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ĪSS PAMATOJUMS

Energoefektivitāte ir visrentablākais veids, kā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju un 
citu emisiju no fosilā kurināmā izmantošanas. Tā padara Eiropu mazāk atkarīgu no 
enerģijas importa, par kuru ES pašlaik maksā vairāk nekā EUR 400 miljardus gadā. 
Ieguldot energoefektivitātē, ES samazina atkarību no Krievijas un OPEC valstīm un 
vairāk iegulda Eiropas ražošanā. Īpašu labumu gūs MVU, tostarp, iekārtu uzstādītāji un 
celtniecības nozare. 

Nākamajos gados būs nepieciešami ievērojami ieguldījumi enerģētikas infrastruktūrā, 
piemēram, ražošanas jaudās un uzglabāšanā. Tas būs liels uzdevums ES ekonomikai. 
Energoefektivitāte var palīdzēt samazināt izmaksas, jo enerģiju, kas netiek izmantota, nav 
nepieciešams ne saražot, ne uzglabāt vai pārvadīt. 

Kopīga Eiropas pieeja energoefektivitātei samazinās energoefektīvu izstrādājumu un 
pakalpojumu izmaksas un palielinās iesaistīto nozaru uzņēmējdarbības iespējas. Kopēja 
energoefektivitātes tirgus izveide ir vairāk nekā tikai noderīgs politikas mērķis. 
Energoefektivitātes veicināšana ir viens no mērķiem, kas Eiropas Savienībai noteikts 
Lisabonas līgumā (194. panta 2. punkts).

Valstu vadītāji 2007. gadā jau pieņēma vienprātīgu lēmumu par 20 % energoefektivitātes 
mērķa sasniegšanu. Komisijas analīze liecina, ka pašreizējais tiesiskais regulējums un 
pašreizējie dalībvalstu pasākumi ļaus sasniegt tikai pusi no šā mērķa. Tomēr minētā mērķa 
sasniegšana ir svarīgākais elements Ceļvedī virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadam. Tāpēc ir tik steidzami nepieciešama turpmāka 
rīcība. Komisijas priekšlikums ir solis pareizajā virzienā. Protams, ir viegli kritizēt dažas 
detaļas, taču pozitīvi vērtējama Komisijas gatavība sniegt problēmas risinājumu. Ja kāds 
kritizē Komisiju, tam tūlīt jāiesniedz alternatīvi priekšlikumi par to, kā sasniegt mērķi.

Atzinuma projekts ir pirmais mēģinājums šādi rīkoties. Svarīgākās izmaiņas minētas turpmāk.

1. Divpakāpju pieejas stiprināšana

Atzinuma sagatavotājs neierosina noteikt saistošus mērķus — kaut arī Eiropas Parlaments 
agrāk pastāvīgi balsojis par šādu pieeju. Atzinuma sagatavotāja ieteikums ir atbalstīt 
Komisijas ierosināto divpakāpju pieeju, taču nostiprināt to. Lai izvairītos no nepamatoti 
pieticīgiem orientējošiem valsts mērķiem, būtu precīzi jānosaka Eiropas metodika. Ierosinātā 
metodika balstīta uz Komisijas 2007. gada PRIMES modeli. Šajā modelī ņem vērā 
dalībvalstu atšķirīgo situāciju, piemēram, Centrālās un Austrumeiropas valstu nepieciešamību 
panākt citas valstis attīstības ziņā, nepieciešamība panākt attīstību citās jomās ES un 
nodrošināt ekonomikas izaugsmi. Piemēram, absolūtais samazināšanas mērķis Polijai ir tikai -
5,5 % salīdzinājumā ar 2007. gadu. Dažām dalībvalstīm modelis rada nepanesamu slogu 
(piemēram, Maltai) vai paredz neattaisnojami zemus mērķus (piemēram, Latvijai).
Tālab būtu jāpiemēro korekcijas koeficients, kas saistīts ar ekonomisko situāciju valstī. Ir 
jāuzsver, ka ES mērķis ir tikai 20 % salīdzinājumā ar parastu situāciju; salīdzinājumā ar 
2009. gadu absolūtais samazinājuma apjoms 27 ES dalībvalstīs ir tikai 7,7 %. Tas nozīmē, ka 
mērķi nebūt nav pārāk apjomīgi, bet gan ir ļoti reālistiski. Sasniegt ES mērķi un nodrošināt 
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368,4 Mtoe ietaupījumu nozīmētu apliecināt ES uzticamību un sasniegt būtisku starpposma 
mērķi virzībā uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
2050. gadam. 

Dalībvalstīm ir jāsagatavo valsts rīcības plāni. Ir svarīgi, lai šajos plānos nebūtu tikai 
vispārīgas frāzes, bet arī konkrēti pasākumi. Tādēļ Komisijai ir jābūt tiesībām izvērtēt un 
grozīt tos. Šajos valsts rīcības plānos jāiekļauj arī pasākumi, lai novērstu oglekļa emisijas 
pārvirzi. 

2. Lielāks uzsvars uz stimuliem

Komisijas priekšlikums, ja to piemēro pareizi, noved pie dažādu stimulu ieviešanas, 
piemēram, izmantojot energotaupības atbalsta sistēmu. Tomēr Komisijas priekšlikumā 
vajadzētu būt precīzāk uzsvērtam, ka energoefektivitāte galvenokārt jāsasniedz nevis ar 
noteikumiem, kas skar ikvienu iedzīvotāju un MVU, bet gan ar motivāciju. Precizējumi šajā 
sakarībā nepieciešami arī tādēļ, lai novērstu iespēju, ka valsts stimuli tiek uzskatīti par 
nelikumīgu valsts atbalstu.  

3. Energotaupības atbalsta sistēma — stabils pamats tirgus dalībniekiem un 
iedzīvotājiem, lai nodrošinātu politikas turpināmību 

Viena no lielākajām problēmām ir tā, ka finansiālais atbalsts energoefektivitātes 
pasākumiem bieži vien nav ilgtspējīgs un paredzams. Dažkārt tirgus dalībnieki attiecīgajai 
programmai janvārī vēl nevar piekļūt, jo budžets nav apstiprināts, bet septembrī budžeta 
pozīcija jau ir izlietota. Tas rada neapmierinātību visos partneros un kavē ilgtermiņa 
ieguldījumus šajā jomā. Tādēļ Komisija pamatoti ierosina ieviest energoefektivitātes 
pienākuma shēmu, kas garantē pastāvīgu finanšu plūsmu. Līdzīga veida sistēmas ir 
sekmīgi ieviestas vairākās dalībvalstīs, tostarp Itālijā, Francijā, Polijā, Apvienotajā 
Karalistē, Dānijā un Īrijā, kā arī Flandrijas reģionā. Turklāt arī vairāki ASV štati izmanto 
šādu sistēmu. Problemātisks 6. panta aspekts ir tas, ka tajā ir runa par „pienākumiem”. Ir 
jāprecizē, ka pienākumi attiecas vienīgi uz enerģijas sadales uzņēmumiem. MVU un 
iedzīvotāji gūs labumu no stimuliem. Tāpēc atzinuma sagatavotājs iesaka mainīt nosaukumu 
uz energotaupības atbalsta sistēmām. 

Direktīvas 6. panta 9. punkts paredz dalībvalstu atteikšanās klauzulu. Lai pārliecinātos, ka to 
neizmanto kā iespēju izvairīties, jānodrošina, ka dalībvalstis, kuras izmanto iespēju atteikties, 
garantē tādu pašu pastāvīgu un paredzamu atbalstu energoefektivitātei, kāds tiek nodrošināts 
ar Komisijas izstrādāto energotaupības atbalsta sistēmu.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Savienība piedzīvo vēl nebijušus 
izaicinājumus, kurus rada aizvien lielāka 
atkarība no enerģijas importa un 
energoresursu trūkums, kā arī 
nepieciešamība ierobežot klimata 
pārmaiņas un pārvarēt ekonomisko krīzi. 
Energoefektivitāte ir vērtīgs līdzeklis šo 
problēmu risināšanai. Tā uzlabo Savienības 
apgādes drošību, pazeminot primārās 
enerģijas patēriņu un samazinot enerģijas 
importu. Tā rentablā veidā palīdz 
samazināt siltumnīcefektu gāzu emisiju un 
tādējādi mazina klimata pārmaiņas. Pārejai 
uz energoefektīvāku ekonomiku vajadzētu 
paātrināt arī jaunu tehnoloģisko risinājumu 
izplatīšanos un uzlabot rūpniecības 
konkurētspēju Savienībā, atbalstot 
ekonomikas izaugsmi un vairākos sektoros, 
kas saistīti ar energoefektivitāti, radot 
augstas kvalitātes darbavietas.

(1) Savienībai jārisina vēl nebijuši
uzdevumi, kurus rada aizvien lielāka 
atkarība no enerģijas importa un 
energoresursu trūkums, kā arī 
nepieciešamība ierobežot klimata 
pārmaiņas un pārvarēt ekonomikas krīzi. 
Energoefektivitāte ir vērtīgs līdzeklis šo 
problēmu risināšanai. Tā uzlabo Savienības 
apgādes drošību, pazeminot primārās 
enerģijas patēriņu un samazinot enerģijas 
importu. Tā rentablā veidā palīdz 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju un 
tādējādi mazina klimata pārmaiņas. Pārejai 
uz energoefektīvāku ekonomiku vajadzētu 
paātrināt arī jaunu tehnoloģisko risinājumu 
izplatīšanos un uzlabot rūpniecības 
konkurētspēju Savienībā, atbalstot 
ekonomikas izaugsmi un vairākos sektoros, 
kas saistīti ar energoefektivitāti, radot 
augstas kvalitātes darbavietas, kuras 
pasaules mēroga konkurencē būs drošas 
vidējā un ilgākā termiņā.

Pamatojums

Pareizi īstenoti energoefektivitātes pasākumi var radīt darbavietas vietējā līmenī, kuras var 
saglabāt vidējā un ilgākā termiņā un kuras var izturēt pasaules mēroga konkurenci.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Šajā sakarībā īpaša uzmanība 
jāpievērš vietējiem Eiropas ražotājiem un 
MVU, kuri ražo preces un sniedz 
pakalpojumus, kas atbilst augstiem 
kvalitātes standartiem. Tādēļ Eiropas 
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Savienībai būtu efektīvi jākontrolē 
ievedumi no trešām valstīm, lai garantētu, 
kā šādi produkti un pakalpojumi atbilst 
tiem pašiem augstas kvalitātes 
standartiem, kas Eiropas Savienībā 
jāievēro vietējiem ražotājiem un 
pakalpojumu sniedzējiem.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Savā 2010. gada 15. decembra 
rezolūcijā par energoefektivitātes rīcības 
plāna pārskatīšanu19 Eiropas Parlaments
aicināja Komisiju pārskatītajā 
Energoefektivitātes rīcības plānā iekļaut 
pasākumus, lai novērstu plaisu, kas traucē 
2020. gadā sasniegt vispārējo ES 
energoefektivitātes mērķi.

(5) Eiropas Parlaments 2010. gada 
15. decembra rezolūcijā par 
energoefektivitātes rīcības plāna 
pārskatīšanu aicināja Komisiju pārskatītajā 
Energoefektivitātes rīcības plānā līdztekus 
pasākumiem iekļaut arī saistošu 
energoefektivitātes mērķi, lai novērstu 
plaisu, kas traucē 2020. gadā sasniegt 
vispārējo ES enerģijas ietaupījuma mērķi.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Eiropas Komisijas 2011. gada 
22. jūnija ietekmes novērtējumā1 tika 
norādīts, ka primārās enerģijas patēriņam 
vairāk piemēroti ir valsts saistošie 
energoefektivitātes mērķi nekā valsts 
indikatīvie energoefektivitātes mērķi, lai 
nodrošinātu vispārējā 20 % enerģijas 
ietaupījuma mērķa sasniegšanu. Turklāt 
ietekmes novērtējums parādīja, ka 
saistošie mērķi dos dalībvalstīm lielāku 
elastību, izstrādājot energotaupības 
mērķus atbilstīgi to īpatnībām.
1 SEC(2011) 779
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ir jāveicina ēku renovēšana, jo esošais 
ēku krājums ir lielākais potenciālais 
sektors enerģijas ietaupījumam. Turklāt 
ēkas ir ļoti būtiskas, lai panāktu ES mērķi 
līdz 2050. gadam siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas samazināt par 80–
95 %, salīdzinot ar 1990. gadu. Publiskām 
struktūrām piederošas ēkas veido 
ievērojamu daļu esošo ēku krājuma un tās 
ir būtiskas sabiedrības dzīvē. Tādēļ ir 
atbilstīgi noteikt visu publiskām struktūrām 
piederošu ēku renovācijas gada normu, lai 
uzlabotu to energoefektivitāti. Šai 
renovācijas normai ir jābūt tādai, kas 
neskar pienākumus saistībā ar gandrīz 
nulles enerģijas ēkām, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2010. gada 
19. maija Direktīvā 2010/31/ES par ēku 
energoefektivitāti27. Pienākums renovēt 
sabiedriskās ēkas papildina minētās 
direktīvas noteikumus, kas prasa 
dalībvalstīm nodrošināt, lai tad, ja 
esošajām ēkām tiek veikta nozīmīga 
renovācija, to energoefektivitāte tiek 
uzlabota tā, lai tās atbilstu minimālajām
energoefektivitātes prasībām.

(15) Ir jāveicina ēku renovēšana, jo esošais 
ēku fonds sniedz vislielākās iespējas 
enerģijas ietaupījumam. Turklāt ēkas ir ļoti 
būtiskas, lai panāktu ES mērķi līdz 
2050. gadam siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazināt par 80–95 %, 
salīdzinot ar 1990. gadu. Publiskām 
struktūrām piederošas ēkas veido 
ievērojamu daļu esošo ēku fonda un tās ir 
būtiskas sabiedrības dzīvē. Tādēļ ir 
atbilstīgi noteikt visu publiskām struktūrām 
piederošu ēku renovācijas gada normu, lai 
uzlabotu to energoefektivitāti. Šai 
renovācijas normai ir jābūt tādai, kas 
neskar pienākumus saistībā ar gandrīz 
nulles enerģijas ēkām, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2010. gada 
19. maija Direktīvā 2010/31/ES par ēku 
energoefektivitāti27. Pienākums renovēt 
sabiedriskās ēkas papildina minētās 
direktīvas noteikumus, kas prasa 
dalībvalstīm nodrošināt, lai tad, ja 
esošajām ēkām tiek veikta nozīmīga 
renovācija, to energoefektivitāte tiek 
uzlabota tā, lai tās atbilstu minimālajām 
energoefektivitātes prasībām. Īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš tam, lai 
nodrošinātu labu gaisa kvalitāti telpās, 
piemēram, nosakot atbilstīgas ventilācijas 
prasības un izmantojot zemas emisijas 
celtniecības materiālus, iekārtas un 
produktus. Ja energoefektivitātes 
pasākumi ir saistīti ar sabiedriskām ēkām, 
piemēram, mazbērnu novietnēm, 
bērnudārziem vai skolām, ir jāveic 
ietekmes uz veselību novērtējums.
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Pamatojums

Eiropieši lielāko daļu laika pavada iekštelpās. Iekštelpu gaisa kvalitātei ir būtiska ietekme uz 
cilvēku veselību, un tā ir hronisku slimību, piemēram, astmas un alerģiju, riska faktors. 
Renovējot ēkas ar mērķi palielināt energoefektivitāti, jārisina potenciālie riski veselībai, t. i., 
riski, kas rodas nepietiekamas ventilācijas dēļ, ja telpu noslēgtība palielinās un no 
būvmateriāliem un būvizstrādājumiem rodas kaitīgas emisijas.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Novērtējums par iespēju Savienības 
līmenī ieviest „baltās apliecības” shēmu 
liecināja, ka šā brīža situācijā šāda sistēma 
izraisītu pārmērīgas administratīvās 
izmaksas un ka pastāv risks, ka enerģijas 
ietaupījumi koncentrētos dažās dalībvalstīs, 
nevis visā Savienībā. Mērķi vismaz šajā 
posmā labāk var panākt, izmantojot valsts 
energoefektivitātes ietaupījuma pienākuma 
shēmas vai citus alternatīvus pasākumus, ar 
ko var ietaupīt tikpat daudz enerģijas.
Tomēr Komisijai ar deleģētu aktu ir 
jānosaka nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
dalībvalsts nākotnē varētu atzīt enerģijas 
ietaupījumu, kas panākts citā dalībvalstī. 
Šāda vēriena shēmas ir atbilstīgi veidot 
kopējā sistēmā Savienības līmenī, 
nodrošinot dalībvalstīm būtiskas 
pielāgojumu iespējas, lai pilnībā ņemtu 
vērā valstu tirgus dalībnieku organizāciju, 
enerģētikas sektora īpašo kontekstu un 
tiešo patērētāju ieradumus. Kopējai 
sistēmai ir jādod energoapgādes 
uzņēmumiem iespēja sniegt 
energopakalpojumus visiem tiešajiem 
patērētājiem, ne tikai tiem, kuriem viņi 
pārdod enerģiju. Tas palielina konkurenci 
enerģijas tirgū, jo energoapgādes 
uzņēmumi var dažādot savus produktus, 
nodrošinot papildu energopakalpojumus. 
Kopējai sistēmai ir jāļauj dalībvalstīm 
iekļaut savās valsts shēmās prasības, kurām 

(18) Novērtējums par iespēju Savienības 
līmenī ieviest „baltās apliecības” shēmu 
liecināja, ka šā brīža situācijā šāda sistēma 
izraisītu pārmērīgas administratīvās 
izmaksas un ka pastāv risks, ka enerģijas 
ietaupījumi koncentrētos dažās dalībvalstīs, 
nevis visā Savienībā. Mērķi vismaz šajā 
posmā labāk var panākt, izmantojot valsts 
energoefektivitātes ietaupījuma pienākuma 
shēmas vai citus alternatīvus pasākumus, ar 
ko var ietaupīt tikpat daudz enerģijas. 
Kopējai sistēmai ir jādod energoapgādes 
uzņēmumiem iespēja sniegt 
energopakalpojumus visiem tiešajiem 
patērētājiem, ne tikai tiem, kuriem viņi 
pārdod enerģiju. Tas palielina konkurenci 
enerģijas tirgū, jo energoapgādes 
uzņēmumi var dažādot savus produktus, 
nodrošinot papildu energopakalpojumus. 
Kopējai sistēmai ir jāļauj dalībvalstīm 
iekļaut savās valsts shēmās prasības, kurām 
ir sociāli mērķi, jo īpaši lai nodrošinātu to, 
ka neaizsargātajiem klientiem ir piekļuve 
augstākas energoefektivitātes sniegtajiem 
ieguvumiem. Tāpat jāļauj dalībvalstīm 
atbrīvot no energoefektivitātes pienākuma 
mazus uzņēmumus. Komisijas paziņojumā 
„Mazās uzņēmējdarbības akts”28 ir noteikti 
principi, kas dalībvalstīm jāievēro, ja tās 
pieņem lēmumu neizmantot minēto 
iespēju.
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ir sociāli mērķi, jo īpaši lai nodrošinātu to, 
ka neaizsargātajiem klientiem ir piekļuve 
augstākas energoefektivitātes sniegtajiem 
ieguvumiem. Tāpat jāļauj dalībvalstīm 
atbrīvot no energoefektivitātes pienākuma 
mazus uzņēmumus. Komisijas paziņojumā 
„Mazās uzņēmējdarbības akts”28 ir noteikti 
principi, kas dalībvalstīm jāievēro, ja tās 
pieņem lēmumu neizmantot minēto 
iespēju.

Pamatojums

Enerģijas ietaupījumu savstarpējās atzīšanas sistēma nozīmētu to, ka patērētājiem vienā 
dalībvalstī galu galā būtu jāmaksā par ietaupījumiem, kas tiek ieskaitīti citas dalībvalsts 
mērķī. Tas nav godīgi, jo labums ir jāgūst visu dalībvalstu patērētājiem. Tas varētu novest arī 
pie tā, ka enerģētikas uzņēmumi sāk negodīgu sacensību.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai izmantotu enerģijas ietaupījumu 
potenciālu noteiktos tirgus segmentos, 
kuros energoauditu nepiedāvā komerciāli 
(piemēram, mājsaimniecības vai mazie un 
vidējie uzņēmumi), dalībvalstīm ir 
jānodrošina, lai energoauditi būtu pieejami. 
Lielos uzņēmumos energoauditiem ir jābūt 
obligātiem un tie ir jāveic regulāri, jo 
enerģijas ietaupījums var būt nozīmīgs.

(19) Lai izmantotu enerģijas ietaupījumu 
potenciālu noteiktos tirgus segmentos, 
kuros energoauditu nepiedāvā komerciāli 
(piemēram, mājsaimniecības vai mazie un 
vidējie uzņēmumi), dalībvalstīm ir 
jānodrošina, lai energoauditi būtu pieejami 
un cenu ziņā pieņemami. Lielos 
uzņēmumos energoauditiem ir jābūt 
obligātiem un tie ir jāveic regulāri, jo 
enerģijas ietaupījums var būt nozīmīgs.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Izstrādājot energoefektivitātes 
palielināšanas pasākumus, būtu jāņem vērā 
efektivitātes ieguvumi un ietaupījumi no 

(21) Izstrādājot energoefektivitātes 
palielināšanas pasākumus, būtu jāņem vērā 
efektivitātes ieguvumi un ietaupījumi no 
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rentablu tehnoloģiju inovāciju, piemēram, 
viedo skaitītāju, plašas izmantošanas. Lai 
maksimāli palielinātu ieguvumu no šīm 
inovācijām, tiešajiem patērētājiem ir jāspēj 
vizualizēt izmaksu un patēriņa rādītājus un 
tiem regulāri ir jāsaņem individuāli rēķini, 
kuru pamatā ir faktiskais patēriņš.

rentablu tehnoloģiju inovāciju, piemēram, 
viedo skaitītāju, plašas izmantošanas. Lai 
maksimāli palielinātu ieguvumu no šīm 
inovācijām, tiešajiem patērētājiem ir jāspēj 
vizualizēt izmaksu un patēriņa rādītājus un 
tiem regulāri ir jāsaņem individuāli rēķini, 
kuru pamatā ir faktiskais patēriņš. Tomēr 
šāda veida skaitītāji ir jāuzstāda tikai tad, 
ja iespējamais labums ir lielāks par to 
uzstādīšanas izmaksām un to uzstādīšana 
nerada tiešajam patērētājam papildu 
izdevumus.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lielākā daļa ES uzņēmumu pieder 
maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). 
Tie pārstāv milzīgu enerģijas ietaupījumu 
potenciālu ES. Lai palīdzētu viņiem 
pieņemt energoefektivitātes pasākumus, 
dalībvalstīm ir jāizveido labvēlīga sistēma, 
kas ļautu nodrošināt MVU tehnisko 
atbalstu un mērķtiecīgu informēšanu.

(27) Lielākā daļa ES uzņēmumu ir mazi un 
vidēji uzņēmumi (MVU). Tie var 
nodrošināt milzīgu enerģijas ietaupījumu 
ES. Lai palīdzētu tiem pieņemt 
energoefektivitātes pasākumus, 
dalībvalstīm ir jāizveido labvēlīga sistēma, 
kas ļautu nodrošināt MVU tehnisko 
atbalstu, mērķtiecīgu informēšanu un 
vienkāršotu procedūru un pieteikuma 
veidlapas, piesakoties uz līdzekļu 
saņemšanu un/vai iekļaušanu valsts 
energosistēmā.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Ir jābūt pieejamam pietiekamam 
skaitam uzticamu profesionāļu, kuri ir 
lietpratīgi energoefektivitātes jomā, lai 
nodrošinātu efektīvu un savlaicīgu šīs 
direktīvas īstenošanu, piemēram, attiecībā 
uz atbilstību prasībām par energoauditiem 

(30) Ir jābūt pieejamam pietiekamam 
skaitam uzticamu un kvalificētu
profesionāļu, kuri ir lietpratīgi 
energoefektivitātes jomā, lai nodrošinātu 
efektīvu un savlaicīgu šīs direktīvas 
īstenošanu, piemēram, attiecībā uz 



AD\889370LV.doc 11/70 PE472.304v05-00

LV

un energoefektivitātes pienākuma shēmu 
īstenošanu. Tādēļ dalībvalstīm ir jāievieš 
sertifikācijas shēmas energopakalpojumu 
sniedzējiem, energoaudita veicējiem un 
citu energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu īstenotājiem.

atbilstību prasībām par energoauditiem un 
energoefektivitātes pienākuma shēmu 
īstenošanu. Tādēļ dalībvalstīm ir jāievieš 
sertifikācijas shēmas energopakalpojumu 
sniedzējiem, energoaudita veicējiem un 
citu energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu īstenotājiem.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Nepieciešamo energoefektivitātes 
pieaugumu varēs sasniegt tikai tad, ja 
pilnībā mainīsies sabiedrības domāšana. 
Šodienas bērni ir rītdienas strādnieki, 
inženieri, arhitekti, uzņēmēji un enerģijas 
lietotāji. Viņu turpmāk pieņemtie lēmumi 
ietekmēs veidu, kā sabiedrība nākotnē 
ražos un izmantos enerģiju. Tādēļ ļoti 
svarīgi ir izglītot par enerģētikas 
jautājumiem, lai nākamajām paaudzēm 
varētu dot zināšanas par to, kā veicināt 
energotaupību ar atbilstīgu dzīvesveidu 
un personisko uzvedību. Tādēļ 
dalībvalstīm mērķtiecīgi jārīkojas, lai 
skolās veicinātu izglītošanu par 
enerģētikas jautājumiem, īpašu uzmanību 
pievēršot tam, kā katrs indivīds ar savu 
uzvedību var dot ieguldījumu efektīvākā 
un ilgtspējīgākā enerģijas patēriņā.

Pamatojums

Ja gribam nodrošināt enerģijas ilgtspējību, mums jāsāk ar nākamajām paaudzēm. Tajās ir 
galvenais enerģijas ietaupījumu potenciāls, ja bērnus jau no agras bērnības audzina ar 
apziņu, ka enerģiju izšķiest nedrīkst.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) No Komisijas 2011. gada 6. oktobra 
likumdošanas priekšlikumiem par Eiropas 
Savienības kohēzijas politikas nākotni 
izriet, ka energoefektivitātes pasākumiem 
laika posmā no 2014. gada līdz 
2020. gadam no struktūrfondiem un 
Kohēzijas fonda tiks piešķirti ievērojami 
lielāki finanšu līdzekļi, nekā tas paredzēts 
2007.—2013. gadā. Šāds finansējums dos 
izšķirošu ieguldījumu šīs direktīvas mērķu 
sasniegšanā.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
33.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33b) Komisijai un dalībvalstīm jācenšas 
izveidot pētniecības shēmas, lai izstrādātu 
tādu vēsturiskās ēkās izmantojamu 
tehnoloģiju, kas aptvertu visus ar 
atjaunojamās enerģijas izmantošanu 
saistītos aspektus — viedo skaitītāju un 
citu tehnoloģiju uzstādīšanu, kas būtu 
jāizmanto šādās ēkās. Komisijai un 
dalībvalstīm būtu jāizplata arī līdz šim 
veiktās pētniecības rezultāti.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
33.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33c) Ņemot vērā vēsturisko ēku 
īpatnības, jāveic pētījumi par dažādiem ar 
tām saistītiem enerģijas patēriņa 
profiliem, ņemot vērā arī tradicionālo 
būvmateriālu izolācijas īpašības, veidu, kā 
šīs ēkas ir pielāgotas apkārtējai videi, kā 
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arī pagātnē izmantoto labo praksi 
attiecībā uz šādu ēku izmantošanu un 
funkcijām.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Īstenojot 20 % energoefektivitātes 
mērķi, Komisijai jāvēro jauno pasākumu 
ietekme uz Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru 
nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā 
(ETS), lai saglabātu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas stimulus, ar kuriem 
atalgo investīcijas mazu oglekļa dioksīda 
emisiju tehnoloģijās un sagatavo ETS 
sektorus turpmāk nepieciešajām
inovācijām.

(34) Īstenojot 20 % energoefektivitātes 
mērķi, varētu samazināties pieprasījums 
pēc ES ETS kvotām, tādējādi kropļojot ES 
oglekļa cenu, tādēļ Komisijai vajadzētu 
sagatavot novērtējuma ziņojumu par 
ietekmi, kādu jaunie pasākumi atstās uz 
Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā 
(ETS), lai radītu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas stimulus, ar kuriem 
rosina papildu energoefektivitātes 
pasākumus, atalgo investīcijas nelielas
oglekļa dioksīda emisijas tehnoloģijās un 
sagatavo ETS sektorus turpmāk 
nepieciešamajām inovācijām.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Lai perspektīvā nodrošinātu 
energoefektivitātes uzlabojumus un 
ievērotu Eiropadomes noteikto mērķi līdz 
2050. gadam samazināt siltumnīcefekta 
gāzu emisiju par 80–90 %, ir jākoriģē 
lineārais koeficients, kas paredzēts 
Direktīvā 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā.
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Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
34.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34b) Lemjot par ieturamo kvotu apjomu, 
kā minēts 19. panta 5. punktā, Komisijai 
būtu jāpievērš uzmanība tam, ka šis 
pasākums nenodrošinās tādu oglekļa 
cenu, kas pārsniedz cenu, kāda bija 
paredzēta Komisijas 2008. gada ietekmes 
novērtējumā, kas bija pievienots 
priekšlikumiem saistībā ar enerģijas un 
klimata dokumentu kopumu (EUR 30).

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Direktīvā 2006/32/EK dalībvalstīm ir 
noteikta prasība pieņemt un līdz 
2016. gadam censties sasniegt kopējo 
valsts indikatīvo enerģijas ietaupījuma 
mērķi – 9 %, kas jāsasniedz, izmantojot 
energopakalpojumus un citus 
energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumus. Šajā direktīvā ir norādīts, ka 
otrajam dalībvalstu pieņemtajam 
Energoefektivitātes plānam atbilstīgā un 
vajadzības gadījumā sekos Komisijas 
priekšlikumi papildu pasākumiem, tostarp 
mērķu piemērošanas perioda 
pagarināšanai. Ja ziņojumā secina, ka 
nav sasniegti pietiekami rezultāti 
direktīvas noteikto valsts indikatīvo mērķu 
sasniegšanā, šiem priekšlikumiem ir 
jāattiecas uz mērķu līmeni un būtību.
Ietekmes novērtējumā, kas pievienots šai 
direktīvai, ir secināts, ka dalībvalstis varētu 
sasniegt 9 % mērķi, kas ir daudz 
pieticīgāks nekā vēlāk pieņemtais 20 % 
enerģijas ietaupījuma mērķis 2020. gadam, 

(35) Direktīvā 2006/32/EK dalībvalstīm ir 
noteikta prasība pieņemt un līdz 
2016. gadam sasniegt kopējo valsts 
indikatīvo enerģijas ietaupījuma mērķi –
9 %, kas jāsasniedz, izmantojot 
energopakalpojumus un citus 
energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumus. Šajā direktīvā ir norādīts, ka 
otrajam dalībvalstu pieņemtajam 
Energoefektivitātes plānam sekos 
Komisijas priekšlikumi papildu 
pasākumiem. Ietekmes novērtējumā, kas 
pievienots šai direktīvai, ir secināts, ka 
dalībvalstis varētu sasniegt 9 % mērķi, kas 
ir daudz pieticīgāks nekā vēlāk pieņemtais 
20 % enerģijas ietaupījuma mērķis 
2020. gadam, tādēļ pēc iespējas ātrāk ir 
jāpievērš uzmanība katras dalībvalsts 
mērķim.
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tādēļ nav nekādas vajadzības pievērst 
uzmanību mērķu līmenim.

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Komisija nenoteica saistošus mērķus, bet tā 
vietā ierosināja daudzus saistošus pasākumus, kas samazina dalībvalstu elastību, turklāt 
nenodrošinot, ka kopējais 20 % mērķis tiks sasniegts. Tādēļ tas tiek labots, lai varētu sasniegt 
mērķi, vienlaikus dodot dalībvalstīm brīvību izvēlēties no vairākiem nesaistošiem 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Tā kā šīs direktīvas mērķi — sasniegt 
Savienības energoefektivitātes mērķi līdz 
2020. gadam par 20 % samazināt primārās 
enerģijas patēriņu un bruģēt ceļu turpmākai 
energoefektivitātes palielināšanai pēc 
2020. gada — dalībvalstis nevarēs sasniegt, 
neīstenojot papildu energoefektivitātes 
pasākumus, un to labāk varētu sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kas noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu 
šī direktīva nepārsniedz minētā mērķa 
sasniegšanai vajadzīgo.

(37) Tā kā šīs direktīvas mērķi — sasniegt 
Savienības energoefektivitātes mērķi līdz 
2020. gadam par 20 % samazināt primārās 
enerģijas patēriņu un bruģēt ceļu turpmākai 
energoefektivitātes palielināšanai pēc 
2020. gada — dalībvalstis nevarēs sasniegt, 
neīstenojot papildu energoefektivitātes 
pasākumus, un to labāk varētu sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kas noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā. Kopīga Savienības 
līmeņa rīcība energoefektivitātes jomā 
samazinās energoefektīvu produktu un 
pakalpojumu izmaksas un palielinās 
uzņēmējdarbības iespējas nozarēm, kuras 
darbojas energoefektivitātes nozarē. Ir 
noderīgi izveidot kopēju tirgu 
energoefektīviem izstrādājumiem un 
pakalpojumiem. Līgumu autori tajos 
nepārprotami iekļāvuši 
energoefektivitātes jautājumus, tādējādi 
nosakot pienākumu rīkoties šajā jomā.
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šī direktīva 
nepārsniedz minētā mērķa sasniegšanai 
vajadzīgo.
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Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37a) Nosakot mērķus un rādītājus, jāņem 
vērā atšķirības starp attiecīgajām 
situācijām dalībvalstīs, un jo īpaši 
klimatiskie apstākļi, ekonomikas stāvoklis 
un paredzamā izaugsme.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai varētu piemēroties tehnikas 
attīstībai un energoresursu sadales 
izmaiņām, pilnvaras pieņemt aktus 
attiecībā uz noteiktiem jautājumiem 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu ir jādeleģē Komisijai. Ir 
ļoti svarīgi, lai Komisija sagatavošanas 
darbu laikā rīkotu apspriešanos, tostarp ar 
ekspertiem.

(38) Lai varētu piemēroties tehnikas 
attīstībai un energoresursu sadales 
izmaiņām, pilnvaras pieņemt aktus 
attiecībā uz noteiktiem jautājumiem 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu ir jādeleģē Komisijai. 
Komisija sagatavošanas darbu laikā rīko
apspriešanos, tostarp ekspertu līmenī un ar 
attiecīgo Eiropas Parlamenta komiteju.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva izveido kopēju sistēmu 
energoefektivitātes veicināšanai Savienībā, 
lai nodrošinātu Savienības mērķa — 20 % 
primārās enerģijas ietaupījumu līdz 
2020. gadam — sasniegšanu un 
sagatavotu pamatu turpmākiem 
energoefektivitātes uzlabojumiem pēc šā 
termiņa.

1. Šī direktīva izveido kopēju sistēmu 
energoefektivitātes veicināšanai Savienībā, 
lai nodrošinātu vismaz Savienības mērķa 
sasniegšanu — panākt 20 % primārās 
enerģijas ietaupījumu līdz 2020. gadam, 
salīdzinājumā ar 2007. gada prognozēm1, 
kurās paredzēts, ka primārās enerģijas 
patēriņš gadā sasniegs 1470,5 Mtoe 
līmeni — un sagatavotu pamatu 
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turpmākiem energoefektivitātes 
uzlabojumiem 2030. gadam un laikam pēc 
šā termiņa.

Tā paredz noteikumus, kas izstrādāti, lai 
novērstu šķēršļus enerģijas tirgū un 
pārvarētu tirgus trūkumus, kas kavē 
enerģijas piegādes un patēriņa efektivitāti, 
un tā paredz valsts energoefektivitātes 
mērķu noteikšanu 2020. gadam.

Tā paredz noteikumus, kas izstrādāti, lai 
novērstu šķēršļus enerģijas tirgū un 
pārvarētu tirgus trūkumus, kas kavē 
enerģijas piegādes un patēriņa efektivitāti, 
jo īpaši attiecībā uz maziem patērētājiem, 
maziem uzņēmumiem un 
mikrouzņēmumiem un nepareiziem 
stimuliem lieliem enerģijas ražotājiem, 
kas veicina energoefektivitāti, un tā paredz 
valsts energoefektivitātes mērķu 
noteikšanu 2020. gadam.
1 Komisijas neoficiālais dokuments — sasniegt 
20 % energoefektivitātes mērķi.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a „slēgta sadales sistēma” ir sistēma, 
kas piegādā enerģijas produktus 
ģeogrāfiski ierobežotās rūpnieciskās, 
komerciālās vai koplietojuma 
pakalpojumu vietās, bet nepiegādā tos 
mājsaimniecību lietotājiem, izņemot 
gadījumus, kad ar to vienlaikus apgādā 
arī nelielu skaitu mājsaimniecību, kurām 
ir profesionālas vai līdzīgas saiknes ar 
sadales sistēmas īpašnieku un kuras 
atrodas teritorijā, ko apgādā šī slēgtā 
sadales sistēma.

Pamatojums

Izriet no grozījuma, kas veikts, pievienojot 6. panta 1. punktam jaunu daļu. Šī definīcija ir 
saistīta ar 28. pantu Direktīvā 2009/72/EK un 28. pantu Direktīvā 2009/73/EK attiecībā uz 
elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējo tirgu.

Grozījums Nr. 24
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 11.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a „pieprasījuma reakcija” nozīmē 
izmaiņas tiešo patērētāju/mikro 
ģeneratoru pašreizējā/normālajā 
elektrības lietošanas režīmā, reaģējot uz 
elektrības cenu svārstībām un/vai 
veicināšanas maksājumiem, kas paredzēti 
elektrības lietojuma koriģēšanai, vai, 
atbildot uz patērētāja (viena vai 
apvienības) piedāvātās cenas pieņemšanu, 
pārdot pieprasījuma samazināšanu par 
konkrētu cenu organizētā elektrības tirgū 
vai arī mazumtirdzniecības operatoram.
Pieprasījuma reakcijas programmas ir 
izstrādātas, lai palielinātu elektrības 
vērtības ķēdes efektivitāti un/vai 
palielinātu intermitējošo atjaunojamo 
enerģijas avotu patēriņu un iekļaušanu.

Pamatojums

Pieprasījuma reakcija ir viens no būtiskākajiem jēdzieniem, kas šajā direktīvā jādefinē, jo tas 
ir samērā jauns, bet tam ir milzīgs ekonomiskais un ekoloģiskais potenciāls. Pieprasījuma 
reakcija uzlabo piedāvājuma un pieprasījuma energoefektivitāti, atraisot pieprasījuma puses 
rīcībspēju.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 12. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. „energoaudits” ir sistemātiska 
procedūra, kuras rezultātā iegūst piemērotu 
informāciju par ēkas vai ēku grupas, 
rūpnieciskās vai komerciālās darbības vai 
iekārtas vai privāto vai publisko 
pakalpojumu faktisko enerģijas patēriņa 
profilu, kurā nosaka skaitliskā izteiksmē 
rentablas enerģijas ietaupījuma iespējas un 
kuras konstatējumus apkopo ziņojumā;

12. „energoaudits” ir sistemātiska 
procedūra, kuras rezultātā iegūst piemērotu
informāciju par ēkas vai ēku grupas, 
rūpnieciskās vai komerciālās darbības vai 
iekārtas vai privāto vai publisko 
pakalpojumu faktisko enerģijas patēriņa 
profilu, kurā nosaka skaitliskā izteiksmē 
rentablas enerģijas ietaupījuma iespējas, 
ņemot vērā ietekmi uz veselību, un kuras 
konstatējumus apkopo ziņojumā;
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Pamatojums

Novērtējot rentablas enerģijas ietaupījuma iespējas, vērā jāņem ietekme uz veselību, lai 
nodrošinātu līdzsvaru starp labu gaisa kvalitāti telpās, mitruma kontroli un komfortu un 
energoefektivitātes palielināšanu.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 13. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. „energoefektivitātes līgumi” ir 
līgumiska vienošanās starp 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākuma 
saņēmēju un sniedzēju, saskaņā ar kuru 
maksa par sniedzēja veikto ieguldījumu ir 
saistīta ar līgumā atrunātu
energoefektivitātes palielinājuma līmeni 
vai citādi nolīgtu energoefektivitātes 
kritēriju, piemēram, finanšu 
ietaupījumiem;

13. „energoefektivitātes līgumi” ir 
līgumiska vienošanās starp 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākuma 
saņēmēju un sniedzēju (parasti 
energopakalpojumu uzņēmumu), ko 
pārbauda un uzrauga visā līguma 
darbības laikā un kur par ieguldījumiem 
(darbu, piegādēm vai pakalpojumiem) 
šajā pasākuma tiek samaksāts saistībā ar 
līgumā noteiktu energoefektivitātes 
palielinājuma līmeni vai citādi nolīgtu 
energoefektivitātes kritēriju;

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 24.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24.a „mikro iekārtas enerģijas ražošanai” 
ir dažādas neliela apjoma iekārtas 
elektrības un siltuma ražošanai, kuras var 
uzstādīt un izmantot atsevišķās 
mājsaimniecībās;

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 27.a apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27.a „pilnīga renovācija” ir 
modernizācija, kas samazina gan 
piegādātās enerģijas daudzumu, gan ēkas 
galīgo enerģijas patēriņu vismaz par 80 % 
salīdzinājumā ar stāvokli pirms 
renovācijas;

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka valsts
energoefektivitātes mērķi, kas izteikts kā 
absolūts primārās enerģijas patēriņa 
līmenis 2020. gadā. Nosakot šos mērķus, 
tās ņem vērā Savienības 20 % ietaupījumu 
mērķi, pasākumus, kas paredzēti šajā 
direktīvā, pasākumus kas pieņemti, lai 
sasniegtu valsts enerģijas ietaupījumu 
mērķus, kuri pieņemti saskaņā ar 
Direktīvas 2006/32/EK 4. panta 1.punktu, 
un citus pasākumus, lai veicinātu 
energoefektivitāti dalībvalstīs un 
Savienības līmenī.

1. Visas dalībvalstis nodrošina, ka to
valsts absolūtais primārās enerģijas 
patēriņa līmenis ir vismaz zemāks par 
I. pielikumā noteikto mērķi. Šādi obligāti 
valsts mērķi nodrošina Savienības mērķa 
sasniegšanu, proti, panākt vismaz 20 % 
primārās enerģijas ietaupījumu līdz 
2020. gadam, un šie mērķi prasa 
2020. gadā samazināt ES primārās 
enerģijas patēriņu par 368 Mtoe. Valsts 
energoefektivitātes mērķos ņem vērā šajā 
direktīvā paredzētos pasākumus.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka tiek īstenota 
politika un ieviesti pasākumi, lai panāktu, 
ka to primārās enerģijas patēriņš ir 
vienāds vai mazāks par Ia pielikumā 
noteikto 2020. gada mērķi.
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Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija līdz 2014. gada 30. jūnijam 
izvērtē, vai Savienība varēs sasniegt savu 
20 % primārās enerģijas ietaupījuma 
mērķi līdz 2020. gadam, kas paredz 
samazināt ES primārās enerģijas patēriņu 
par 368 Mtoe 2020. gadā, ņemot vērā 
1 punktā minēto valsts mērķu summu un 
novērtējumu, kas minēts 19. panta 
4. punktā.

2. Komisija līdz 2014. gada 30. jūnijam 
iesniedz priekšlikumu par 
energoefektivitātes mērķiem 2030. gadam.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants  

Ēku fonds

1. Dalībvalstis sagatavo projektus valsts 
stratēģijām enerģijas patēriņa 
samazināšanai esošajā ēku fondā.

2. Valsts stratēģijās iekļauj likumdošanas, 
finanšu un apmācības pasākumus, lai līdz 
2050. gada 31. decembrim esošajās ēkās 
samazinātu enerģijas patēriņu par 80 % 
salīdzinājumā ar 2010. gada līmeni, 
galvenokārt īstenojot pilnīgu renovāciju.

3. Valsts stratēģijās iekļauj arī šādus 
starpposma mērķus:

a) līdz 2030. gada 31. decembrim 
samazināt enerģijas patēriņu esošajā ēku 
fondā par 30 % salīdzinājumā ar 
2010. gada līmeni,
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b) līdz 2040. gada 31. decembrim
samazināt enerģijas patēriņu esošajā ēku 
fondā par 60 % salīdzinājumā ar 
2010. gada līmeni.

Tās ļauj ņemt vērā sabiedrisko ēku 
celšanas laikā celtniecības materiālu 
radīto oglekļa dioksīda emisiju, šo 
materiālu ražošanas laikā izmantoto 
enerģiju un celtniecības materiālu 
draudzīgumu pret vidi visā to 
ekspluatācijas laikā, kā arī veicināt 
atjaunojamo dabas resursu, piemēram, 
koksnes, izmantošanu būvniecībā.

4. Dalībvalstis var pieņemt atšķirīgu 
pieeju komerciālām, dzīvojamām un 
sabiedriskām ēkām un var sākt ar tās ēku 
grupas renovēšanu, kuras 
energoefektivitātes rādītāji ir vissliktākie. 
Šīs pieejas nodrošina piegādātās enerģijas 
vai galīgā enerģijas patēriņa pakāpenisku 
samazināšanu (kWh un KWh/m² vai 
ekvivalents), kā tas noteikts Direktīvas 
2010/31/ES I pielikumā, par vismaz 20 %, 
40 % un 80 % attiecīgi līdz 2020., 
2030. un 2045. gadam.

5. Dalībvalstis valsts stratēģijas un 
pasākumus privāto un sociālo ēku sektorā 
balsta uz stimuliem.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
3.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b pants
Orientējoši ilgtermiņa mērķi

Orientējoši ilgtermiņa mērķi attiecībā uz 
energoefektivitāti Savienībā ir 33,3 % līdz 
2030. gadam, 46,6 % līdz 2040. gadam un 
60 % līdz 2050. gadam, izsakot šo mērķi 
kā primārās enerģijas patēriņa absolūtā 
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līmeņa samazinājumu.

Pamatojums

Līdz 2020. gadam vairs nav tālu. Uzņēmējdarbības jomā iesaistītajiem ir nepieciešama 
ilgtermiņa plānošanas drošība. Ir svarīgi sasniegt Eiropas mērķi par 80-95 % samazināt 
CO2 emisiju, palielināt atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru enerģijas bilancē un turpināt 
uzlabot energoefektivitāti.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 
7. pantu, dalībvalstis nodrošina, lai, sākot 
ar 2014. gada 1. janvāri, katru gadu tiktu 
renovēti 3 % publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku kopējās platības un tādējādi 
izpildītu vismaz minimālās 
energoefektivitātes prasības, kuras 
attiecīgās dalībvalstis ir noteikušas, 
piemērojot Direktīvas 2010/31/ES 
4. pantu. 3 % proporciju aprēķina no 
attiecīgās dalībvalsts publisko struktūru 
īpašumā esošo ēku, kam kopējā lietderīgā 
platība ir virs 250 m2, kopējās platības, 
kura katra gada 1. janvārī neatbilst valsts 
minimālajām energoefektivitātes 
prasībām, kas noteiktas, piemērojot 
Direktīvas 2010/31/ES 4.pantu.

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 
7. pantu, dalībvalstis nodrošina, lai, sākot 
ar 2014. gada 1. janvāri, katru gadu par 
2,5 % samazinātos enerģijas patēriņš 
(kWh un KWh/m² vai ekvivalents) ēkās, 
kas atrodas publisko struktūru īpašumā vai 
ēkās, kuras šīs struktūras no jauna 
iznomā vai attiecībā uz kurām slēdz 
izpirkumnomas līgumu.

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis izveido kopīgu valsts 
pasākumu mehānismu, lai sasniegtu 
2,5 % mērķi, ko piemēro sabiedriskajām 
ēkām. Ieviešot minēto kopīgo pasākumu 
mehānismu, dalībvalstis ņem vērā 
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reģionālo un vietējo iestāžu finanšu 
resursus un praktiskās iespējas šādu ēku 
renovācijai. Tās nodrošina atbalstu savām 
reģionālajām un vietējām iestādēm, 
piemēram, uzlabojot līgumu slēgšanas un 
savstarpējās sadarbības iespējas.

Īpašu uzmanību velta labas iekštelpu 
gaisa kvalitātes nodrošināšanai, izvirzot 
atbilstīgas ventilācijas prasības, 
izmantojot zemas emisijas būvmateriālus, 
aprīkojumu un izstrādājumus. 

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var ļaut publiskajām 
struktūrām ikgadējā renovācijas īpatsvarā 
ieskaitīt ēku platību, kas papildus renovēta 
attiecīgajā gadā, tā, it kā tā būtu renovēta 
jebkuros divos iepriekšējos vai nākamajos 
gados.

2. Dalībvalstis var ļaut publiskajām 
struktūrām ikgadējā renovācijas īpatsvarā 
ieskaitīt ēku platību, kas papildus renovēta 
attiecīgajā gadā, tā, it kā tā būtu renovēta 
jebkuros trijos iepriekšējos vai nākamajos 
gados.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Piemērojot 1. punktu, dalībvalstis līdz 
2014. gada 1. janvārim sagatavo un 
publisko savu publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku sarakstu, norādot:

3. Piemērojot 1. punktu, dalībvalstis līdz 
2014. gada 1. janvārim sagatavo un 
publisko to ēku sarakstu, kuras ir publisko 
struktūru īpašumā vai kuras šīs struktūras 
no jauna iznomā vai attiecībā uz kurām 
slēdz izpirkumnomas līgumu, norādot:



AD\889370LV.doc 25/70 PE472.304v05-00

LV

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
4. pants 4. punkts  b, ba (jauns) un bb (jauns) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ieviest energovadības sistēmu kā daļu 
sava plāna īstenošanas.

b) ieviest energovadības sistēmu kā daļu 
sava plāna īstenošanas.

Energoefektivitātes plāns un 
energovadības sistēma tiek izstrādāta, 
pienācīgi ņemot vērā gan veselības 
apdraudējumu, gan energoefektivitāti 
veicinošus pasākumus: 

ba) ļaut ņemt vērā sabiedrisko ēku 
celšanas laikā celtniecības materiālu 
radīto oglekļa dioksīda emisiju, šo 
materiālu ražošanas laikā izmantoto 
enerģiju un celtniecības materiālu 
draudzīgumu pret vidi visā to 
ekspluatācijas laikā, kā arī veicināt 
atjaunojamo dabas resursu, piemēram, 
koksnes, izmantošanu būvniecībā;

bb) slēgt līgumus par tādu 
energopakalpojumu sniegšanu, kas 
nodrošina, ka energoefektivitāte 
ilgtermiņā tiek saglabāta vai palielināta, 
tostarp energoefektivitātes līgumus.

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Kā alternatīvu 1. un 2. punktam 
dalībvalstis var veikt citus pasākumus, lai 
panāktu līdzvērtīgu enerģijas ietaupījumu 
(atteikšanās iespēja). Lai īstenotu 
alternatīvu pieeju, tās var aptuveni 
aprēķināt enerģijas ietaupījumus, ko dotu 
1. un 2. punkta noteikumu īstenošana, 
izmantojot atbilstošas standartvērtības. 
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Dalībvalstis var izmantot 4. panta 
1. punktam alternatīvu pieeju, lai 
novērtētu oficiāli aizsargātu ēku vai 
ansambļu konkrētu arhitektūras vai 
vēsturisko vērtību, lai novērtētu un 
veicinātu to tradicionālās iezīmes, kas 
atbilst energoefektivitātes prasībām, un lai 
apsvērtu pasākumus, ar kuriem uzlabot 
īpašos gadījumus, nekaitējot to 
autentiskumam.

Tās pastāvīgi seko līdzi progresam jaunu 
tehnoloģiju izstrādē, jo īpaši attiecībā uz 
šādiem gadījumiem. Dalībvalstis var šo 
pieeju piemērot arī pašvaldību iestādēm 
attiecībā uz subsidiaritātes principu. 

Apsverot alternatīvus pasākumus, 
dalībvalstīm būtu galvenokārt jācenšas 
pārsniegt 3.a pantā noteikto mērķi, kas 
paredzēts privātajām ēkām. 

Dalībvalstis, kas izvēlas šo alternatīvo 
pieeju, vēlākais līdz 2013. gada 
1. janvārim informē Komisiju par 
alternatīviem pasākumiem, ko tās plāno 
pieņemt, un demonstrē, kā tās panāks 
līdzvērtīgus energoefektivitātes 
uzlabojumus sabiedriskās un privātās 
ēkās. Komisija izskata šos pasākumus un 
groza vai noraida tos, ja tas nepieciešams. 

Komisija pastāvīgi uzrauga ar 
alternatīviem pasākumiem sasniegto 
progresu dalībvalstīs. Ja ietaupījumi ar 
šiem pasākumiem nenodrošina enerģijas 
ietaupījumu līdz apjomam, kāds prasīts 
1. punktā, Komisija informē dalībvalsti un 
sniedz priekšlikumus pasākumu 
uzlabošanai. Ja pēc pienācīgas 
izvērtēšanas tiek atzīts, ka dalībvalsts 
neīsteno šos priekšlikumus vai citus 
pasākumus, par kuriem vienojušās 
dalībvalstis un Komisija, tā pieņem 
lēmumu piemērot 1. punktā minētos 
saistošos pasākumus.
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Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai publiskās 
struktūras iegādātos vienīgi tādus 
produktus, pakalpojumus un ēkas, kurām ir 
augsts energoefektivitātes līmenis, kā 
norādīts III pielikumā.

Dalībvalstis iespēju robežās nodrošina, lai 
publiskās struktūras iegādātos vienīgi tādus 
produktus, pakalpojumus un ēkas, kurām ir 
augsts energoefektivitātes līmenis, un 
darītu to izmaksu ziņā efektīvi. Tādējādi 
publiskās struktūras ņem vērā izmaksu 
lietderību, ekonomisko izdevīgumu un 
tehnisko piemērotību, kā arī pietiekamu 
konkurenci.
Dalībvalstis veicina energopakalpojumu 
izstrādi un uzsākšanu, kā tas noteikts 
2. panta 3. punktā. Šajā sakarībā 
publiskās struktūras izvērtē iespēju 
noslēgt ilgtermiņa energoefektivitātes 
līgumus, kā minēts 14.b pantā.

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Komisija nenoteica saistošus mērķus, bet tā 
vietā ierosināja daudzus saistošus pasākumus, kas samazina dalībvalstu elastību, turklāt 
nenodrošinot, ka kopējais 20 % mērķis tiks sasniegts. Tādēļ tas tiek labots, lai varētu sasniegt 
mērķi, vienlaikus dodot dalībvalstīm brīvību izvēlēties no vairākiem nesaistošiem 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % pārdotās enerģijas 
apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka enerģijas sadales 
uzņēmumi un/vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
papildu ikgadēju galapatēriņa enerģijas 
ietaupījumu, kas ir līdzvērtīgs vismaz
1,5 % no šajā dalībvalstī gadā pārdotās 
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dalībvalstī, izņemot transportam 
izmantoto enerģiju. Šo enerģijas 
ietaupījuma apjomu atbildīgās puses panāk 
starp tiešajiem patērētājiem.

enerģijas apjoma, ko aprēķina kā vidējo 
aritmētisko no pēdējo triju gadu 
rādītājiem. Komisija veic novērtējumu par 
iespējamu divkāršu regulējumu 
transporta nozarē. Šo enerģijas 
ietaupījuma apjomu atbildīgās puses panāk 
starp tiešajiem patērētājiem.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai ietaupījums, 
uz kuru pretendē atbildīgās puses, tiktu 
aprēķināts saskaņā ar V pielikuma 
2. punktu. Tās ievieš kontroles sistēmas, 
saskaņā ar kurām tiks neatkarīgi pārbaudīta 
vismaz statistiski būtiska atbildīgo pušu 
īstenoto energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumu daļa.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai ietaupījums, 
uz kuru pretendē atbildīgās puses, tiktu 
aprēķināts saskaņā ar V pielikuma 
2. punktu. Tās ievieš neatkarīgas 
mērīšanas, kontroles un verificēšanas
sistēmas, saskaņā ar kurām tiks neatkarīgi 
verificēta vismaz statistiski būtiska 
atbildīgo pušu īstenoto energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumu daļa.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – ievaddaļa, a, b, c apakšpunkti un ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Energoefektivitātes pienākuma shēmas 
ietvaros dalībvalstis var:

5. Energoefektivitātes pienākuma shēmas 
ietvaros dalībvalstis:

a) iekļaut prasības ar sociālu mērķi to 
noteiktajiem ietaupījumu pienākumiem, 
tostarp pieprasot, lai pasākumi tiktu 
īstenoti mājsaimniecībās, kuras skar 
enerģētiskā nabadzība, vai sociālajās 
mājās;

a) iekļauj obligātas prasības ar sociālu 
mērķi to noteiktajiem ietaupījumu 
pienākumiem, tostarp pieprasot, lai 
pasākumi tiktu īstenoti mājsaimniecībās ar 
nelieliem ienākumiem, kuras skar 
enerģētiskā nabadzība, vai sociālajās 
mājās; Par šiem pasākumiem ir jālemj, 
apspriežoties ar valsts iestādēm.

b) atļaut atbildīgajām pusēm pieskaitīt 
savam pienākumam sertificētu enerģijas 

b) atļauj atbildīgajām pusēm pieskaitīt 
savam pienākumam sertificētu enerģijas 
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ietaupījumu, kuru panākuši 
energopakalpojumu sniedzēji vai citas 
trešās puses; šādā gadījumā tām ir 
jāizveido akreditācijas process, kurš ir 
skaidrs, pārredzams un atklāts visiem 
tirgus dalībniekiem un kurā ievērots mērķis 
samazināt sertifikācijas izmaksas;

ietaupījumu, kuru panākuši 
energopakalpojumu sniedzēji vai citas 
trešās puses; šādā gadījumā tās nodrošina, 
ka ir ieviests akreditācijas process, kurš ir 
skaidrs, pārredzams un atklāts visiem 
tirgus dalībniekiem un kurā ievērots mērķis 
samazināt sertifikācijas izmaksas;

c) atļaut atbildīgajām pusēm uzskaitīt 
ietaupījumus, kas gūti attiecīgajā gadā, tā, 
it kā tie būtu gūti jebkuros divos 
iepriekšējos vai divos nākamajos gados.

c) atļauj atbildīgajām pusēm uzskaitīt 
ietaupījumus, kas gūti attiecīgajā gadā, tā, 
it kā tie būtu gūti jebkuros divos 
iepriekšējos vai divos nākamajos gados, lai 
palielinātu sistēmas elastību;
ca) veic īpašus pasākumus, lai novērstu 
novērotos nepareizos stimulus gadījumos, 
kad enerģijas sadales uzņēmumi un 
enerģijas mazumtirdzniecības uzņēmumi 
ir arī enerģijas ražotāji.

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) visas izmaksas, kas tiek pārceltas uz 
patērētājiem, saglabājot tās informācijas 
integritāti un konfidencialitāti, kas ir 
privāta vai satur komercnoslēpumu, 
saskaņā ar piemērojamiem Eiropas 
Savienības tiesību aktiem.

Pamatojums

Lielāka uzmanība jāpievērš stimulēšanas principam. Gadījumos, ja stimuls tiek apstrīdēts kā 
nepamatots valsts atbalsts, pierādīšanas uzdevums būtu jāuzņemas Komisijai, nevis tai 
dalībvalstij, kura vēlas sniegt stimulus.

Grozījums Nr.  45
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Izmantojot visu 6. panta 6. punktā 
minēto informāciju, nacionālie regulatori 
publicē gada ziņojumus par to, vai 
energoefektivitātes pienākuma shēmas 
pilda tām izvirzītos mērķus, radot pēc 
iespējas zemākas izmaksas patērētājiem.
Lai pēc iespējas palielinātu izmaksu 
lietderību, nacionālie regulatori arī 
regulāri pasūta neatkarīgus pārskatus par 
to, kāda ir šīs shēmas ietekme uz enerģijas 
rēķiniem un enerģētisko nabadzību, kā arī 
to, cik lielus enerģijas ietaupījumus šī 
shēma ir devusi. Dalībvalstīm ir 
pienākums ņemt šīs ietekmes vērā, veicot 
labojumus shēmā.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis no šī panta piemērošanas 
var atbrīvot mazus enerģijas sadales vai 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, proti, tos, 
kas sadala vai pārdod enerģijas apjomu, 
kuras ekvivalents ir mazāks par 75 GWh
gadā, vai kas nodarbina mazāk par 
10 personām, vai kuras gada apgrozījums 
vai kopējā gada bilance nepārsniedz 
EUR 2 000 000. Pašpatēriņam saražoto 
enerģiju šajās robežvērtībās neieskaita.

8. Dalībvalstis no šī panta piemērošanas 
var atbrīvot mazus enerģijas sadales vai 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, proti, tos, 
kas sadala vai pārdod enerģijas apjomu, 
kuras ekvivalents ir mazāks par 200 GWh
gadā, vai kas nodarbina mazāk par 
50 personām, vai kuras gada apgrozījums 
vai kopējā gada bilance nepārsniedz 
EUR 8 000 000. Pašpatēriņam saražoto 
enerģiju šajās robežvērtībās neieskaita.
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Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Dalībvalstis nodrošina, ka enerģijas 
sadales uzņēmumi vai enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi 
sadarbojas ar specializētiem pakalpojumu 
sniedzējiem, īstenojot pasākumus 
enerģijas ietaupījumu panākšanai starp 
tiešajiem patērētājiem. Ar enerģijas 
pakalpojumu koncepciju, ko izstrādājušas 
tirgus partneru interešu grupas, panāk 
vienošanos par to, kurus tirgus partneru 
īpašos piedāvājumus var pamatoti 
apvienot un kopīgi piedāvāt vietējā līmenī.

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 8.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.b Enerģētikas produktu tirdzniecība vai 
piegāde netiek ieskaitīta šā panta 
1. punktā minētajos enerģijas ietaupījumu 
pienākumos, ja:

- tie ir tērauda ražošanas procesā iegūtas 
gāzes, kuru rašanos nav iespējams 
novērst; vai

- tos piegādā vai pārdod galvenokārt 
savām ražotnēm un meitasuzņēmumiem; 
vai

- šīs darbības veic ,,slēgtās sadales 
sistēmās”.
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Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Alternatīva 1. punktam: dalībvalstis var 
izvēlēties citus pasākumus, lai panāktu 
enerģijas ietaupījumu starp tiešajiem 
patērētājiem. Ikgadējam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, ko panāk ar šādu 
pieeju, jābūt līdzvērtīgam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, kas paredzēts 
1. punktā. Dalībvalstis, kas izvēlas šo 
iespēju, vēlākais līdz 2013. gada 
1. janvārim paziņo Komisijai alternatīvos 
pasākumus, ko tās plāno pieņemt, tostarp 
noteikumus un sankcijas, kas minētas 
9. pantā, norādot, kā ar šiem pasākumiem 
tiks panākts vajadzīgais ietaupījuma
apjoms. Komisija 3 mēnešu laikā pēc 
paziņojuma var noraidīt pasākumus vai 
ieteikt grozījumus. Šādos gadījumos 
attiecīgā dalībvalsts nepiemēro alternatīvo 
pieeju, kamēr Komisija nav skaidri 
akceptējusi atkārtoti iesniegto vai grozīto 
pasākumu projektu.

9. Alternatīva 1. punktam: dalībvalstis var 
izvēlēties citus pasākumus, lai panāktu 
enerģijas papildu ietaupījumu starp 
tiešajiem patērētājiem (atteikšanās 
iespēja). Ikgadējam enerģijas papildu
ietaupījuma apjomam, ko panāk ar šādu 
pieeju, jābūt līdzvērtīgam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, kas paredzēts 
1. punktā. Dalībvalstis, kas izvēlas šo 
iespēju, vēlākais līdz 2013. gada 
1. janvārim paziņo Komisijai alternatīvos 
pasākumus, ko tās plāno pieņemt, tostarp 
noteikumus un sankcijas, kas minētas 
9. pantā, norādot, kā ar šiem pasākumiem 
tiks panākts vajadzīgais ietaupījuma 
apjoms. Komisija 3 mēnešu laikā pēc 
paziņojuma var noraidīt pasākumus vai 
ieteikt grozījumus. Šādos gadījumos 
attiecīgā dalībvalsts nepiemēro alternatīvo 
pieeju, kamēr Komisija nav skaidri 
akceptējusi atkārtoti iesniegto vai grozīto 
pasākumu projektu.

Komisija pastāvīgi uzrauga ar 
alternatīviem pasākumiem sasniegto 
progresu dalībvalstīs. Ja ietaupījumi ar 
šiem pasākumiem nenodrošina enerģijas 
ietaupījumu līdz apjomam, kāds prasīts 
1. punktā, Komisija informē dalībvalsti un 
sniedz priekšlikumus pasākumu 
uzlabošanai. Ja pēc pienācīgas 
izvērtēšanas tiek atzīts, ka dalībvalsts 
neīsteno šos priekšlikumus vai citus 
pasākumus, par kuriem vienojušās 
dalībvalstis un Komisija, tā pieņem 
lēmumu piemērot 1. punktā minētos 
saistošos pasākumus.

Saskaņā ar šo punktu veiktie pasākumi 
visiem tirgus dalībniekiem nodrošina 
vienādu plānošanas drošību attiecībā uz 
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energotaupības atbalsta sistēmām. 
Finanšu mehānismi energoefektivitātes 
jomā ir jāgarantē neatkarīgi no ikgadējām 
izmaiņām budžetā, turklāt nepārtraukti 
un ilgtermiņā, vajadzības gadījumā —
samazinātā mērogā.

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Attiecīgā gadījumā Komisija, 
pieņemot deleģēto aktu saskaņā ar 
18. pantu, izveido savstarpējās atzīšanas 
sistēmu enerģijas ietaupījumam, kas 
iegūts ar valsts energoefektivitātes 
pienākuma shēmu. Šāda sistēma 
atbildīgajām pusēm ļauj enerģijas 
ietaupījumu, kas iegūts un sertificēts 
attiecīgajā valstī, pieskaitīt saviem 
pienākumiem citā dalībvalstī.

svītrots

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Mudinot enerģētikas uzņēmumus 
sasniegt 1. panta 2. punktā noteiktos 
energoefektivitātes mērķus, dalībvalstīm 
jārosina iekļaut visu vērtības radīšanas 
ķēdi, ieskaitot enerģijas ražošanu, piegādi 
un patēriņu.

Grozījums Nr. 52

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



PE472.304v05-00 34/70 AD\889370LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
ieviestas valsts stimulu shēmas, lai 
atlīdzinātu audita izmaksas tiem 
uzņēmumiem, kas īsteno pieņemamu daļu 
no tajos veikto energoauditu 
sagatavotajiem ieteikumiem, un paredz 
turpmākus stimulus šo pasākumu 
īstenošanai.

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam veiktu 
neatkarīgus un izmaksu ziņā izdevīgus 
energoauditus un tad tos atkārtotu ik pēc 
trim gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 
iepriekšējais energoaudits.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti un/vai akreditēti eksperti 
vēlākais līdz 2014. gada 30. jūnijam veiktu 
neatkarīgus un izmaksu ziņā izdevīgus 
energoauditus un tad tos atkārtotu ik pēc 
trim gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 
iepriekšējais energoaudits. Auditus var 
veikt uzņēmuma iekšējie speciālisti, ja tie 
ir kvalificēti un akreditēti, ja tie nav tieši 
iesaistīti auditējamajā darbībā un ja 
konkrētā dalībvalsts ir izveidojusi shēmu 
kvalitātes nodrošināšanai un pārbaudei.

Pamatojums

Lielos uzņēmumos, kuriem enerģijas izmaksas ir ievērojama daļa no pamatdarbības 
izmaksām, energoauditi vai enerģijas/vides pārvaldības sistēmas jau ir atzītas par būtisku 
instrumentu enerģijas patēriņa uzraudzībai un optimizēšanai. Tādēļ ir svarīgi dot šiem 
lielajiem uzņēmumiem iespēju veikt energoauditus, izmantojot iekšējos speciālistus, ja viņi ir 
atbilstīgi apmācīti un sertificēti šādu darbu veikšanai.
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Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis sniedz mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem un, 
nepieciešamības gadījumā, arī 
mājsaimniecībām stimulus un finansiālo 
atbalstu, piemēram, nodokļu atlaides vai 
subsīdijas, lai pilnībā vai daļēji segtu 
energoaudita izmaksas, ieviestu enerģijas 
pārvaldības sistēmas, veiktu darbības 
cikla izmaksu novērtējumus attiecībā uz 
enerģiju patērējošām iekārtām, ieviestu 
energoaudita ieteikumus vai samazinātu 
to atkarību no enerģijas.

Pamatojums

Lielāka uzmanība jāpievērš stimulēšanas principam. Gadījumos, ja stimuls tiek apstrīdēts kā 
nepamatots valsts atbalsts, pierādīšanas uzdevums būtu jāuzņemas Komisijai, nevis tai 
dalībvalstij, kura vēlas sniegt stimulus.

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neatkarīgi veiktus auditus, kas izriet no 
energovadības sistēmām vai kurus īsteno, 
pamatojoties uz brīvprātīgu vienošanos 
starp ieinteresēto personu organizācijām un 
izraudzītu iestādi, un kurus uzraudzījušas 
attiecīgās dalībvalstis vai Komisija, uzskata 
par tādiem, kas atbilst 2. punktā 
noteiktajām prasībām.

3. Neatkarīgi veiktus auditus, kas izriet no 
energovadības sistēmām vai kurus īsteno, 
pamatojoties uz brīvprātīgu vienošanos 
starp ieinteresēto personu organizācijām un 
izraudzītu iestādi, un kurus uzraudzījušas 
attiecīgās dalībvalstis vai Komisija, uzskata 
par tādiem, kas atbilst 2. punktā 
noteiktajām prasībām. Neatkarības prasība 
neliedz auditus veikt uzņēmuma iekšējiem 
speciālistiem, ja tie ir kvalificēti un 
akreditēti, ja tie nav tieši iesaistīti 
auditējamajā darbībā un ja dalībvalsts ir 
izveidojusi shēmu kvalitātes 
nodrošināšanai un pārbaudei un 
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vajadzības gadījumā sankciju 
piemērošanai.

Pamatojums

Šajā pantā būtu jāiekļauj arī 20. apsvēruma noteikums par iekšējiem speciālistiem.

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Energoauditi var būt atsevišķi vai 
plašāka vides audita daļa.

4. Energoauditi var būt atsevišķi vai 
plašāka vides audita daļa. Viena no 
obligātajām prasībām paredz šādos 
auditos iekļaut ietekmes uz veselību 
novērtējumu.

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Energoauditi un enerģijas pārvaldības 
sistēmas, ko īsteno atbilstīgi šā panta 
prasībām, neaizliedz izmatot tos pašus vai 
līdzīgus pasākumus, lai pamatotu jau 
esošus vai turpmākus finanšu stimulus un 
atbalstītu tādas shēmas kā nodokļu 
atvieglojumi. Vajadzības gadījumā ir 
attiecīgi jāpielāgo Eiropas 
pamatnostādnes par valsts atbalstu šajā 
jomā un Direktīva 2003/96/EK.

Pamatojums

Energoauditiem un enerģijas pārvaldības sistēmām nevajadzētu traucēt dalībvalstu jau 
izveidotajām un turpmākajām stimulu un atbalsta shēmām. Nodokļu atlaides ir izrādījies labs 
stimuls enerģijas pārvaldības sistēmu izveidošanai.

Grozījums Nr. 58
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Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Ne vēlāk kā līdz 2013. gada 
30. jūnijam Komisija, izmantojot 
deleģētos aktus, pieņem vispārīgos 
kritērijus, uz kuriem pamatojas 
energoauditi.

Grozījums Nr. 59

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai elektroenerģijas, 
dabasgāzes, centralizētās siltumapgādes vai 
dzesēšanas sistēmas un centralizēti 
piegādātā mājsaimniecības karstā ūdens 
tiešajiem patērētājiem tiktu nodrošināti 
individuāli skaitītāji, kas precīzi mēra un 
ļauj uzzināt faktisko enerģijas patēriņu un 
kas sniedz informāciju par faktisko 
izmantošanas laiku, saskaņā ar 
VI pielikumu.

Dalībvalstis nodrošina, lai elektroenerģijas, 
dabasgāzes, centralizētās siltumapgādes vai 
dzesēšanas sistēmas un centralizēti 
piegādātā mājsaimniecības karstā ūdens 
tiešajiem patērētājiem tiktu nodrošināti 
individuāli skaitītāji, kas precīzi mēra un 
ļauj uzzināt faktisko enerģijas patēriņu un 
kas sniedz informāciju par faktisko 
izmantošanas laiku, saskaņā ar 
VI pielikumu. Skaitītājiem ir jābūt 
izmaksu ziņā lietderīgiem un jāuzlabo 
mājsaimniecību energoefektivitāte.

Grozījums Nr. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad dalībvalstis ievieš viedos skaitītājus, 
kā tas paredzēts Direktīvās 2009/72/EK un 
2009/73/EK par elektroenerģijas un gāzes 
tirgu, tām ir jānodrošina, lai, nosakot 
minimālās skaitītāju funkcijas un tirgus 
dalībniekiem noteiktos pienākumus, pilnībā 
tiktu ņemti vērā energoefektivitātes mērķi 

Kad dalībvalstis ievieš viedos skaitītājus, 
tos pakļauj pilnīgai izmaksu un ieguvumu 
analīzei patērētāju interesēs, kā tas 
paredzēts Direktīvās 2009/72/EK un 
2009/73/EK par elektroenerģijas un gāzes 
tirgu. Nosakot skaitītāju minimālās
funkcijas un tirgus dalībnieku pienākumus, 
dalībvalstis nodrošina, ka pilnībā tiek
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un tiešā patērētāja ieguvumi. ņemti vērā energoefektivitātes mērķi un 
tiešā patērētāja ieguvumi. Tostarp 
nodrošina, ka viedie skaitītāji ir 
lietotājdraudzīgi un sniedz skaidru, 
precīzu un detalizētu reāllaika 
informāciju par enerģijas patēriņu, 
tādējādi ļaujot tiešajam patērētājam 
panākt enerģijas ietaupījumu.

Pamatojums

Trešais tiesību aktu kopums par ES iekšējo gāzes un elektroenerģijas tirgu ļauj dalībvalstīm 
veikt izmaksu un ieguvumu analīzi pirms viedo skaitītāju ieviešanas. Tikai tad, ja izmaksu un 
ieguvumu analīzes rezultāti ir pozitīvi, viedie skaitītāji līdz 2020. gadam būtu jāuzstāda 80 % 
mājsaimniecību. Dārgi risinājumi jāievieš tikai tad, ja tie ir patērētāju interesēs. Viedo 
skaitītāju ieviešanai paredzēto naudu var labāk iztērēt citiem energoefektivitātes pasākumiem, 
piemēram, ēku izolācijai.

Grozījums Nr. 61

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, 
ja ēka ir pieslēgta centralizētās 
siltumapgādes tīklam, siltuma skaitītājs ir 
jāuzstāda pie ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu 
ēkās ir jāuzstāda arī individuāli siltuma 
patēriņa skaitītāji, kas uzskaita 
siltumenerģijas vai dzesēšanas enerģijas 
patēriņu katrā dzīvoklī. Ja individuālu 
siltuma patēriņa skaitītāju izmantošana 
tehniski nav iespējama, saskaņā ar 
VI pielikuma 1.2. punktā norādītajām 
specifikācijām ir jāizmanto individuāli 
siltummaksas sadalītāji, lai uzskaitītu 
siltuma patēriņu katrā radiatorā.

Dalībvalstis nodrošina, ka ēkās ar 
vairākām vienībām (dzīvojamām un 
komerciālām), kuru vienības ar siltumu 
un mājsaimniecības karsto ūdeni apgādā 
no centrālās sistēmas, patēriņu mēra par 
katru vienību; dalībvalstis ievieš 
noteikumus par siltuma un 
mājsaimniecības karstā ūdens izmaksu 
sadalījumu šajās ēkās, pamatojoties uz 
gada patēriņa apjomu. Izņēmumus pieļauj 
gadījumā, ja mērīšanas ierīču uzstādīšana 
vai uz patēriņa apjomu balstīts izmaksu 
sadalījums izrādās tehniski neiespējams 
un/vai izmaksu un ieguvumu analīze 
rāda, ka izmaksas ir lielākas par 
ieguvumiem, piemēram, ļoti 
energoefektīvās ēkās. Dzesēšanas 
enerģijas mērīšana nav obligāta.

Grozījums Nr. 62
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis pieprasa valsts 
regulatoriem ik gadu pārbaudīt, vai 
patērētājiem pieejami rēķini par enerģiju 
un vai viņi tos var izmantot. Iegūtos 
rezultātus publisko.

Pamatojums

Patērētājiem jāspēj saprast rēķini par enerģiju, lai viņi mainītu savu enerģijas patēriņu. 
Tādēļ nacionālajiem regulatoriem jāprasa pārbaudīt, vai patērētāji ir spējīgi saprast rēķinus.  
Ja šī informācija būs publiski pieejama, patērētāji varēs izvēlēties uzņēmumus ar labāko 
praksi.

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciālu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem. 

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas (tajā skaitā mazās 
koģenerācijas un mikrokoģenerācijas) un 
efektīvas centralizētās siltumapgādes un 
dzesēšanas potenciālu, iekļaujot 
VII pielikumā izklāstīto informāciju, un 
paziņo par to Komisijai. Ar šo uzdevumu 
saistītais administratīvais slogs ir 
jāsamazina. Ik pēc pieciem gadiem plānus 
atjaunina un paziņo Komisijai. 
Dalībvalstis, izmantojot savu tiesisko 
regulējumu, nodrošina, lai valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plānus ņemtu 
vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.
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Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru, kas pielāgota augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
resursu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu. 
Attīstot centralizēto siltumapgādi un 
dzesēšanu, tām pēc iespējas ir jāizvēlas 
augstas efektivitātes koģenerācija, nevis 
atsevišķa siltuma ražošana. 

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru, ar kuru atbalstīt augstas 
efektivitātes koģenerācijas (tajā skaitā 
mazās koģenerācijas un 
mikrokoģenerācijas) attīstību un siltuma 
pārpalikumu un atjaunojamo resursu 
izmantošanu siltumapgādē un dzesēšanā 
saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu. Attīstot 
centralizēto siltumapgādi un dzesēšanu, 
tām pēc iespējas ir jāizvēlas augstas 
efektivitātes koģenerācija, nevis atsevišķa 
siltuma ražošana.

Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis var noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no 3. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

svītrots

a) nav izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību;
b) 3. punkta b) apakšpunkta prasības par 
iekārtas atrašanās vietu nevar izpildīt 
tādēļ, ka iekārta ir jānovieto ģeoloģisko 
uzglabāšanas vietu tuvumā, kuras ir 
atļautas saskaņā ar Direktīvu 
2009/31/EK, vai 
c) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
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atsevišķā siltumapgādē vai dzesēšanā 
pilna dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus. Dalībvalstis 
par šādiem atbrīvojuma nosacījumiem 
paziņo Komisijai līdz 2014. gada 
1. janvārim. Komisija 6 mēnešu laikā pēc 
paziņojuma var noraidīt šos nosacījumus 
vai ieteikt grozījumus. Šādos gadījumos 
attiecīgā dalībvalsts nepiemēro 
atbrīvojuma nosacījumus, kamēr 
Komisija nav skaidri akceptējusi atkārtoti 
iesniegtos vai grozītos nosacījumus.

Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis var noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no 6. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

svītrots

a) nav izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību; vai
b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
atsevišķā siltumapgādē vai dzesēšanā 
pilna dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus. Dalībvalstis 
par šādiem atbrīvojuma nosacījumiem 
paziņo Komisijai līdz 2014. gada 
1. janvārim. Komisija 6 mēnešu laikā pēc 
paziņojuma var noraidīt šos nosacījumus 
vai ieteikt grozījumus. Šādos gadījumos 
attiecīgā dalībvalsts nepiemēro 
atbrīvojuma nosacījumus, kamēr 
Komisija nav skaidri akceptējusi atkārtoti 
iesniegtos vai grozītos nosacījumus.

Grozījums Nr. 67
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis pieņem atļaujas 
izsniegšanas vai ekvivalentus kritērijus, lai 
nodrošinātu to, ka rūpnieciskās iekārtas, 
kuru kopējā ievadītā siltumjauda pārsniedz 
20 MW, kurās rodas siltuma pārpalikums 
un kuras būvē vai būtiski modernizē pēc 
[direktīvas stāšanās spēkā], uztver un 
izmanto siltuma pārpalikumu. Dalībvalstis 
nosaka mehānismus, kā nodrošināt šo 
iekārtu pieslēgšanu centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas tīkliem. Tās 
var paredzēt, ka šīs iekārtas sedz 
pieslēguma maksu un izmaksas par 
centralizētās apkures un dzesēšanas tīklu 
attīstību, kas nepieciešama, lai siltuma 
pārpalikumu transportētu līdz patērētājiem. 
Dalībvalstis var noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no pirmajā daļā 
paredzētajiem noteikumiem, ja:

8. Dalībvalstis pieņem atļaujas 
izsniegšanas vai ekvivalentus kritērijus, lai 
nodrošinātu to, ka rūpnieciskās iekārtas, 
kuru kopējā ievadītā siltumjauda pārsniedz 
20 MW, kurās rodas siltuma pārpalikums 
un kuras būvē vai būtiski modernizē pēc 
[direktīvas stāšanās spēkā], uztver un 
izmanto siltuma pārpalikumu. Dalībvalstis 
nosaka mehānismus, kā nodrošināt šo 
iekārtu pieslēgšanu centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas tīkliem. Tās 
var paredzēt, ka šīs iekārtas sedz 
pieslēguma maksu un izmaksas par 
centralizētās apkures un dzesēšanas tīklu 
attīstību, kas nepieciešama, lai siltuma 
pārpalikumu transportētu līdz patērētājiem.

a) nav izpildīti VIII pielikuma 2. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību; vai
b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma siltuma 
piegādes atsevišķā siltumapgādē vai 
dzesēšanā pilna dzīves cikla izmaksām, 
ieskaitot infrastruktūras ieguldījumus. 
Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 
mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus. 
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

Grozījums Nr. 68



AD\889370LV.doc 43/70 PE472.304v05-00

LV

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija, pieņemot deleģēto aktu 
saskaņā ar 18. pantu, līdz 2013. gada 
1. janvārim izveido metodiku 
ieguvumu/izmaksu analīzei, kas minēta 
4. punkta c) apakšpunktā, 7. punkta b) 
apakšpunktā un 8. punkta b) 
apakšpunktā.

9. Komisija, pieņemot deleģēto aktu 
saskaņā ar 18. pantu, līdz 2013. gada 
1. janvārim izveido metodiku 
ieguvumu/izmaksu analīzei, kas minēta 
10.a punkta b) un e) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 69

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Dalībvalstis var pilnīgi vai daļēji 
atteikties no 3., 6., 8. punkta prasībām, ja 
tās garantē, ka alternatīvi pasākumi, lai 
veicinātu koģenerāciju, piemēram, 
izmantojot ilgtspējīga finansiālā atbalsta 
shēmas, ir izstrādāti un tiek garantēti 
neatkarīgi no izmaiņām gada budžetā. 
Dalībvalstis pēc valsts siltumapgādes un 
dzesēšanas plānu izveides aprēķina 
sasniedzamo iespējamo enerģijas 
ietaupījuma apjomu saskaņā ar 3., 6. un 
8. punktu un paziņo to Komisijai. 
Komisija pārskata šos aprēķinus. 
Līdzvērtīgi pasākumi nodrošina tik lielu 
enerģijas ietaupījumu, kāds noteikts šajos 
aprēķinos.
Dalībvalstis var panākt daļu ietaupījuma, 
aprēķinot to ar citiem pasākumiem, kas 
papildina šīs direktīvas punktus, ja 
attiecīgās dalībvalsts analīzē tiek secināts, 
ka koģenerācija nav iespējama, jo:
a) nav izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību;
b) izmaksu/ieguvuma analīze saskaņā ar 
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9. punktu liecina, ka izmaksas ir lielākas 
par ieguvumiem, salīdzinājumā ar tāda 
paša daudzuma elektroenerģijas un 
siltuma piegādes izmaksām atsevišķā 
siltumapgādē vai dzesēšanā pilnā 
ekspluatācijas ciklā, ieskaitot 
ieguldījumus infrastruktūrā;
c) prasības, kas 3. punkta b) apakšpunktā 
noteiktas attiecībā uz iekārtas atrašanās 
vietu nevar izpildīt tādēļ, ka iekārta ir 
jānovieto ģeoloģisko uzglabāšanas vietu 
tuvumā, kuras ir atļautas saskaņā ar 
Direktīvu 2009/31/EK; vai
d) iekārta atrodas ģeoloģisko 
uzglabāšanas vietu tuvumā, kuras ir 
atļautas saskaņā ar Direktīvu 
2009/31/EK, vai
e) izmaksu/ieguvuma analīze saskaņā ar 
9. punktu liecina, ka izmaksas neļauj gūt 
konkurētspējīgus ieņēmumus no 
ieguldījumiem, ņemot vērā visas izmaksas 
ekspluatācijas laikā salīdzinājumā ar tāda 
paša daudzuma elektroenerģijas un 
siltuma piegādes izmaksām atsevišķā 
siltumapgādē vai dzesēšanā, ieskaitot 
ieguldījumus infrastruktūrā;
f) augstas efektivitātes gāzes vai ogļu 
spēkstacijas ir pieļaujamas ekonomisku 
iemeslu dēļ vai lai nodrošinātu tīkla 
stabilitāti bez koģenerācijas iekārtām;
g) iekārtās izmanto tehnoloģijas, kas nav 
saistītas ar sadedzināšanu.
Ne vairāk kā puse no šīm līdzvērtīgiem 
pasākumiem drīkst attiekties uz jomu, kas 
nav koģenerācija, piemēram, finanšu 
stimuliem.  
Dalībvalstis, kas izvēlas šīs iespējas, 
vēlākais līdz 2013. gada 1. janvārim 
paziņo Komisijai alternatīvos pasākumus, 
ko tās plāno pieņemt, tostarp noteikumus 
un sankcijas, kas minētas 9. pantā, 
norādot, kā ar šiem pasākumiem tiks 
panākts vajadzīgais ietaupījuma apjoms. 
Komisija 3 mēnešu laikā pēc paziņojuma 
var noraidīt šādus pasākumus vai ieteikt 
grozījumus, it īpaši gadījumos, kad netiek 
nodrošināts ilgtspējīgs finansiāls atbalsts. 
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
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nepiemēro alternatīvo pieeju, kamēr 
Komisija nav skaidri akceptējusi atkārtoti 
iesniegto vai grozīto pasākumu projektu.
Komisija pastāvīgi uzrauga ar 
alternatīviem pasākumiem sasniegto 
progresu dalībvalstīs. Ja ietaupījumi ar 
šiem pasākumiem nenodrošina enerģijas 
ietaupījumu līdz apjomam, kāds prasīts 
1. punktā, Komisija informē dalībvalsti un 
sniedz priekšlikumus pasākumu 
uzlabošanai. Ja pēc pienācīgas 
izvērtēšanas tiek atzīts, ka dalībvalsts 
neīsteno šos priekšlikumus vai citus 
pasākumus, par kuriem vienojušās 
dalībvalstis un Komisija, tā pieņem 
lēmumu piemērot 3., 6. un 8. punktā 
minētos saistošos pasākumus.

Grozījums Nr. 70

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina to, ka 
pieprasījuma resursus, piemēram, 
pieprasījuma reakcijas pasākumus, var 
ieviest kā daļu no enerģijas pārvaldības 
sistēmas.

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai tiek atcelti 
pārvades un sadales tarifos iestrādātie 
pamudinājumi, kas nevajadzīgi palielina 
sadalītās vai pārvadītās enerģijas apjomu. 
Šajā ziņā dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 
2009/72/EK 3. panta 2. punktu un 
2009/73/EK 3. panta 2. punktu var uzlikt 
uzņēmumiem, kas darbojas gāzes un 
elektroenerģijas nozarē, sabiedrisko 

4. Dalībvalstis nodrošina, lai tiek atcelti 
pārvades un sadales tarifos iestrādātie 
pamudinājumi, kas nevajadzīgi palielina 
sadalītās vai pārvadītās enerģijas apjomu 
vai kas varētu kavēt pieprasījuma 
reakcijas pasākumu dalību līdzsvarošanā 
un papildpakalpojumos. Šajā ziņā 
dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 
2009/72/EK 3. panta 2. punktu un 
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pakalpojumu saistības energoefektivitātes 
ziņā.

2009/73/EK 3. panta 2. punktu var uzlikt 
uzņēmumiem, kas darbojas gāzes un 
elektroenerģijas nozarē, sabiedrisko 
pakalpojumu saistības energoefektivitātes 
ziņā.

Grozījums Nr. 72

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar 
prasībām, kas attiecas uz tīkla uzticamības 
un drošības saglabāšanu, pamatojoties uz 
pārredzamiem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, kurus noteikušas kompetentās 
iestādes, pārvades sistēmu operatori un 
sadales sistēmu operatori savā teritorijā:

Dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar 
prasībām, kas attiecas uz tīkla uzticamības 
un drošības saglabāšanu, pamatojoties uz 
pārredzamiem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, kurus noteikušas kompetentās 
iestādes un kuri atbilst ES līmenī 
saskaņotiem kritērijiem, pārvades sistēmu 
operatori un sadales sistēmu operatori savā 
teritorijā:

Grozījums Nr. 73

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var īpaši veicināt mazo un
mikro koģenerācijas iekārtu augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmā 
saražotās elektroenerģijas pieslēgumu tīkla 
sistēmai.

Dalībvalstis var īpaši veicināt mazo un 
mikro koģenerācijas iekārtu augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmā 
saražotās elektroenerģijas pieslēgumu tīkla 
sistēmai. Attiecībā uz tām 
mikrokoģenerācijas iekārtām, kuras 
iedzīvotāji uzstāda individuāli, attiecīgās 
iestādes izskata iespēju aizstāt atļauju ar 
vienkāršotu paziņojumu kompetentajai 
iestādei, jeb t.s. „uzstādi un informē” 
procesu.
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Pamatojums
Ierosinātā grozījuma mērķis ir novērst nevajadzīgu administratīvu procesu, kuru piemēro 
individuāli lietojamās telpās uzstādītām mikrokoģenerācijas iekārtām, lai tādējādi veicinātu 
šīs tehnoloģijas attīstību.

Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Turklāt dalībvalstis var izstrādāt 
noteikumus par pastāvīgiem un 
ilgtermiņa enerģijas iepirkuma tarifiem 
attiecībā uz elektroenerģiju, ko ražo 
mazās un mikrokoģenerācijas iekārtās, 
vajadzības gadījumā paredzot tarifa 
pakāpenisku samazināšanu.

Pamatojums

Par realitāti ir kļuvusi decentralizēta elektroenerģijas ražošana, turklāt pat individuālu 
iedzīvotāju līmenī. Ir jāatvieglo piekļuve tīklu sistēmai elektroenerģijai, kas saražota augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmā, īpaši mazajās un mikrokoģenerācijas iekārtās. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāparedz noteikumi par iepirkuma tarifiem no augstas efektivitātes 
mikrokoģenerācijas iekārtām. Šādus iepirkuma tarifus laika gaitā varētu plānveidīgi 
samazināt.

Grozījums Nr. 75

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
energoregulators stimulē, lai 
pieprasījuma reakcijas pasākumi 
nediskriminējošā veidā pastāvētu visā 
piegādes ķēdē vietējos vai reģionālos 
enerģētikas un trešās rezerves tirgos, 
nepieciešamības gadījumā pieprasot, lai 
valsts regulatori un pārvades sistēmu 
operatori noteiktu tehniskās specifikācijas 
dalībai enerģijas un trešās rezerves tirgos, 
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pamatojoties uz tehniskajām prasībām par 
šo tirgu un pieprasījuma reakcijas 
spējām.
Konkursos par pieprasījuma reakcijas 
pasākumu īstenošanu enerģijas un trešās 
rezerves tirgos ietver saprātīgas 
specifikācijas par:
a) dalībai nepieciešamo minimālo uzkrāto 
kW jaudu;
b) sākotnējā novērtējuma metodiku;
c) dalībai nepieciešamo minimālo kW 
daudzumu uz mērījuma vietu (ja tāda ir);
d) pieprasījuma reakcijas aktivizēšanas 
ilgumu;
e) pieprasījuma reakcijas aktivizēšanas 
grafiku;
f) paziņošanas laiku par pieprasījuma 
reakcijas pasākumiem;
g) telemetrijas prasībām;
h) prasībām attiecībā uz sodiem;
i) pieprasījuma reakcijas pasākumu 
aktivizēšanas biežumu;
j) intervāliem starp aktivizēšanām;
k) konkursa norises grafiku;
l) iespēju iesniegt piedāvājumu par 
pozitīvu vai negatīvu jaudu;
m) pieejamības maksājumiem.
Pieprasījuma reakcijas potenciāls ir 
pilnībā jāņem vērā, īstenojot dalībvalsts 
jaudas pietiekamības vai jebkādus citus 
energoapgādes drošības pasākumus.
Īstenojot jaudas atbilstību shēmas, 
dalībvalstis nodrošina, ka pilnībā tiek 
ņemts vērā iespējamais ieguldījums 
pieprasījuma reakcijas pasākumos.

Pamatojums

Without appropriate market participation rules (tender requirements) it is impossible for 
demand side resources to participate in the markets.  This in turn blocks the markets 
competition from the demand side and blocks new entrants.  In markets such as the UK and 
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France, where tender specifications have been adjusted to fit demand side resources, Demand 
Response is being established now on a commercial level.  Adding this article to the Energy 
Efficiency Directive would therefore be a powerful, one-step measure, toward substantially 
forwarding the active participation of European consumers in the electricity markets, 
ensuring that they also are able to benefit financially from Smart Grid rollout.

Grozījums Nr. 76

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b Dalībvalstis pieņem rīcības plānu 
pieprasījuma reakcijas jomā, lai veicinātu 
pieprasījuma reakcijas attīstību saistībā ar 
turpmākiem rīcības plāniem viedo tīklu 
ieviešanai. Plānā ir jāiekļauj attiecīgu 
atļaujošu tehnisku specifikāciju ieviešana 
apkopotas pieprasījuma reakcijas dalībai 
enerģētikas un trešās rezerves tirgos.
Dalībvalstis līdz 2013. gada 
31. decembrim un pēc tam reizi divos 
gados ziņo Komisijai par veiktajiem 
pasākumiem šajā punktā noteikto mērķu 
sasniegšanai.

Pamatojums

Enerģijas tirgi un dalībvalstu infrastruktūras ievērojami atšķiras. Tāpēc tiem būtu jābūt 
iespējai pašiem noteikt, kā vislabāk nodrošināt, ka tiek izveidoti pieprasījuma reakcijas 
pasākumi un kā tās atļauj trešās puses tirgus dalībnieku iesaisti un tirgus konkurenci. Tā tiks 
nodrošināts, ka tiešajiem patērētājiem tiek dota iespēja gūt labumu no patēriņa laikposmu 
kontroles, turklāt tādā apjomā, kas ir saprātīgs un lietderīgi attiecīgajā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 77

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai sasniegtu augstu tehniskās 
kompetences, objektivitātes un uzticamības 
līmeni, dalībvalstis līdz 2014. gada 
1. janvārim nodrošina, lai 

1. Lai sasniegtu augstu tehniskās 
kompetences, objektivitātes un uzticamības 
līmeni, dalībvalstis līdz 2014. gada 
1. janvārim nodrošina, lai 
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energopakalpojumu sniedzējiem, 
energoaudita veicējiem un citu 
energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu īstenotājiem, tostarp būves 
elementu uzstādītājiem atbilstoši 
Direktīvas 2010/31/ES 2. panta 9. punkta 
definīcijai, būtu pieejamas sertifikācijas 
shēmas vai līdzvērtīgas kvalifikācijas 
shēmas.

energopakalpojumu sniedzējiem, 
energoaudita veicējiem un citu 
energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu īstenotājiem, tostarp būves 
elementu uzstādītājiem atbilstoši 
Direktīvas 2010/31/ES 2. panta 9. punkta 
definīcijai, ir nodrošinātas kvalifikācijas 
shēmas. Dalībvalstis pārbauda, vai to 
izglītības un pārkvalifikācijas sistēmas 
nodrošina nepieciešamās zināšanas.

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs jau pastāv efektīvas profesionālās izglītības un tālākizglītības sistēmas. 
Tās garantē, ka pasākumi attiecībā uz energoefektivitātes palielināšanu, enerģijas 
konsultācijām un enerģijas pakalpojumiem jau tiek īstenoti augsti kvalificētā līmenī. Tādēļ 
būtu jāprecizē, ka dalībvalstis var balstīt darbības uz jau esošām kvalifikācijas sistēmām / 
reglamentējošiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 78

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis 1. punktā minētās 
sertifikācijas shēmas vai līdzvērtīgas 
kvalifikācijas shēmas padara publiski 
pieejamas un sadarbojas savā starpā un ar 
Komisiju, lai veiktu shēmu salīdzināšanu 
un atzīšanu.

2. Dalībvalstis 1. punktā minētās 
kvalifikācijas shēmas padara publiski 
pieejamas un strādā, lai veiktu shēmu 
salīdzināšanu un atzīšanu. To dara, 
neskarot Direktīvu 2005/36/EK.

Pamatojums

Direktīvā 2005/36/EK ir noteiktas prasības par profesionālo kvalifikāciju savstarpēju 
atzīšanu. Ir jāprecizē, ka diskusijas par kvalifikācijas atzīšanu neskars Direktīvu 2005/36/EK.

Grozījums Nr. 79

Direktīvas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
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Informācija un apmācība
1. Dalībvalstis nodrošina, ka informācija 
par pieejamiem energoefektivitātes 
mehānismiem un finanšu un tiesisko 
pamatu ir pārredzama, un to plaši un 
aktīvi izplata visiem attiecīgiem tirgus 
dalībniekiem, tostarp patērētājiem, 
celtniekiem, arhitektiem, inženieriem, 
vides auditoriem un ēku elementu 
uzstādītājiem, kā tas noteikts Direktīvā
2010/31/ES. Tās nodrošina, ka bankas un 
citas finanšu iestādes ir informētas par 
līdzdalības iespējām energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu finansēšanā, 
tostarp veidojot publiskā un privātā 
sektora partnerību.
2. Dalībvalstis rada atbilstīgus apstākļus 
un stimulus tirgus dalībniekiem, lai 
enerģijas patērētājiem nodrošinātu 
atbilstošu un mērķtiecīgu informāciju un 
padomus energoefektivitātes jomā.
3. Dalībvalstīs, piedaloties ieinteresētajām 
pusēm, tostarp vietējām un reģionālajām 
iestādēm, izstrādā piemērotas 
informācijas, izpratnes veidošanas un 
mācību programmas, lai informētu 
iedzīvotājus par ieguvumiem un 
praktiskiem labumiem no 
energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumiem.
4. Komisija nodrošina, ka notiek 
dalībvalstu apmaiņa ar labāko 
energotaupības praksi, un šī informācija 
tiek plaši izplatīta.
5. Dalībvalstis nodrošina, ka dati no viedo 
skaitītāju sistēmām sniedz detalizētu 
pamatu šiem padomiem.
6. Dalībvalstis vēlākais gadu pēc šā tiesību 
akta stāšanās spēkā iesniedz Komisijai 
plānu par iniciatīvām, ko tās gatavojas 
pieņemt, un par informācijas pieejamību 
attiecībā uz pieejamiem 
energoefektivitātes mehānismiem un 
finanšu un tiesisko pamatu.
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Pamatojums

Informācija un apmācība ir energoefektivitātes svarīgs priekšnosacījums. Dalībvalstīm 
nevajadzētu būt iespējai izvairīties no atbildības šajā jomā.

Grozījums Nr.  80

Direktīvas priekšlikums
14. pants – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) novēršot reglamentējošos un 
nereglamentējošos šķēršļus 
energoefektivitātes līgumu un citu trešo 
personu finansēšanas pasākumu vai 
pakalpojumu izmantošanai enerģijas 
taupīšanai;

Pamatojums

Līgumu slēgšana un citi trešo personu finansēšanas pasākumi ir svarīgs instruments, lai 
radītu nepieciešamos finanšu resursus. Trešās personas uzņemsies atbildību par 
nepieciešamajiem ieguldījumiem, tajā skaitā par risku, un daļēji gūs labumu no 
ietaupījumiem. Ir jānovērš šķēršļi šā novatoriskā finanšu instrumenta izmantošanai.

Grozījums Nr. 81

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) pieprasot valsts iestādēm apsvērt 
iespēju izmantot energoefektivitātes 
līgumus (EPC), kad tās veic ēku 
renovāciju;

Grozījums Nr. 82

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) kopā ar Komisiju uzraugot tirgus 
darbību, lai ņemtu vērā iespējamos tirgus 
izkropļojumus, kas saistīti ar enerģijas 
sadales vai enerģijas mazumtirdzniecības 
uzņēmumu ienākšanu 
energopakalpojumu tirgū.

Grozījums Nr. 83

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izvērtē un īsteno atbilstīgus 
pasākumus, lai novērstu reglamentējošus 
un nereglamentējošus energoefektivitātes 
šķēršļus, jo īpaši saistībā ar:

Dalībvalstu kompetentās iestādes izvērtē 
un īsteno atbilstīgus pasākumus, lai 
novērstu reglamentējošus un 
nereglamentējošus energoefektivitātes 
šķēršļus, jo īpaši saistībā ar:

Grozījums Nr. 84

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) noteikumiem attiecībā uz uzskaitītām 
ēkām, kuras oficiāli tiek aizsargātas 
klasificētas vides vai to īpašās 
arhitektūras vai vēsturiskās vērtības dēļ, 
lai īpašnieki varētu elastīgāk īstenot 
energoefektivitātes pasākumus šajās ēkās 
saskaņā ar vispārpieņemtu saglabāšanas 
praksi, t.i. veikt ēkas ārējo siltumizolāciju 
(sienas, jumts, logi), ņemot vērā 
nepieciešamību nodrošināt līdzsvaru starp 
kultūras mantojuma saglabāšanu un 
energoefektivitāti.

Pamatojums

Ēku īpašniekiem jāļauj būt elastīgākiem attiecībā uz lēmumiem savās ēkās īstenot 
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energoefektivitātes pasākumus.

Grozījums Nr. 85

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) tādu regulētu cenu atcelšanu, kuras 
neatspoguļo izmaksas.

Grozījums Nr. 86

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) tiesību normām, reglamentējošiem 
noteikumiem un administratīvo praksi 
attiecībā uz mazas jaudas enerģijas 
ražošanas iekārtu iegādi un uzstādīšanu, 
atļauju saņemšanu to darbībai un to 
savienošanu ar tīklu, lai nodrošinātu, ka 
mājsaimniecības netiek kavētas 
mikrotehnoloģiju izmantošanā enerģijas 
ražošanai.

Grozījums Nr. 87

Direktīvas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Fondi un finansēšanas mehānismi

1. Neskarot Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 107. un 108. pantu, 
dalībvalstis var izveidot fondu vai fondus, 
no kuriem subsidē energoefektivitātes 
palielināšanas programmu un citu 
energoefektivitātes palielināšanas 
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pasākumu īstenošanu, kā arī veicina 
energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu tirgus attīstību. Šādi pasākumi 
var būt arī enerģijas audita un enerģijas 
taupīšanai paredzētu finanšu instrumentu 
veicināšana. Fondā var iekļaut arī 
ieņēmumus, ko iegūst emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas izsolēs.
2. Ja no fondiem subsidē 
energoefektivitātes palielināšanas 
programmu īstenošanu, piekļuve tiem ir 
atkarīga no faktiski sasniegtā enerģijas 
ietaupījuma vai energoefektivitātes 
uzlabojumiem. Šādus sasniegumus 
pierāda ar attiecīgiem līdzekļiem, 
piemēram, energoefektivitātes 
sertifikātiem ēkām vai enerģijas etiķeti 
produktiem.

Pamatojums

Finanšu stimuli ir energoefektivitātes veicināšanas svarīgākais instruments. Dalībvalstis 
vajadzētu mudināt izmantot šo instrumentu. Iespējama valsts atbalsta gadījumā pierādījumi 
par to jānodrošina nevis dalībvalstīm, bet Konkurences ĢD. Emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmā gūtie ieņēmumi ir iespējams līdzekļu avots dalībvalstu fondiem.

Grozījums Nr. 88

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā Komisija 
pieņem lēmumu par 1,4 miljardiem 
samazināt saskaņā ar Direktīvas 
2003/87/EK 9. pantu noteikto kvotu 
skaitu, lai saglabātu gan stimulu 
ieguldījumiem energoefektivitātes 
pasākumos un zema oglekļa satura 
tehnoloģijās, gan mērķu līmeni, kurš 
paredzēts Direktīvā 2003/87/EK.
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Pamatojums

Ir jākompensē pieprasījuma pēc ETS kvotām samazinājums, ko izraisīs šīs Direktīvas 
īstenošana un enerģijas ietaupījuma mērķis 20 % apmērā, lai atjaunotu cenu mehānismu 
līmenī, kas paredzēts ietekmes novērtējumā, balsoties uz kuru tika panākta vienošanās par 
Direktīvu 2003/87/EK, un lai saglabātu stimulus investēt energoefektivitātes pasākumos un 
zemas oglekļa dioksīda emisijas tehnoloģijās attiecībā uz iekārtām, kas ir reglamentētas ETS 
direktīvā.

Grozījums Nr. 89

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz katra gada 30. aprīlim dalībvalstis 
ziņo par virzību uz valsts 
energoefektivitātes mērķi saskaņā ar 
XIV pielikuma 1. daļu.

1. Līdz katra gada 30. aprīlim dalībvalstis 
ziņo par virzību uz valsts 
energoefektivitātes mērķi saskaņā ar 
XIV pielikuma 1. daļu. Reizi divos gados 
valstu ziņojumiem pievieno papildu 
informāciju saskaņā ar XIV pielikuma 
2. punktu.

Grozījums Nr. 90

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līdz 2014. gada 30. aprīlim un pēc tam 
ik pēc trīs gadiem dalībvalstis iesniedz 
papildu ziņojumus ar informāciju par 
valsts energoefektivitātes politiku, rīcības 
plāniem, programmām un pasākumiem, 
kas īstenoti vai plānoti valsts, reģionālā 
un vietējā līmenī, lai palielinātu 
energoefektivitāti ar mērķi sasniegt 
3. panta 1. punktā minēto valsts 
energoefektivitātes mērķi. Ziņojumiem ir 
jāpievieno atjauninātas aplēses par 
gaidāmo kopējo primārās enerģijas 
patēriņu 2020. gadā, kā arī aplēses par 
primārās enerģijas patēriņa līmeni 

2. Vēlākais līdz 2013. gada 31. decembrim
un pēc tam ik pēc trīs gadiem dalībvalstis 
iesniedz Komisijai valsts 
energoefektivitātes plānus, kuros minēts, 
kā dalībvalstis gatavojas sasniegt 3. panta 
1. punktā minētos valsts energoefektivitātes 
mērķus. Šajos plānos iekļauj pasākumus, 
kas īstenoti vai plānoti valsts, reģionālā 
un vietējā līmenī, lai palielinātu 
energoefektivitāti. 
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XVI pielikuma 1. daļā minētajos sektoros.

Grozījums Nr. 91

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot valsts energoefektivitātes plānus, 
dalībvalstis ņem vērā izmaksu ziņā 
lietderīgus energoefektivitātes pasākumus 
un oglekļa emisijas pārvirzes risku.

Grozījums Nr. 92

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot valsts energoefektivitātes rīcības 
plānus, dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
līmenī tiek veicināta sistēmas pieeja, 
piemēram, attiecībā uz apgaismojumu, lai 
sekmētu papildu enerģijas taupīšanu, kas 
nav iespējama viena produkta pieejas 
gadījumā. 

Grozījums Nr. 93

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm nevajadzētu noteikt mērķus 
nozarēm, kuras ir pakļautas ievērojamam 
oglekļa emisijas pārvirzes riskam, kā 
noteikts Komisijas Lēmumā 2010/2/ES. Ja 
tās tomēr nolemj šādi rīkoties, dalībvalstis 
nosaka iespējamus nozaru mērķus 
ražošanas procesiem šajās nozarēs, kuri 
attiecas uz enerģijas izmantošanu vienai 
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produkcijas vienībai, lai nekavētu 
rūpniecības izaugsmi.

Grozījums Nr. 94

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija izvērtē gada ziņojumus un 
papildu ziņojumus un novērtē apmēru, 
kādā dalībvalstis ir virzījušās uz 3. panta 
1. punktā noteiktajiem valsts 
energoefektivitātes mērķiem un šīs 
direktīvas īstenošanu. Komisija savu 
novērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam 
un Padomei. Pamatojoties uz ziņojumu 
novērtējumu, Komisija var izdot 
ieteikumus dalībvalstīm.

4. Komisija izvērtē gada ziņojumus un 
papildu informāciju un novērtē apmēru, 
kādā dalībvalstis ir virzījušās uz 3. panta 
1. punktā noteiktajiem valsts 
energoefektivitātes mērķiem un šīs 
direktīvas īstenošanu. Komisija savu 
novērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam 
un Padomei. Pamatojoties uz ziņojumu 
novērtējumu, Komisija var izdot 
ieteikumus dalībvalstīm vai ieteikt to 
piemērojamo instrumentu grozījumus. Ja 
novērtējums rāda, ka dalībvalsts nespēs 
sasniegt valsts energoefektivitātes mērķi, 
tā pēc Komisijas pieprasījuma pārskata šā 
panta 2. punktā minēto valsts 
energoefektivitātes plānu.

Grozījums Nr. 95

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija uzrauga arī šīs direktīvas 
īstenošanas ietekmi uz Direktīvu 
2003/87/EK, Direktīvu 2009/28/EK, kā arī 
Direktīvu 2010/31/EK.

Komisija uzrauga arī šīs direktīvas 
īstenošanas ietekmi uz Direktīvu 
2003/87/EK, Direktīvu 2009/28/EK, kā arī 
Direktīvu 2010/31/EK. Vēlākais līdz 
2013. gada 30. jūnijam Eiropas Komisija 
iesniedz priekšlikumu par Lēmuma par 
kopīgiem centieniem pielāgošanu 
(Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmums Nr. 406/2009/EK).

Komisija rūpīgi uzrauga šīs direktīvas 
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īstenošanas ietekmi uz Direktīvu 
2003/87/EK. Pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā Komisija nekavējoties iesniedz 
ziņojumu Parlamentam un Padomei. Šajā 
ziņojumā cita starpā pārbauda, kāda ir 
ietekme uz stimuliem ieguldījumiem 
zemas oglekļa emisijas tehnoloģijās un uz 
oglekļa emisiju pārvirzes risku. Pirms 
trešā posma uzsākšanas Komisija groza 
Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 
4. punktā minēto regulu, lai ieturētu 
ievērojamu kvotu apjomu.

Grozījums Nr. 96

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija līdz 2014. gada 30. jūnijam 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedz 3. panta 2. punktā minēto 
novērtējumu, kam attiecīgā gadījumā seko 
tiesību akta priekšlikums, kurā noteikti 
valstu obligātie mērķi.

svītrots

Grozījums Nr. 97

Direktīvas priekšlikums
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a pants
Grozījumi Direktīvā 2003/87/EK

Direktīvas 2003/87/EK 9. pantā aiz otrās 
daļas pievieno šādu daļu:
„No 2014. gada lineārā samazinājuma 
koeficients ir 2,25 %.”
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Pamatojums

ETS maksimālā apjoma lineārais koeficients būtu jākoriģē atbilstoši energoefektivitātes 
pasākumiem un ES mērķiem klimata jomā, proti, līdz 2050. gadam vismaz par 80 % 
samazināt iekšzemes siltumnīcefekta gāzu emisiju. Lineārais samazinājuma koeficients 
2,25 % apmērā pamatojas uz emisijas daļām nozarēs, uz kurām ETS attiecas 2050. gadā, kā 
izklāstīts Komisijas sagatavotajā Klimata ceļvedī 2050. gadam.

Grozījums Nr. 98

Direktīvas priekšlikums
-1. pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. pielikums
Valsts energoefektivitātes mērķu 

aprēķināšanas metodika
Nosakot valsts energoefektivitātes mērķus, 
dalībvalstis ievēro turpmāk minēto 
metodiku. Pamats prognozēm par 
primārās enerģijas patēriņu 2020. gadā ir 
2007. gada PRIMES modelis. 
Metodika

Ietaupījums — 20 % no 2007. gada 
PRIMES modelī noteiktā pamata patēriņa 
2020. gadā, kas izteikts Mtoe.
Var piemērot šādus korekcijas 
koeficientus: samazināšanas mērķi 
absolūtā izteiksmē, salīdzinot ar 
2007. gada primārās enerģijas patēriņu:
- nepārsniedz 8 % to deviņu ES valstu 
grupā, kurās ir zemākie mājsaimniecību 
reālie ienākumi uz vienu iedzīvotāju (L9);
- nepārsniedz 12 % to 15 valstu grupā, 
kuras ir atbilstīgas saskaņā ar Kohēzijas 
fondu (C15);
- nepārsniedz 20 % nevienai valstij;

- nav mazāks par 12 % jebkurai valstij, 
kura nav tiesīga saņemt Kohēzijas fonda 
līdzekļus (ES-27 mīnus C15);
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- ir vismaz 5 % jebkurai valstij, kura ir 
tiesīga saņemt Kohēzijas fonda līdzekļus 
(C15);
- absolūtais enerģijas patēriņa pieaugums 
nav vairāk kā 5 %.

Rezultātā iegūst šādus mērķus: 

Beļģija

50,2

42,7

Bulgārija

19,3

17,8

Čehija

43,6

40,1

Dānija

20,2

16,2

Vācija

314,9

251,9

Igaunija

5,9

5,4

Īrija

15,8

14,2
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Grieķija

32,6

28,8

Spānija

138,9

130,7

Francija

254,8

221,1

Itālija

173,3

152,5

Kipra

2,7

2,4

Latvija

4,7

4,9

Lietuva

7,8

7,8

Luksemburga

4,6

4,0

Ungārija
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24,7

23,7

Malta

0,9

0,8

Nīderlande

70,3

60,6

Austrija

32,0

28,2

Polija

93,1

87,9

Portugāle

23,8

24,0

Rumānija

37,5

39,4

Slovēnija

7,0

7,0

Slovākija

16,8
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16,3

Somija

36,2

29,9

Zviedrija

48,1

44,6

Apvienotā Karaliste

212,2

170,82

ES-27

1691,9

1470,5

Grozījums Nr. 99

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja uz produktu attiecas deleģētie akti, 
kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 
2010/30/ES, vai Komisijas direktīva, ar 
kuru īsteno Direktīvu 92/75/EEK, 
iegādājas vienīgi produktus, kuri atbilst 
augstākās energoefektivitātes klases 
kritērijiem, vienlaikus ņemot vērā izmaksu 
efektivitāti, ekonomisko izdevīgumu un 
tehnisko piemērotību, kā arī pietiekamu 
konkurenci;

a) ja uz produktu attiecas deleģētie akti, 
kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 
2010/30/ES, vai Komisijas direktīva, ar 
kuru īsteno Direktīvu 92/75/EEK, 
iegādājas vienīgi produktus, kuri atbilst 
augstākās energoefektivitātes klases 
kritērijiem, vienlaikus ņemot vērā izmaksu 
efektivitāti, ietekmi uz veselību, 
ekonomisko izdevīgumu un tehnisko 
piemērotību, kā arī pietiekamu konkurenci;

Pamatojums

Lemjot par iegādi, būtu jāņem vērā arī rūpes par veselību, lai veicinātu, piemēram, tādu 
produktu iegādi, kuri nesatur cilvēka veselībai kaitīgas vielas.
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Grozījums Nr. 100

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) savos konkursos par pakalpojumu 
līgumiem pieprasa, lai pakalpojuma 
sniedzēji, nodrošinot attiecīgo 
pakalpojumu, izmantotu vienīgi produktus, 
kas atbilst a) līdz d) apakšpunktā 
minētajām prasībām;

e) konkursos par pakalpojumu līgumiem 
pieprasa, lai pakalpojuma sniedzēji, 
nodrošinot attiecīgo pakalpojumu, 
izmantotu vienīgi produktus, kas atbilst a) 
līdz d) apakšpunktā minētajām prasībām.
Rīkojot konkursu par pakalpojumu 
līgumiem, publiskās struktūras izvērtē 
iespēju slēgt ilgtermiņa 
energoefektivitātes līgumus, kā norādīts 
14. panta b) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 101

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīgās puses var izmantot vienu vai 
vairākas no turpmākajām metodēm, lai 
aprēķinātu enerģijas ietaupījumu 6. panta 
2. punkta nolūkā:

Atbildīgās puses var izmantot vienu vai 
vairākas no turpmākajām metodēm, lai
aprēķinātu enerģijas ietaupījumu:

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Komisija nenoteica saistošus mērķus, bet tā 
vietā ierosināja daudzus saistošus pasākumus, kas samazina dalībvalstu elastību, turklāt 
nenodrošinot, ka kopējais 20 % mērķis tiks sasniegts. Tādēļ tas tiek labots, lai varētu sasniegt 
mērķi, vienlaikus dodot dalībvalstīm brīvību izvēlēties no vairākiem nesaistošiem 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 102

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 2. daļa – 2.2. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis arī nodrošina, ka ikviena 
gāzes un elektrības rēķina priekšpusē ir 
norādīti kopsavilkuma dati, kuros iekļauta 
šāda informācija:
a) precīzs tarifa nosaukums;
b) izmantotās enerģijas daudzums;
c) gāzes un/vai elektroenerģijas cena par 
kWh un kā tā mainās atkarībā no 
diennakts stundas;
d) kā cena ir aprēķināta;
e) jebkādas klientam piešķirtās atlaides un 
termiņš, kad tās beidzas;
f) visas maksas, kuras klientam būs 
jāsedz, ja tas mainīs piegādātāju.

Pamatojums

Patērētājiem jāspēj saprast rēķini par enerģiju, lai viņi mainītu savu enerģijas patēriņu. 
Sadarbībā ar patērētāju grupām Komisija ir izstrādājusi enerģijas rēķina paraugu, kurā 
ietverti iepriekš izklāstītie kopsavilkuma dati. Tas ļautu patērētājiem viegli saprast rēķinus.

Grozījums Nr. 103

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums  – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jaunās dzīvojamās zonas vai jaunās 
rūpniecības iekārtas, kuras savā ražošanas 
procesā patērē siltumu, atrodas vietās, kur 
maksimālo daudzumu viņu siltuma 
pieprasījuma apmierinās pieejamais 
siltuma pārpalikums, kā ir norādīts valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plānos. Lai 
nodrošinātu optimālo saderību starp 
siltuma un dzesēšanas pieprasījumu un 
piedāvājumu, teritoriālie plāni sekmē 
vairāku rūpniecības iekārtu izvietošanu 
vienā vietā;

b) jaunās dzīvojamās vai pakalpojumu 
sniegšanas zonas, jaunas sabiedriskas vai 
pakalpojumu sniegšanai paredzētas ēkas
vai jaunās rūpniecības iekārtas, kuras savā 
ražošanas procesā patērē siltumu, atrodas 
vietās, kur maksimālo daudzumu viņu 
siltuma pieprasījuma apmierinās 
pieejamais siltuma pārpalikums, kā ir 
norādīts valsts siltumapgādes un 
dzesēšanas plānos. Lai nodrošinātu 
optimālo saderību starp siltuma un 
dzesēšanas pieprasījumu un piedāvājumu, 
teritoriālie plāni sekmē vairāku rūpniecības 
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iekārtu izvietošanu vienā vietā;

Grozījums Nr. 104

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) dzīvojamās zonas un rūpniecības 
iekārtas, kuras savā ražošanas procesā 
patērē siltumu, ir pieslēgtas vietējam 
centralizētās siltumapgādes vai dzesēšanas 
tīklam.

d) dzīvojamās vai pakalpojumu 
sniegšanas zonas, sabiedriskas vai 
pakalpojumu sniegšanai paredzētas ēkas
un rūpniecības iekārtas, kuras savā 
ražošanas procesā patērē siltumu, ir 
pieslēgtas vietējam centralizētās 
siltumapgādes vai dzesēšanas tīklam.

Grozījums Nr. 105

Direktīvas priekšlikums
XI pielikums – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tīkla regulēšana un tarifi ļauj tīkla 
operatoriem piedāvāt sistēmas 
pakalpojumus un sistēmas tarifus 
pieprasījuma reakcijas pasākumiem, 
pieprasījuma pārvaldībai un decentralizētai 
ražošanai organizētos elektroenerģijas 
tirgos, jo īpaši:

2. Tīkla regulēšana un tarifi rosina tīkla 
operatorus veicināt sistēmas pakalpojumus 
un sistēmas tarifus pieprasījuma reakcijas 
pasākumiem, pieprasījuma pārvaldībai un 
decentralizētai ražošanai organizētos 
elektroenerģijas tirgos, ņemot vērā 
izmaksu efektivitātes ietekmi uz dažāda 
veida mērķa klientiem (iedzīvotāji, 
tirdzniecības un rūpniecības nozare).
Sistēmas pakalpojumi ir:

Grozījums Nr. 106

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī noteikuma izpratnē termins „organizēti 
elektroenerģijas tirgi” ietver ārpusbiržas 
tirgus un elektroenerģijas biržu enerģijas, 

Iespējas reaģēt uz pieprasījumu būtu 
pilnībā jāņem vērā, īstenojot reģionālo 
tīklu kapacitātes atbilstības vai citus ar 
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jaudas, balansēšanas un palīgpakalpojumu 
tirdzniecībai visos laika periodos, tostarp 
nākotnes, nākamās dienas un diennakts 
tirgos.

energoapgādes drošību saistītus 
pasākumus. Šī noteikuma izpratnē termins 
„organizēti elektroenerģijas tirgi” ietver 
ārpusbiržas tirgus un elektroenerģijas biržu 
enerģijas, jaudas, balansēšanas un 
palīgpakalpojumu tirdzniecībai visos laika 
periodos, tostarp nākotnes, nākamās dienas 
un diennakts tirgos.

Pamatojums

Šī sadaļa ir jāstiprina, ņemot vērā to, cik svarīga ir reaģēšana uz pieprasījumu. Līdztekus 
jāveic arī izmaksu efektivitātes novērtējums, lai nodrošinātu, ka tas, ka tiek atvieglota 
reaģēšana uz pieprasījumu, negatīvi neietekmētu nevienu mērķauditorijas veidu. Turklāt ir 
īpaši jāuzsver rūpniecības noliktavas.

Grozījums Nr. 107

Direktīvas priekšlikums
XI pielikums – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jānodrošina tīkla tarifi, kas ļauj noteikt 
dinamiskas cenas tiešā patērētāja 
pieprasījuma reakcijas pasākumiem, 
ieskaitot:

3. Būtu jānodrošina tīkla tarifi, kas ļauj 
noteikt dinamiskas cenas tiešā patērētāja 
pieprasījuma reakcijas pasākumiem, 
ieskaitot:

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Komisija nenoteica saistošus mērķus, bet tā 
vietā ierosināja daudzus saistošus pasākumus, kas samazina dalībvalstu elastību, turklāt 
nenodrošinot, ka kopējais 20 % mērķis tiks sasniegts. Tādēļ tas tiek labots, lai varētu sasniegt 
mērķi, vienlaikus dodot dalībvalstīm brīvību izvēlēties no vairākiem nesaistošiem 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 108

Direktīvas priekšlikums
XIII pielikums – -1. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Energoaudita saturs un metodika.
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Grozījums Nr. 109

Direktīvas priekšlikums
XIV pielikums – 2. daļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildu ziņojumu vispārējā struktūra Papildu informācijas vispārējā struktūra

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Komisija nenoteica saistošus mērķus, bet tā 
vietā ierosināja daudzus saistošus pasākumus, kas samazina dalībvalstu elastību, turklāt 
nenodrošinot, ka kopējais 20 % mērķis tiks sasniegts. Tādēļ tas tiek labots, lai varētu sasniegt 
mērķi, vienlaikus dodot dalībvalstīm brīvību izvēlēties no vairākiem nesaistošiem 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 110

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. panta 2. punktā minētie ziņojumi
nodrošina satvaru valsts energoefektivitātes 
stratēģiju izstrādei.

Direktīvas 19. panta 1. punktā minētā
papildu informācija nodrošina satvaru 
valsts energoefektivitātes stratēģiju 
izstrādei.

[Šis grozījums attiecas uz visu 
XIV pielikuma 2. daļu. Ja to pieņems, būs 
jāveic nepieciešamās izmaiņas visā 
XIV pielikuma 2. daļā].

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Komisija nenoteica saistošus mērķus, bet tā 
vietā ierosināja daudzus saistošus pasākumus, kas samazina dalībvalstu elastību, turklāt 
nenodrošinot, ka kopējais 20 % mērķis tiks sasniegts. Tādēļ tas tiek labots, lai varētu sasniegt 
mērķi, vienlaikus dodot dalībvalstīm brīvību izvēlēties no vairākiem nesaistošiem 
pasākumiem.
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