāna un tajā brīdī katrā 
dalībvalstī spēkā esošo valsts, reģionālo 
un vietējo pasākumu sīks apraksts, lai 
uzlabotu ēku energoefektivitāti, tostarp 
piemērojamie finansiālie un nodokļu 
instrumenti, to piemērošana un 
kontaktinformācija;
(d) valsts, reģionālā un vietējā līmeņa 
paraugprakses piemēri par ēku 
energoefektivitātes uzlabošanu. 
Pirmajā apakšpunktā minētajai 
informācijai jābūt viegli pieejamai un 
saprotamai katram īrniekam, īpašniekam 
un uzņēmējam ikvienā dalībvalstī, kā arī 
visām vietējām, reģionālajām un valsts 
iestādēm. Tai jābūt tādā formā, lai 
palīdzētu personām un organizācijām 
viegli piekļūt pieejamajai palīdzībai, kas 
paredzēta energoefektivitātes uzlabošanai, 
un lai salīdzinātu dalībvalstu atbalsta 
pasākumus.

Or. en
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Pamatojums

Direktīvas ieviešanu paātrina, izveidojot tīmekļa vietni, kuru izveido un aktualizē Komisija un 
dalībvalstis un kuras mērķis ir sniegt informāciju dalībvalstīm un citām ieinteresētajām 
pusēm un apmainīties ar informāciju par paraugpraksi un valstu programmām un 
pieejamajiem finanšu un nodokļu instrumentiem. 

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par to valsts 
tiesību aktu pārkāpumiem, kuri pieņemti 
atbilstīgi šai direktīvai, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to 
īstenošanu. Paredzētajām sankcijām ir 
jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām. Dalībvalstis vēlākais līdz 
2010. gada 31. decembrim par šādiem 
noteikumiem ziņo Komisijai un 
nekavējoties ziņo tai par jebkuriem 
turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par to valsts 
tiesību aktu pārkāpumiem, kuri pieņemti 
atbilstīgi šai direktīvai, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to 
īstenošanu. Paredzētajām sankcijām ir 
jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām. Dalībvalstis vēlākais līdz 
2010. gada 31. decembrim par šādiem 
noteikumiem ziņo Komisijai un 
nekavējoties ziņo tai par jebkuriem 
turpmākiem grozījumiem, kas tos skar. 
Dalībvalstis nodrošina pierādījumus, kas 
pamato energoefektivitātes rīcības plānos, 
kas minēti Direktīvas 2006/32/EK 
14. panta 2. punktā, paredzēto soda 
sankciju efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi analizēt dalībvalstu uzlikto soda sankciju efektivitāti.
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Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
IV a Pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

V Pielikums
Finanšu instrumenti ēku 

energoefektivitātes uzlabošanai
Dalībvalstis ievieš vienu vai vairākus no 
šiem pasākumiem:
(a) PVN samazinājums energotaupības, 
augstas energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas precēm un 
pakalpojumiem.
(b) citi nodokļu atvieglojumi 
energotaupības precēm un 
pakalpojumiem vai energoefektīvām 
ēkām, tostarp ienākumu nodokļa un 
īpašuma nodokļa atlaides;
(c) tiešās subsīdijas;
(d) subsidizētas algu shēmas vai algas ar 
zemu nodokli;
(e) mērķfinansējuma shēmas;
(f) aizdevumu garantiju shēmas;
(g) prasības energoresursu piegādātājiem 
vai vienošanās ar viņiem par finanšu 
palīdzību visu līmeņu patērētājiem, 
tostarp energoefektivitātes līgumi.
Ar finansiāliem vai nodokļu stimuliem 
jāatbalsta to ieteikumu izpilde, kas 
iekļauti energoefektivitātes sertifikātā.

Or. en

Pamatojums

Tehniski savienots ar 31. grozījumu. Tā kā Komisijas ierosinātā pieeja nākotnē radīs 
stingrākus un plašāk pielietojamus minimālos standartus, kā arī jaunus mērķus attiecībā uz 
mājām ar zemu vai nulles karbona/ energopatēriņa ēkām, nepieciešams noteikt, no kurienes 
ņems finansējumu šo mērķu/ standartu izpildei.
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PASKAIDROJUMS

Energoefektivitātes nozīmīgums

Eiropa saskaras ar nozīmīgiem īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa izaicinājumiem saistībā 
ar energopiegādi un enerģijas pieprasījumu.

Eiropai ir nepieciešama ilgtspējīga nākotne ar zemu oglekļa emisiju. ES sev ir uzstādījusi 
augstus mērķus 2020. gadam: siltumnīcas efektu izraisošo gāzu samazināšana par 20 % (par 
30 %, ja tiks panākta starptautiska vienošanās), enerģijas patēriņa samazināšana par 20 %, 
paaugstinot energoefektivitāti, un 20 % no mūsu enerģijas vajadzībām apmierināšana, 
izmantojot atjaunojamus resursus.

ES saskaras arī ar ievērojamu ekonomikas lejupslīdi. ES-27 IKP 2008. gada trešā ceturkšņa 
laikā, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, ir samazinājies par0,2 %. Eiro zonā (EZ15) 
2008. gada novembrī sezonāli koriģētā bezdarba līmenis bija līdz 7,8 %.

Energopiegādes cena un drošība būs izšķiroši faktori gan ES konkurētspējai, gan tās 
pilsoņu labklājībai. ES līmenī enerģijas cenas mājsaimniecībām pēdējo divu gadu laikā ir 
būtiski pieaugušas: par 15 % elektrībai, par 21 % kurināmajai gāzei un par 28 %dabasgāzei.
Tam būs ievērojama ietekme uz vismazāk aizsargātajiem sabiedrības locekļiem.

„Zaļo darba vietu” sekmēšana, kam ir potenciāls ieņemt izšķirošu vietu ES stabilizācijas 
plānā. Ieguldījumiem energoefektivitātē, kas bieži ir darbietilpīgi, ir jāieņem nozīmīga loma 
darbavietu radīšanā. Komisijas pasūtītais pētījums rāda, ka ieguldījumi energoefektivitātē rada 
tikpat vai vēl vairāk darba kā ieguldījumi tradicionālajās infrastruktūrās (ceļos, tiltos vai 
enerģijas pārvaldē).

Gāzes krīze 2008. gada beigās un 2009. gada sākumā uzsvēra izaicinājumus ES piegādes 
drošībai un tās atkarību no ārējas gāzes piegādes. 51 % no ES-27 enerģijas vajadzībām ir 
atkarīgs no importa.

Energoefektivitātes paaugstināšana ir visrentablākais veids ES  CO2 emisijas mērķu 
sasniegšanai, darba vietu radīšanai, izmaksu samazināšanai darījumos, problēmu risināšanai, 
kas saistītas ar enerģijas cenu pieauguma ietekmi uz sabiedrību un pieaugošās ES atkarības no 
ārējiem enerģijas piegādātājiem samazināšanai.

Ēku energoefektivitātes, kas sastāda aptuveni 40 % no enerģijas patēriņa, uzlabošana ir īpaši 
nozīmīgs solis. Ņemot vērā iepriekš aprakstīto kontekstu, šobrīd ES ir īstais brīdis no jauna 
izskatīt un uzlabot Ēku energoefektivitātes direktīvu.

Progresa kavēkļi

Komisijas izklāstītajam nolūkam, piedāvājot pārstrādāto versiju, ir divas puses:
 pielietot pieredzi, kas ir iegūta kopš sākotnējās direktīvas stāšanās spēkā 2002. gadā;
 nodrošināt vienmērīgāku un stingrāku šo tiesību aktu noteikumu piemērošanu.
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Pārstrādātās versijas princips visumā ir atzinīgi uzņemts celtniecības un enerģētikas nozarē.
Tomēr tas nenozīmē, ka nav nepieciešama pamatīga tā pārbaude un grozīšana.

Īpašs izaicinājums pārstrādātajai versijai ir cerības neattaisnojošā pašreizējās direktīvas 
piemērošana. 22 dalībvalstis pieprasa pilnīgu transponēšanu, bet Komisija ir paudusi vilšanos 
attiecībā uz energoefektivitātes pasākumu īstenošanas līmeni daudzās dalībvalstīs, un (lai arī 
nav konkrētu datu) pastāv viedoklis, ka to jauno un renovēto ēku skaits, kam ir 
energoefektivitātes uzlabojumi, daudzās dalībvalstīs ir neliels.

Daži progresa kavēkļi ir:

1. Iespējas ietaupīt neapzināšanās. Šis kavēklis ir jālikvidē ar informācijas kampaņu 
palīdzību.

2. Nedrošība un šaubas par iegūstamo ietaupījumu daudzumu. Sertifikācija un kvalitātes 
pārvaldība var palīdzēt paaugstināt uzticību enerģijas taupīšanas pasākumu rezultātiem.

3. Pieejas trūkums finanšu līdzekļiem, lai veiktu lielus ieguldījumus enerģijas taupīšanas 
pasākumos. Valdībām vajadzētu izstrādāt finansiālā atbalsta programmas un palīdzēt 
nodrošināt, ka bankas var piedāvāt finanšu līdzekļus.

4. Ieguldītās „pūles” — īpaši atjaunošanā un renovācijā. Informācijas kampaņām un 
atbalsta programmām vajadzētu vērst uzmanību uz likumsakarīgām ieguldījumu iespējām, 
piemēram, uz nodarbošanās maiņu, kas apvienota ar rajona uzlabošanas programmām.

Direktīvai nepieciešamie uzlabojumi

Finanšu līdzekļi:

Direktīvā ir jāatspoguļo adekvāta finansējuma nepieciešamība minimālajiem standartiem un 
prasībām, kas tiks ieviesti. Direktīvas mērķis tiks sasniegts vienīgi, ja būs pieejami vairāki 
finanšu instrumenti, vislabāk, ja to mērķis ir vismazāk aizsargātās mājsaimniecības.

Ir vairāki iespējamie instrumenti, ko dalībvalstis un/vai Komisija var un ko tām vajadzētu 
izmantot:
 tieši valsts izmaksu projekti;
 aizdevumu garantijas un subsīdijas (noderīgas, ja ir grūti iegūt kredītu);
 sociālās subsīdijas;
 PVN samazināšana tiem pakalpojumiem un precēm, kas ir saistītas ar ēku 

energoefektivitātes uzlabošanu;
 īpašuma nodokļa samazināšana;
 novatoriski finanšu modeļi, piemēram, finansēšana ar atmaksām no ietaupījumiem par 

enerģijas rēķiniem.
 Eiropas Energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas fonda radīšana, lai atbalstītu šīs 

direktīvas īstenošanu.
Līdz šim struktūrfondu ierobežotā izmantošana ēku energoefektivitātei ir bijusi atļauta tikai 
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tām dalībvalstīm, kuras pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā vai vēlāk.
Komisija ir ierosinājusi paplašināt šo iespēju, attiecinot to uz visām dalībvalstīm. Referente 
ierosina ERAF maksimālo finansējuma summu, kas var tikt piešķirta šādiem projektiem, 
palielināt no 3 % uz 15 %.

Informētība un apzināšanās

Ir būtiski, ka visas iesaistītās puses tiek informētas par guvumiem no energoefektivitātes 
uzlabošanas un ka tām ir pieejama attiecīga informācija par tās panākšanu. Dalībvalstīm jābūt 
iespējai apmainīties ar informāciju par labāko pieredzi.

Ir jāizveido kopēji Eiropas resursi, tīmekļa vietne un datubāze, kuros būtu visi piemērojamie 
tiesību akti, visas valsts programmas, kas veicina CO2 emisijas samazināšanu un ēku 
energoefektivitāti, un piemērojamie finansiālie un fiskālie instrumenti.

Informācijas un apzināšanās kampaņām būtu jāvērš uzmanība uz aspektiem, kas nav iekļauti 
minimālajos standartos.

Vietējās un reģionālās varas iestādes

Dalībvalstīm ir liela nozīme ēku energoefektivitātes uzlabojumu īstenošanā.

Ir jāapspriežas ar vietējām un reģionālajām varas iestādēm standartizētas metodoloģijas 
izstrādē minimālo standartu metodoloģijas aprēķināšanai.

Turklāt dalībvalstīm ir jānodrošina orientācijas un apmācības pieejamība projektētājiem un 
būvinspektoriem, lai tie varētu pienācīgi apsvērt optimālo atjaunojamo enerģijas avotu, 
augstas efektivitātes tehnoloģiju un rajona apkures un dzesēšanas kombināciju, plānojot, 
projektējot, būvējot un renovējot rūpniecības un dzīvojamos rajonus.

Energoefektivitātes sertifikāti

„Energoefektivitāte”, kā tas ir formulēts direktīvā, var neatspoguļot pašreizējo enerģijas 
izmantošanu. Ēkām, kuru kopējā derīgā grīdas laukuma vairāk nekā 250 m2 aizņem valsts 
varas iestāde un ēkām, kuras bieži apmeklē ļaudis, ar kopējo derīgo grīdas laukumu vairāk 
par 250 m2, ir svarīgi energoefektivitātes sertifikātos nodrošināt un atspoguļot informāciju 
par pašreizējo enerģijas izmantošanu.

Informācijai, kas ir atspoguļota energoefektivitātes sertifikātos ēkā, kurā atrodas valsts varas 
iestādes un citās ēkās, kuras ir bieži apmeklētas, ir jābūt pieejamai un viegli salīdzināmai.
Komisijai ir jāizstrādā kopējie standarti tam, kas ir jāatspoguļo, tai skaitā arī vienots enerģijas 
marķējums šādām ēkām.

Tā kā ēkām, kurās atrodas valsts varas iestādes, ir jārāda piemērs, uzskatāmi parādot un 
veicinot energoefektivitāti, ir pamats pieprasīt, lai tās saprātīgā termiņā īsteno ieteikumus, kas 
izklāstīti energoefektivitātes sertifikātā (EES). Tomēr visiem ēku īpašniekiem ir jābūt 
tiesībām ierosināt vai pārskatīt EES jebkurā laikā, pieaicinot dažādus ekspertus, ja tie nav 
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vienisprātis ar paredzētajiem ieteikumiem.

Visbeidzot, ir būtiska gan EES, gan to ekspertu apmācības un akreditēšanas, kas to veic, 
lielāka standartizācija un savstarpēja atzīšana dalībvalstīs. Komisijai vajadzētu izstrādāt 
kopējas vadlīnijas abiem, kam to vajadzētu veicināt.

Minimālie standarti

Referente atbalsta Komisijas pieeju dalībvalstu vidū nodrošināt konverģenci, pamatojoties uz 
to minimālajiem standartiem un piedāvātiem vispārējiem grafikiem. Šī pieeja dos elastību 
ģeogrāfisko un klimata atšķirību atspoguļošanai, nodrošinot arī standartu stingrību un to labu 
pamatojumu. Tomēr ir nepieciešami daži nelieli uzlabojumi.

Ņemot vērā nemitīgus uzlabojumus tehnoloģiskajās un celtniecības prasmēs un dalībvalstu 
pieredzi praksē, ir loģiski, ka Komisijai regulāri vajadzētu pārskatīt un koriģēt optimālu 
izmaksu energoefektivitātes aprēķina standartizēto metodoloģiju.

Pēc 2014. gada dalībvalstīm nevajadzētu stimulēt jaunu ēku celtniecību, kas nesasniedz 
energoefektivitātes optimālo izmaksu līmeni, kurš ir iekļauts standartizētajā metodoloģijā.
Tomēr jūsu referente ir norūpējusies, ka atjaunošanai noteiktais laiks ir problemātisks: liela 
mēroga atjaunošanas projektu plānošana un izpilde ir ilga, tāpēc 2014. gads kā termiņš varētu 
nozīmēt, ka svarīgi liela mēroga projekti daudzās valstīs tiks atlikti un pārtraukti.

Saistībā ar atvieglojumiem, jūsu referente neredz iemeslu, kāpēc otrie mājokļi būtu jāatbrīvo 
no minimālajiem standartiem. Tomēr jūsu referente uzskata, ka divi gadi ir pārāk īss laika 
posms, lai formulētu ēku pagaidu izmantošanai, piemēram, lieliem uzņēmumiem vajadzēs 
atrasties pagaidu uzturēšanās vietās ilgāku laika periodu, kamēr viņu galvenās mītnes tiek 
atjaunotas.

Referente piekrīt Komisijas priekšlikumam attiecināt minimālos standartus uz visiem lieliem 
atjaunošanas darbiem. Tomēr atvieglojums, kas balstās uz tehniskām un ekonomiskām 
iespējām, tiek piemērots. Iespējams, ka dažādas dalībvalstis un pat dažādas vietējās 
tiesībsargājošās iestādes iespējamību formulēs dažādos veidos, tāpēc šajā jomā ir 
nepieciešamas skaidras norādes.

Zema vai nulles oglekļa emisijas līmeņa ēkas.

Komisijas priekšlikumi šajā jomā var tikt nostiprināti. Nav iemesla, kāpēc visām jaunajām 
ēkām nebūtu jāsasniedz šis standarts līdz 2020. gadam. Sabiedriskajām ēkām to vajadzētu 
sasniegt ātrāk.

Komisijai līdz 2013. gadam vajadzētu izstrādāt priekšlikumu zema vai nulles emisijas līmeņa 
ēku kopējam formulējumam un salīdzinošu metodoloģiju, ko dalībvalstis izmantotu, lai 
uzlabotu to plānus un formulējumus. Lai nodrošinātu, ka tie ir stingri, efektīvi un atbilstoši 
pārbaudīti, uz tiem ir jāattiecina koplēmuma un nevis komitoloģijas procedūra.

Apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaude.
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Tā kā apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes var būt ievērojama birokrātiska 
nasta ēku īpašniekiem, ir būtiski, ka pārbaudes ir saskaņotas, vislabāk, ja abas pārbaudes 
notiek vienā laikā.

Komisija paredz atkāpi no regulārajām apkures sistēmu pārbaudēm, ja dalībvalstis veic citus 
pasākumus, kas ir „līdzvērtīgi”. Tāds pats noteikums ir jāpiemēro attiecībā uz gaisa 
kondicionēšanas sistēmām. Tomēr šķiet, ka Komisijai nav līdzekļu atkāpes atcelšanai, ja, pēc 
tās domām, patiesībā pasākumi nav līdzvērtīgi. Tas ir jāizlabo.

Adlib Express Watermark


	763315lv.doc

