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Grozījums Nr. 18
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
Noraidījuma priekšlikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteja aicina par 
jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju 
ierosināt noraidīt Komisijas priekšlikumu.

Or. it

Pamatojums

Šis direktīvas priekšlikums ir pretrunā ar LESD 194. panta 2. punkta otro daļu un 
Energoapgādes regulēšanas padomes 2011. gada 4. februāra ārkārtas sanāksmes 
secinājumiem. Jo īpaši 3. un 10. panta un 19. panta 7. punkta apvienotie noteikumi neatbilst 
subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem, jo tie paredz dalībvalstīm jau iepriekš 
noteiktus saistošus valsts energoefektivitātes mērķus un šo mērķu sasniegšanai nepieciešamo 
tehnoloģiju.

Grozījums Nr. 19
Theodoros Skylakakis

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 

(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 



PE475.843v01-00 4/107 AM\882704LV.doc

LV

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.

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, un kuras 
pasaules mēroga konkurencē būs drošas 
vidējā un ilgākā termiņā.

Or. en

Pamatojums

Pareizi veidota energoefektivitāte var vietējā līmenī radīt darbavietas, kuras var saglabāt 
vidējā un ilgākā termiņā un izturēt vispārējo konkurenci. 

Grozījums Nr. 20
Christa Klaß, Peter Liese

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 un 
pakalpojumus, kas atbilst augstiem 
kvalitātes standartiem. Tādēļ Eiropas 
Savienībai būtu efektīvi jākontrolē 
ievedumi no trešām valstī, lai garantētu, 
kā šādi produkti un pakalpojumi atbilst 
tiem pašiem augstas kvalitātes 
standartiem, kas Eiropas Savienībā 
jāievēro vietējiem ražotājiem un 
pakalpojumu sniedzējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Savā 2010. gada 15. decembra 
rezolūcijā par energoefektivitātes rīcības 
plāna pārskatīšanu Eiropas Parlaments 
aicināja Komisiju pārskatītajā 
Energoefektivitātes rīcības plānā19 iekļaut 
pasākumus, lai novērstu plaisu, kas traucē 
2020. gadā sasniegt vispārējo ES 
energoefektivitātes mērķi.

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

Or. en

Grozījums Nr. 22
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Eiropas Komisijas 2011. gada 
22. jūnija ietekmes novērtējums[1] 
parādīja, ka, lai līdz 2020. gadam īstenotu 
energoefektivitātes mērķi kopumā ietaupīt 
20 % enerģijas, daudz piemērotāki būtu 
saistošie valsts energoefektivitātes mērķi 
attiecībā uz primārās enerģijas patēriņu, 
nevis indikatīvie valsts energoefektivitātes 
mērķi. Turklāt ietekmes novērtējums 
parādīja, ka saistošie mērķi dos 
dalībvalstīm lielāku elastību, izstrādājot 
energotaupības mērķus atbilstīgi savām 
īpatnībām.
[1] SEC(2011) 779

Or. en

Grozījums Nr. 23
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šajā kontekstā ir jāatjaunina 
Savienības energoefektivitātes tiesiskais 
regulējums, pieņemot direktīvu, kura 
paredzēta, lai sasniegtu energoefektivitātes 
mērķi līdz 2020. gadam ietaupīt 20 % 
Savienības primārās enerģijas patēriņa un 
panāktu turpmākus energoefektivitātes 
uzlabojumus arī pēc 2020. gada. Šim 
nolūkam tai ir jāizveido kopēja sistēma, lai 
Savienībā veicinātu energoefektivitāti, un 
jāparedz konkrētas darbības, lai īstenotu 
dažus priekšlikumus, kas iekļauti 
2011. gada energoefektivitātes plānā, un 
panāktu būtiskus vēl neīstenotus enerģijas 
ietaupījumu potenciālus, kas tajā apzināti.

(10) Šajā kontekstā ir jāatjaunina 
Savienības energoefektivitātes tiesiskais 
regulējums, pieņemot direktīvu, kura 
paredzēta, lai sasniegtu energoefektivitātes 
mērķi līdz 2020. gadam ietaupīt 20 % 
Savienības primārās enerģijas patēriņa un 
noteiktu papildu enerģijas ietaupījumu 
mērķus līdz 2025. un 2030. gadam. Šim 
nolūkam tai ir jāizveido kopēja sistēma, lai 
Savienībā veicinātu energoefektivitāti, un 
jāparedz konkrētas darbības, lai īstenotu 
dažus priekšlikumus, kas iekļauti 
2011. gada energoefektivitātes plānā, un 
panāktu būtiskus vēl neīstenotus enerģijas 
ietaupījumu potenciālus, kas tajā apzināti.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Būtu vēlams 20 % energoefektivitātes 
mērķi sasniegt, kopīgi īstenojot īpašus 
valsts un Eiropas pasākumus, kas veicina 
energoefektivitāti dažādās jomās. Ja šāda 
pieeja nav sekmīga, politikas struktūra 
tomēr būtu jāpastiprina, pievienojot 
saistošu mērķu sistēmu. Tādēļ pirmajā 
posmā dalībvalstīm būtu jāprasa noteikt 
valsts energoefektivitātes mērķus, shēmas 
un programmas. Viņām pašām būtu jālemj, 
vai šiem mērķiem viņu teritorijā jābūt 
saistošiem vai norādošiem. Otrajā posmā 
šie mērķi un dalībvalstu individuālie 
centieni Komisijai ir jāizvērtē vienlaikus ar 

(13) Būtu vēlams 20 % energoefektivitātes 
mērķi sasniegt, kopīgi īstenojot īpašus 
valsts un Eiropas pasākumus, kas veicina 
energoefektivitāti dažādās jomās. Ja šāda 
pieeja nav sekmīga, politikas struktūra 
tomēr būtu jāpastiprina, pievienojot 
saistošu mērķu sistēmu. Tādēļ pirmajā 
posmā dalībvalstīm būtu jāprasa noteikt 
valsts energoefektivitātes mērķus, shēmas 
un programmas. Viņām pašām būtu jālemj, 
vai šiem mērķiem viņu teritorijā jābūt 
saistošiem vai norādošiem. Otrajā posmā 
šie mērķi un dalībvalstu individuālie 
centieni Komisijai ir jāizvērtē vienlaikus ar 
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datiem par panākumiem, lai novērtētu 
iespējamību sasniegt vispārējo Savienības 
mērķi un apmēru, kādā individuālie 
centieni ir pietiekami, lai panāktu kopīgo 
mērķi. Tādēļ Komisijai, izmantojot 
pārskatīto tiesisko pamatu un stratēģijas 
“Eiropa 2020” procesa ietvaros, ir cieši 
jāuzrauga valstu energoefektivitātes 
programmu īstenošana. Ja šis novērtējums 
atklātu, ka vispārējais Savienības mērķis 
diez vai tiks sasniegts, tad Komisijai ir
jāierosina valstu obligātie mērķi
2020. gadam, ņemot vērā dalībvalstu 
individuālos sākuma punktus, viņu 
ekonomikas attīstību un iepriekšējās 
veiktās darbības.

datiem par panākumiem, lai novērtētu 
iespējamību sasniegt vispārējo Savienības 
mērķi un apmēru, kādā individuālie 
centieni ir pietiekami, lai panāktu kopīgo 
mērķi. Tādēļ Komisijai, izmantojot 
pārskatīto tiesisko pamatu un stratēģijas 
“Eiropa 2020” procesa ietvaros, ir cieši 
jāuzrauga valstu energoefektivitātes 
programmu īstenošana. Ja šis novērtējums 
atklātu, ka vispārējais Savienības mērķis 
diez vai tiks sasniegts, tad Komisijai būs
jāierosina papildu darbība 2020. gadam, 
ņemot vērā dalībvalstu individuālos 
sākuma punktus, viņu ekonomikas attīstību 
un iepriekšējās veiktās darbības.

Or. fi

Grozījums Nr. 25
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Būtu vēlams 20 % energoefektivitātes 
mērķi sasniegt, kopīgi īstenojot īpašus 
valsts un Eiropas pasākumus, kas veicina 
energoefektivitāti dažādās jomās. Ja šāda 
pieeja nav sekmīga, politikas struktūra 
tomēr būtu jāpastiprina, pievienojot 
saistošu mērķu sistēmu. Tādēļ pirmajā 
posmā dalībvalstīm būtu jāprasa noteikt
valsts energoefektivitātes mērķus, shēmas 
un programmas. Viņām pašām būtu
jālemj, vai šiem mērķiem viņu teritorijā 
jābūt saistošiem vai norādošiem. Otrajā 
posmā šie mērķi un dalībvalstu 
individuālie centieni Komisijai ir jāizvērtē 
vienlaikus ar datiem par panākumiem, lai 
novērtētu iespējamību sasniegt vispārējo 
Savienības mērķi un apmēru, kādā 
individuālie centieni ir pietiekami, lai 
panāktu kopīgo mērķi. Tādēļ Komisijai, 

(13) Būtu vēlams 20 % energoefektivitātes 
mērķi sasniegt, kopīgi īstenojot īpašus 
valsts un Eiropas pasākumus, kas veicina 
energoefektivitāti dažādās jomās. Nosakot 
obligātos valsts energotaupības mērķus,
kas pamatotos uz dalībvalstu savstarpējās 
līdzdalības mehānismu, Savienība var 
nodrošināt ES mēroga energotaupības 
mērķa īstenošanu, jo šis mērķis ir svarīgs 
klimata politikai, konkurētspējai, 
ekonomikas pārveidei par videi 
saudzīgāku ekonomiku un darba vietu 
radīšanai. Pagaidām šādas pieejas 
priekšrocība būtu arī tā, ka tā ļautu 
dalībvalstīm izstrādāt sev piemērotus 
energoefektivitātes pasākumus atbilstīgi 
valsts apstākļiem un prioritātēm.
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izmantojot pārskatīto tiesisko pamatu un 
stratēģijas “Eiropa 2020” procesa 
ietvaros, ir cieši jāuzrauga valstu 
energoefektivitātes programmu 
īstenošana. Ja šis novērtējums atklātu, ka
vispārējais Savienības mērķis diez vai tiks 
sasniegts, tad Komisijai ir jāierosina 
valstu obligātie mērķi 2020. gadam, ņemot 
vērā dalībvalstu individuālos sākuma 
punktus, viņu ekonomikas attīstību un 
iepriekšējās veiktās darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Richard Seeber, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Būtu vēlams 20 % energoefektivitātes 
mērķi sasniegt, kopīgi īstenojot īpašus 
valsts un Eiropas pasākumus, kas veicina 
energoefektivitāti dažādās jomās. Ja šāda 
pieeja nav sekmīga, politikas struktūra 
tomēr būtu jāpastiprina, pievienojot 
saistošu mērķu sistēmu. Tādēļ pirmajā 
posmā dalībvalstīm būtu jāprasa noteikt 
valsts energoefektivitātes mērķus, shēmas 
un programmas. Viņām pašām būtu 
jālemj, vai šiem mērķiem viņu teritorijā 
jābūt saistošiem vai norādošiem. Otrajā 
posmā šie mērķi un dalībvalstu 
individuālie centieni Komisijai ir jāizvērtē 
vienlaikus ar datiem par panākumiem, lai 
novērtētu iespējamību sasniegt vispārējo 
Savienības mērķi un apmēru, kādā 
individuālie centieni ir pietiekami, lai 
panāktu kopīgo mērķi. Tādēļ Komisijai, 
izmantojot pārskatīto tiesisko pamatu un 
stratēģijas “Eiropa 2020” procesa ietvaros, 
ir cieši jāuzrauga valstu energoefektivitātes 
programmu īstenošana. Ja šis novērtējums 
atklātu, ka vispārējais Savienības mērķis 

(13) Būtu vēlams 20 % energoefektivitātes 
mērķi sasniegt, kopīgi īstenojot īpašus 
valsts pasākumus, par pamatu ņemot 
saistošus valsts mērķus, kas veicina 
energoefektivitāti dažādās jomās. Tādēļ 
pirmajā posmā dalībvalstīm būtu jāprasa 
noteikt saistošus valsts energoefektivitātes 
mērķus, shēmas un programmas, kas 
pamatojas uz skaidriem līdzdalības 
nolīgumiem. Tādēļ Komisijai, izmantojot 
pārskatīto tiesisko pamatu un stratēģijas
“Eiropa 2020” procesa ietvaros, ir cieši 
jāuzrauga valstu energoefektivitātes 
programmu īstenošana un vajadzības 
gadījumā jāizdara tajā grozījumi.
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diez vai tiks sasniegts, tad Komisijai ir 
jāierosina valstu obligātie mērķi 
2020. gadam, ņemot vērā dalībvalstu 
individuālos sākuma punktus, viņu 
ekonomikas attīstību un iepriekšējās 
veiktās darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 
energoefektivitāti. 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 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 katrai dalībvalstij noteikt savus 
rentablus un citādi pamatotus 
energoefektivitātes pasākumus attiecībā 
uz publiskām struktūrām piederošām 
ēkām, 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 
energoefektivitāti. Energotaupības un 
energoefektivitātes pasākumi 
sabiedriskām ēkām 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. Arī 
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celtniecības materiāliem ir izšķiroša 
nozīme, jo arvien lielāka ēkās kopējās 
patērētās enerģijas daļa rodas jau ēkas 
celtniecības posmā. Eiropas mērogā 
veicinot zemas emisijas materiālu, 
piemēram, koka, izmantošanu, tiktu 
samazināts būvniecības laikā radītais 
kaitējums dabai.

Or. fi

Pamatojums

Ar energoefektivitātes direktīvu būtu jāveicina arī izmaksu lietderība. Dalībvalstu valsts 
finanses ir nepietiekamas, lai veiktu veikt nevajadzīgu un izmaksu ziņā neekonomisku 
renovēšanu. Plašāka renovēšana energoefektivitātes uzlabošanai būtu jāsaista ar ēkas 
ekspluatācijas laikā veiktajiem kapitālajiem remontiem. Turklāt šajā direktīvā būtu jāņem 
vērā celtniecības materiāli. 

Grozījums Nr. 28
Sirpa Pietikäinen

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 

(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. Lai to 
nodrošinātu, svarīgi ir saglabāt direktīvā 
ilgtermiņa skatījumu un noteikt ceļvežus 
radikālai enerģijas patēriņa 
samazināšanai gan privātajās, gan 
sabiedriskajās ēkās līdz 2050. gadam. 
Publiskām struktūrām piederošas ēkas vai 
ēkas, vai kurās tās ir izvietotas, veido 
ievērojamu daļu esošo ēku krājuma un tās 
ir būtiskas sabiedrības dzīvē. Tādēļ ir 
atbilstīgi noteikt ilgtermiņa mērķi un 
energoefektivitātes uzlabošanas gada 
normu publiskām struktūrām piederošām 
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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.

ēkām vai ēkām, vai kurās tās ir izvietotas. 
Šā pasākuma īstenošanai būtu 
nepieciešama palielināta renovācijas
norma un pilnīga renovācija, bet tai 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 energoefektivitāti, patiesībā tā 
palīdzēs ievērot šīs saistības. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Frédérique Ries

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 

(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 
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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.

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 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.

Or. en

Pamatojums

Eiropas iedzīvotāji lielāko laika daļu pavada telpās. Gaisa kvalitātei telpās ir izšķiroša 
ietekme uz viņu veselību, un tā var izraisīt tādas hroniskas saslimšanas kā astma un alerģijas. 
Renovējot ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, ir jāpievēršas iespējamajiem veselības 
apdraudējumiem, tas ir riskam, ka nepietiekamas ventilācijas dēļ var sasmakt gaiss un tajā 
var nokļūt kaitīgas emisijas no celtniecības materiāliem un būvniecības  produktiem.

Grozījums Nr. 30
Linda McAvan, Åsa Westlund

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 

(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 
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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 
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.

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.

Or. en

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 varētu sākt negodīgu sacensību.

Grozījums Nr. 31
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. lt

Grozījums Nr. 33
Vladko Todorov Panayotov
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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 pārstāv 
milzīgu enerģijas ietaupījumu potenciālu 
ES. Lai palīdzētu tiem pieņemt 
energoefektivitātes pasākumus, 
dalībvalstīm ir jāizveido labvēlīga sistēma, 
kas ļautu nodrošināt MVU tehnisko 
atbalstu, mērķtiecīgu informēšanu un 
vienkāršota procedūra un pieteikuma 
veidlapas, piesakoties uz līdzekļu 
saņemšanu un/vai iekļaušanu valsts 
energosistēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 24. novembra Direktīva 
2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām
energoefektivitāti iekļauj starp kritērijiem, 
lai noteiktu labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, kas izmantojami par atsauci, 
nosakot atļauju nosacījumus iekārtām, 
kas ietilpst tās darbības jomā, ieskaitot 
sadedzināšanas iekārtas, kuru kopējā 
nominālā ievadītā siltumjauda ir 50 MW 
vai lielāka. Tomēr minētajā direktīvā 
dalībvalstīm ir paredzēta izvēle 
nepiemērot energoefektivitātes prasības 
sadedzināšanas iekārtām un citām 
iekārtām, kas emitē oglekļa dioksīdu, 
attiecībā uz darbībām, kas nosauktas 
I pielikumā Eiropas Parlamenta un 

svītrots
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Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvā 
2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā30. Lai 
nodrošinātu to, ka elektroenerģijas un 
siltuma ražošanas iekārtās un 
minerāleļļas un gāzes rafinēšanas 
iekārtās tiek panākts būtisks 
energoefektivitātes palielinājums, ir 
jāuzrauga faktiskie energoefektivitātes 
līmeņi un jāsalīdzina ar attiecīgajiem 
energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti 
ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu. Komisijai ir jāsalīdzina 
energoefektivitātes līmeņi un, ja starp 
faktisko energoefektivitātes līmeni un to, 
kas saistīts ar labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu piemērošanu, ir būtiskas 
atšķirības, jāapsver iespēja ierosināt 
papildu pasākumus. Informācija, kas 
apkopota par faktiskajām 
energoefektivitātes vērtībām, ir jāizmanto 
arī, pārskatot saskaņotās efektivitātes 
atskaites vērtības atsevišķai siltuma un 
elektroenerģijas ražošanai, kas noteiktas 
Komisijas 2006. gada 21. decembra 
Lēmumā 2007/74/EK31.
__________________
31 OV L 32, 06.02.07., 183. lpp.

Or. it

(Sk. grozījumu, ar kuru svītro 19. panta 5. punktu.)

Grozījums Nr. 35
János Áder

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 24. novembra Direktīva 
2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām29

energoefektivitāti iekļauj starp kritērijiem, 

(28) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 24. novembra Direktīva 
2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām29

energoefektivitāti iekļauj starp kritērijiem, 
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lai noteiktu labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, kas izmantojami par atsauci, 
nosakot atļauju nosacījumus iekārtām, kas 
ietilpst tās darbības jomā, ieskaitot 
sadedzināšanas iekārtas, kuru kopējā 
nominālā ievadītā siltumjauda ir 50 MW 
vai lielāka. Tomēr minētajā direktīvā 
dalībvalstīm ir paredzēta izvēle nepiemērot 
energoefektivitātes prasības 
sadedzināšanas iekārtām un citām 
iekārtām, kas emitē oglekļa dioksīdu, 
attiecībā uz darbībām, kas nosauktas 
I pielikumā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvā 
2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā30. Lai 
nodrošinātu to, ka elektroenerģijas un 
siltuma ražošanas iekārtās un minerāleļļas 
un gāzes rafinēšanas iekārtās tiek panākts 
būtisks energoefektivitātes palielinājums, ir 
jāuzrauga faktiskie energoefektivitātes 
līmeņi un jāsalīdzina ar attiecīgajiem 
energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti ar 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu. Komisijai ir jāsalīdzina 
energoefektivitātes līmeņi un, ja starp 
faktisko energoefektivitātes līmeni un to, 
kas saistīts ar labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu piemērošanu, ir būtiskas 
atšķirības, jāapsver iespēja ierosināt 
papildu pasākumus. Informācija, kas 
apkopota par faktiskajām 
energoefektivitātes vērtībām, ir jāizmanto 
arī, pārskatot saskaņotās efektivitātes 
atskaites vērtības atsevišķai siltuma un 
elektroenerģijas ražošanai, kas noteiktas 
Komisijas 2006. gada 21. decembra 
Lēmumā 2007/74/EK31.

lai noteiktu labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, kas izmantojami par atsauci, 
nosakot atļauju nosacījumus iekārtām, kas 
ietilpst tās darbības jomā, ieskaitot 
sadedzināšanas iekārtas, kuru kopējā 
nominālā ievadītā siltumjauda ir 50 MW 
vai lielāka. Tomēr minētajā direktīvā 
dalībvalstīm ir paredzēta izvēle nepiemērot 
energoefektivitātes prasības 
sadedzināšanas iekārtām un citām 
iekārtām, kas emitē oglekļa dioksīdu, 
attiecībā uz darbībām, kas nosauktas 
I pielikumā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvā 
2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā30. Lai 
nodrošinātu to, ka elektroenerģijas un 
siltuma ražošanas iekārtās tiek panākts 
būtisks energoefektivitātes palielinājums, ir 
jāuzrauga faktiskie energoefektivitātes 
līmeņi un jāsalīdzina ar attiecīgajiem 
energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti ar 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu. Komisijai ir jāsalīdzina 
energoefektivitātes līmeņi un, ja starp 
faktisko energoefektivitātes līmeni un to, 
kas saistīts ar labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu piemērošanu, ir būtiskas 
atšķirības, jāapsver iespēja ierosināt 
papildu pasākumus. Informācija, kas 
apkopota par faktiskajām 
energoefektivitātes vērtībām, ir jāizmanto 
arī, pārskatot saskaņotās efektivitātes 
atskaites vērtības atsevišķai siltuma un 
elektroenerģijas ražošanai, kas noteiktas 
Komisijas 2006. gada 21. decembra 
Lēmumā 2007/74/EK31.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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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 
un energoefektivitātes pienākuma shēmu 
īstenošanu. Tādēļ dalībvalstīm ir jāievieš 
sertifikācijas shēmas energopakalpojumu 
sniedzējiem, energoaudita veicējiem un 
citu energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu īstenotājiem.

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

Or. fi

Grozījums Nr. 37
Vladko Todorov Panayotov

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

(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 
un energoefektivitātes pienākuma shēmu 
īstenošanu. Tādēļ dalībvalstīm ir jāievieš 
sertifikācijas shēmas energopakalpojumu 
sniedzējiem, energoaudita veicējiem un 
citu energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu īstenotājiem. Dalībvalstīm 
jānodrošina, ka tiek ievērotas 
sertifikācijas piešķiršanai paredzētās 
obligātās starpposma mērķu prasības, ko 
ir ierosinājusi Komisija. 

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Anja Weisgerber, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Nepieciešamo energoefektivitātes 
pieaugumu varēs sasniegt, tikai pilnībā 
mainot sabiedrības domāšanu. 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 efektīvu 
enerģijas patēriņu ar atbilstīgu dzīves 
veidu un personisko uzvedību. Tādēļ 
dalībvalstīm jāveic mērķtiecīga darbība, 
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.

Or. de

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 ar enerģiju šķiesties nedrīkst.

Grozījums Nr. 39
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

Direktīvas priekšlikums
33. 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 var 
saprast, 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) 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.

Or. es

Grozījums Nr. 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

(33b) 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 
arī pagātnē izmantoto labo praksi 
attiecībā uz šādu ēku izmantošanu un 
funkcijām. 

Or. es

Grozījums Nr. 42
Kriton Arsenis

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 sagatavo 
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 mazu oglekļa dioksīda 
emisiju tehnoloģijās un sagatavo ETS 
sektorus turpmāk nepieciešamajām
inovācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Bas Eickhout
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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 
gāzes emisijas 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.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Richard Seeber, Peter Liese

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 

(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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sasniegt 9 % mērķi, kas ir daudz 
pieticīgāks nekā vēlāk pieņemtais 20 % 
enerģijas ietaupījuma mērķis 2020. gadam, 
tādēļ nav nekādas vajadzības pievērst 
uzmanību mērķu līmenim.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija neierosināja saistošus 
mērķus, bet tā vietā ieteica daudzus saistošus pasākumus, tas 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. 45
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Direktīvas priekšlikums
37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37a) Kad ir noteikti mērķi un rādītāji, 
jāņem vērā atšķirības starp dalībvalstīm, 
un jo īpaši klimatiskie apstākļi, 
ekonomikas stāvoklis un paredzamā 
izaugsme.

Or. lt

Grozījums Nr. 46
Vladko Todorov Panayotov

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 

(38) Lai varētu piemēroties tehnikas 
attīstībai un energoresursu sadales 
izmaiņām, pilnvaras pieņemt aktus 
attiecībā uz noteiktiem jautājumiem 
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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.

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu ir jādeleģē Komisijai. 
Komisija sagatavošanas darbu laikā rīko
apspriešanos, tostarp ekspertu līmenī ar 
attiecīgo Eiropas Parlamenta komiteju.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Šī direktīva izveido kopēju sistēmu 
energoefektivitātes veicināšanai Savienībā, 
lai nodrošinātu vismaz Savienības mērķa –
— 20 % primārās enerģijas ietaupījumu 
līdz 2020. gadam salīdzinājumā ar 
2007. gadu — sasniegšanu un sagatavotu 
pamatu turpmākiem energoefektivitātes 
uzlabojumiem pēc šā termiņa.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Šī direktīva izveido kopēju pasākumu
sistēmu energoefektivitātes veicināšanai 
Savienībā, lai nodrošinātu Savienības
2020. gada galvenā energoefektivitātes
20 % mērķa sasniegšanu un sagatavotu 
pamatu turpmākiem energoefektivitātes 
uzlabojumiem pēc šā termiņa.
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Or. en

Pamatojums

Šis grozījums labāk atbilst juridiskajam pamatam un Energoapgādes regulēšanas padomes 
2011. gada 4. februāra ārkārtas sēdes secinājumiem. Turklāt tā mērķis ir parādīt, ka 
energoefektivitātes principa ievērošana rada enerģijas ietaupījumus, nevis otrādi.

Grozījums Nr. 49
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Šī direktīva izveido kopēju sistēmu 
energoefektivitātes veicināšanai Savienībā, 
lai nodrošinātu Savienības mērķa — 20 % 
primārās enerģijas ietaupījumu līdz 
2020. gadam — sasniegšanu (2020. gadā 
primārās enerģijas patēriņš gadā sasniegs 
1474 Mtoe līmeni) un sagatavotu pamatu 
turpmākiem energoefektivitātes 
uzlabojumiem pēc šā termiņa.

Or. en

Pamatojums

Tā kā jautājums par to, kā izmērīt energoefektivitāti un virzību uz 20 % mērķa sasniegšanu 
līdz šim ir bijis viens no galvenajiem šķēršļiem, ir lietderīgi paskaidrot, ko šajā punktā nozīmē 
,,mērķis”.

Grozījums Nr. 50
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva izveido kopēju sistēmu 
energoefektivitātes veicināšanai Savienībā, 
lai nodrošinātu Savienības mērķa – 20 % 

Šī direktīva izveido kopēju sistēmu 
energoefektivitātes veicināšanai Savienībā, 
lai nodrošinātu Savienības mērķa —



PE475.843v01-00 26/107 AM\882704LV.doc

LV

primārās enerģijas ietaupījumu līdz 
2020. gadam – sasniegšanu un sagatavotu 
pamatu turpmākiem energoefektivitātes 
uzlabojumiem pēc šā termiņa.

vismaz 20 % primārās enerģijas 
ietaupījumu līdz 2020. gadam —
sasniegšanu un sagatavotu pamatu 
turpmākiem energoefektivitātes 
uzlabojumiem līdz 2025. un 2030. gadam 
un pēc šā termiņa.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Linda McAvan, Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Šī direktīva izveido kopēju sistēmu 
energoefektivitātes veicināšanai Savienībā, 
lai nodrošinātu 25 % primārās enerģijas 
ietaupījumu līdz 2020. gadam –
sasniegšanu un sagatavotu pamatu 
turpmākiem energoefektivitātes 
uzlabojumiem pēc šā termiņa.

Or. en

Pamatojums

Ar Energoefektivitātes direktīvi būtu jāievieš saistošs mērķis līdz 2020. gadam samazināt 
enerģijas patēriņu par 25 % — atbilstoši ENVI 2010. gada atzinumam par 
Energoefektivitātes rīcības plānu.

Grozījums Nr. 52
Anja Weisgerber,

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva izveido kopēju sistēmu 
energoefektivitātes veicināšanai Savienībā, 
lai nodrošinātu Savienības mērķa – 20 % 

Šī direktīva izveido kopēju sistēmu 
energoefektivitātes veicināšanai Savienībā, 
lai, uzlabojot energoefektivitāti,
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primārās enerģijas ietaupījumu līdz
2020. gadam – sasniegšanu un sagatavotu 
pamatu turpmākiem energoefektivitātes 
uzlabojumiem pēc šā termiņa.

nodrošinātu Savienības mērķa — 20 % 
primārās enerģijas ietaupījumu 
salīdzinājumā ar daudzumu, ko paredzēts 
ietaupīt 2020. gadā — sasniegšanu un 
sagatavotu pamatu turpmākiem 
energoefektivitātes uzlabojumiem pēc šā 
termiņa.

Or. de

Pamatojums

Direktīvas mērķa formulējumam jābūt balstītam uz secinājumiem, ko valstu un valdību 
vadītāji pieņēma 2007. gada marta Eiropadomē.

Grozījums Nr. 53
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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, 
un tā paredz indikatīvo valsts 
energoefektivitātes mērķu noteikšanu 
2020. gadam.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums labāk atbilst juridiskajam pamatam un Energoapgādes regulēšanas padomes 
2011. gada 4. februāra ārkārtas sēdes secinājumiem.

Grozījums Nr. 54
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

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



PE475.843v01-00 28/107 AM\882704LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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, 
un tā nosaka saistošus valsts 
energoefektivitātes mērķus 2020. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Theodoros Skylakakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 pretdabiskajiem 
stimuliem lieliem enerģijas ražotājiem, 
kas veicina energoefektivitāti, un tā paredz 
valsts energoefektivitātes mērķu 
noteikšanu 2020. gadam.

Or. el

Pamatojums

Ir jābūt vadlīnijām par politikas darbību īstenošanu gadījumos, ja tirgus nepilnības ir ļoti 
plašas un būtiskas un rada lielas ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās izmaksas.

Grozījums Nr. 56
Cristina Gutiérrez-Cortines



AM\882704LV.doc 29/107 PE475.843v01-00

LV

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šajā direktīvā paredzēto prasību 
minimums neattiecas uz ēkām ar īpašu 
arhitektūras, vēstures vai kultūras nozīmi 
to konkrēto tehnisko un estētisko īpašību 
dēļ. Tādēļ dalībvalstīm jābūt tiesībām 
pieņemt lēmumu katrā atsevišķā 
gadījumā, apspriežoties ar kompetentiem 
valsts kultūras mantojuma ekspertiem, ja 
kādai īpašai šāda veida ēkai ir 
nepieciešams izņēmums.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a „enerģijas ietaupījumi” ir ietaupītās 
enerģijas apjoms, ko nosaka, izmērot 
un/vai aplēšot patēriņu pirms un pēc 
viena vai vairāku energoefektivitātes 
palielināšanas pasākumu īstenošanas, to 
darot normālos ārējos apstākļos, kas 
ietekmē enerģijas patēriņu;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. “energopakalpojums” ir fizisks labums 
vai ieguvums, kas iegūts no enerģijas, 
energoefektīvas tehnoloģijas vai tāda 
pasākuma apvienojuma, kurā var būt 
iekļautas ekspluatācijas, uzturēšanas un 
kontroles darbības, kas vajadzīgas 
pakalpojuma sniegšanai, kuru sniedz, 
pamatojoties uz līgumu un attiecībā uz 
kuru parastos apstākļos ir pierādīts, ka tas 
izraisa pārbaudāmu un izmērāmu vai 
aplēšamu energoefektivitātes palielinājumu 
vai primārās enerģijas ietaupījumu;

3. „energopakalpojums” ir fizisks labums 
vai ieguvums, kas iegūts no enerģijas 
pārvaldes sistēmas un/vai enerģijas  
energoefektīvas tehnoloģijas vai tāda 
pasākuma apvienojuma, kurā var būt 
iekļautas ekspluatācijas, uzturēšanas un 
kontroles darbības, kas vajadzīgas 
pakalpojuma sniegšanai, kuru sniedz, 
pamatojoties uz līgumu un attiecībā uz 
kuru parastos apstākļos ir pierādīts, ka tas 
izraisa pārbaudāmu un izmērāmu vai 
aplēšamu energoefektivitātes palielinājumu 
vai galīgos enerģijas ietaupījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. „publiskas struktūras" ir „līgumslēdzējas 
iestādes”, kā definēts Direktīvā 
2004/18/EK;

4. „publiskas struktūras” ir „līgumslēdzējas 
iestādes”, kā definēts Direktīvā 
2004/18/EK, un struktūras, kas kā daļu 
no vispārējas nozīmes pakalpojumiem 
nodrošina mājokļus, par kuriem 
iemītniekiem ir regulāri jāmaksā īre vai 
pirms ievākšanās šādā mājoklī jāpierāda, 
ka viņiem ir pietiekami daudz līdzekļu;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. „publiskas struktūras" ir „līgumslēdzējas 
iestādes”, kā definēts Direktīvā 
2004/18/EK;

4. „publiskas struktūras„ ir „līgumslēdzējas 
iestādes”, kā definēts Direktīvā 
2004/18/EK, izņemot pašvaldības mājokļu 
sabiedrības;

Or. de

Pamatojums

Renovācijas saistības nevajadzētu attiecināt uz pašvaldības mājokļu sabiedrībām. Tas kropļos 
konkurenci, nostādot pašvaldības mājokļu sabiedrības neizdevīgākā situācijā salīdzinājumā 
ar to konkurentiem dzīvokļi tirgū — privātajiem īpašniekiem. Pašvaldību mājokļu 
sabiedrībām jābūt tiesībām pašām pieņemt lēmumus par ekonomiski realizējamu renovāciju, 
lai pašvaldības mājokļu iemītniekiem nebūtu jāmaksā nesamērīgi augsta, sociāli 
nepieņemama īre.

Grozījums Nr. 61
Karl-Heinz Florenz

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.

Or. en

Pamatojums

Tas 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 
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elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējo tirgu.

Grozījums Nr. 62
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 11. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. “energopakalpojumu sniedzējs” ir 
fiziska vai juridiska persona, kas sniedz 
energopakalpojumus vai citus 
energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumus tiešā patērētāja iekārtās vai 
telpās;

11. “energopakalpojumu uzņēmums 
(EPU)” ir fiziska vai juridiska persona, kas 
sniedz energopakalpojumus vai citus 
energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumus tiešā patērētāja iekārtās vai 
telpās;
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Or. en

Pamatojums

„EPU” ir tirgū pieņemts termins, ko lieto pakalpojumu sniedzēji, patērētāji, politikas 
veidotāji un citas ieinteresētās aprindas. Tā lietošana nodrošina atbilstību šai direktīvai un 
citiem ES tiesību aktiem. Cita termina lietošana radītu sajukumu to var dažādi interpretēt un 
ļaunprātīgi izmantot.

Grozījums Nr. 63
Peter Liese

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, 
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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.

Or. en

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. 64
Sirpa Pietikäinen

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

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 sistemātisks augstas 
kvalitātes ieguldījumu pakāpes audits, 
kura rezultātā iegūst piemērotu 
informāciju par rūpniecisko iekārtu, 
rūpniecisko procesu un ēku vai privāto vai 
publisko pakalpojumu faktisko
energoefektivitāti. Auditā tiek noteikti un 
kvantitatīvi izmērīti rentabli enerģijas
ietaupījumi un tiek sagatavoti ieteikumi šo 
ietaupījumu izmantošanai un 
energoefektivitātes uzlabošanai. Par 
pamatu šiem aprēķiniem ir jāizmanto 
aprites cikla izmaksas un priekšrocības, 
ņemot vērā arī mainīgos elementus, 
piemēram, lietotāju vai iemītnieku 
uzvedību. Tas dod ražotņu un ēku 
īpašniekiem un pārvaldniekiem, 
komunālo pakalpojumu uzņēmumiem, 
energopakalpojumu uzņēmumiem un 
investoriem ļoti ticamu, augstas kvalitātes 
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informāciju par projektu izmaksām un 
sagaidāmajiem ietaupījumiem un riskiem.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Frédérique Ries

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

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, ņemot vērā ietekmi uz 
veselību, nosaka skaitliskā izteiksmē 
rentablas enerģijas ietaupījuma iespējas un 
kuras konstatējumus apkopo ziņojumā;

Or. en

Pamatojums

Novērtējot rentablu enerģijas ietaupījumu iespējas, jāņem vērā ietekme uz veselību, lai 
nodrošinātu līdzsvaru starp labas kvalitātes gaisu telpās, mitruma kontroli un komfortu un 
energoefektivitātes palielināšanu.

Grozījums Nr. 66
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. “energoefektivitātes līgumi” ir 
līgumiska vienošanās starp 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākuma 
saņēmēju un sniedzēju, saskaņā ar kuru 

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

maksa par sniedzēja veikto ieguldījumu ir 
saistīta ar līgumā atrunātu garantēto
energoefektivitātes palielinājuma līmeni 
vai citādi nolīgtu energoefektivitātes 
kritēriju, piemēram, finanšu ietaupījumiem 
vai kilovatstundu ietaupījumiem;

Or. en

Pamatojums

Garantija, ko piedāvā, realizējot un pārdodot energoefektivitātes līgumus, ir svarīga 
sastāvdaļa EPU saiknē ar patērētāju. Turklāt garantētie ietaupījumi nav tikai finansiāli, bet 
attiecas arī uz kilovatstundām.

Grozījums Nr. 67
Vladko Todorov Panayotov

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

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 EPU), un 
par šo pasākumu, 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;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 24.a apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 69
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 26. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26. “efektīva centralizētā siltumapgāde un 
dzesēšana” ir centralizētās siltumapgādes 
vai dzesēšanas sistēma, kurā vismaz 50 % 
ir siltums, kas iegūts no atjaunojamiem 
resursiem, zudumiem vai koģenerācijas 
režīmā vai šo veidu kombinācija, un kur 
primārās enerģijas faktors, kā ir minēts 
Direktīvā 2010/31/ES, ir vismaz 0,8;

26. “efektīva centralizētā siltumapgāde un 
dzesēšana” ir centralizētās siltumapgādes 
vai dzesēšanas sistēma, kurā vismaz 50 % 
ir siltums, kas iegūts no atjaunojamiem 
resursiem, zudumiem vai koģenerācijas 
režīmā vai šo veidu kombinācija, vai kur 
primārās enerģijas faktors, kā ir minēts 
Direktīvā 2010/31/ES, ir vismaz 0,8;

Or. pl

Grozījums Nr. 70
Bas Eickhout

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 27.a apakšpunkts (jauns)

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;



AM\882704LV.doc 37/107 PE475.843v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 71
Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 27.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„pieprasījuma reakcijas programma” ir 
IKT lietojumprogramma, ka ļauj 
elektrības patērētājiem mainīt savu 
pieprasījumu pēc elektrības atbilstīgi cenu 
un piedāvājuma svārstībām;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 27.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27.a (jauns) „pilnīga renovācija” ir 
vispusīga ēkas vai ēku grupas enerģijas 
patēriņa modernizācija, kas uzlabo 
energoefektivitāti vismaz par 75 % 
salīdzinājumā ar stāvokli pirms 
renovācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
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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 2020. gadā ir vismaz 
zemāks par savu noteikto mērķi, kā tas 
paredzēts –I. pielikumā. Šādi obligāti 
valsts mērķi atbilst Savienības mērķiem 
nodrošināt vismaz 20 % enerģijas 
ietaupījumu, kas minēti 1. pantā, un šie 
mērķi prasa samazināt ES primārās 
enerģijas patēriņu 2020. gadā līdz 
1353,50 Mtoe, kas ir 80 % no enerģijas 
patēriņa 2007. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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. Dalībvalstis nosaka valsts 
energoefektivitātes mērķi, kas izteikts kā 
absolūts vai nu galīgā enerģijas patēriņa 
vai 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. Vēl ņem vērā 
pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai un atjaunojās enerģijas 
plašākai izmantošanai. 

Or. fi
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Pamatojums

Primāro enerģiju nevajadzētu izmantot par energotaupības rādītāju, jo tas rada problēmas 
un ir pretrunā ES atjaunīgās enerģijas mērķiem.  Dalībvalstīs, kuras palielina, piemēram, 
bioenerģijas, izmantošanu, var pieaugt primārās enerģijas patēriņš, jo bioenerģijai ir mazāka 
energoietilpība nekā fosilajam kurināmajam.

Grozījums Nr. 75
Holger Krahmer

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. Dalībvalstis nosaka valsts 
energoefektivitātes mērķi. 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.

Or. en

Pamatojums

Uzmanība jāpievērš energoefektivitātei, nevis tikai absolūtajiem ietaupījumiem, un izaugsme 
ES ir iespējama tikai tad, ja to nodrošina augsti efektīvi uzņēmumi.

Grozījums Nr. 76
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka valsts 1. Dalībvalstis nosaka indikatīvu valsts 
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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.

energoefektivitātes mērķi primārās 
enerģijas patēriņam 2020. gadā. Nosakot 
šos mērķus, tās ņem vērā Savienības 
galveno 2020. gada energoefektivitātes
20 % mērķi, pasākumus, kas paredzēti šajā 
direktīvā, pasākumus kas pieņemti, lai 
sasniegtu valsts energoefektivitātes
mērķus, kuri pieņemti saskaņā ar 
Direktīvas 2006/32/EK 4. panta 1.punktu, 
un citus pasākumus, lai veicinātu 
energoefektivitāti dalībvalstīs un 
Savienības līmenī. Nosakot valsts 
energoefektivitātes mērķus, dalībvalstis 
var ņemt vērā apstākļus, kas ietekmē 
primārās enerģijas patēriņu konkrētajā 
valstī: izmaiņas enerģijas importā un
eksportā, biomasas, kā arī vēja un saules 
enerģijas izmantošanas attīstību un 
oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu. 

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums labāk atbilst juridiskajam pamatam un Energoapgādes regulēšanas padomes 
2011. gada 4. februāra ārkārtas sēdes secinājumiem. Turklāt tā mērķis ir parādīt, ka 
energoefektivitātes principa ievērošana rada enerģijas ietaupījumus, nevis otrādi.

Grozījums Nr. 77
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

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 

1. Dalībvalstis pieņem saistošu valsts 
energoefektivitātes mērķi, kas izteikts kā 
absolūts primārās enerģijas patēriņa 
līmenis 2020. gadā. Šos mērķus nosaka 
atbilstīgi Ia pielikumā (jauns) norādītajai 
metodikai.
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4. panta 1.punktu, un citus pasākumus, 
lai veicinātu energoefektivitāti dalībvalstīs 
un Savienības līmenī.

Or. en

Pamatojums

Jau ir kļuvis skaidrs, ka 20 %  mērķi nesasniegs, pamatojoties uz pašu dalībvalstu noteiktiem 
indikatīviem mērķiem. Gaidīt līdz 2014. gadam, kad tas apstiprināsies, nozīmē zaudēt vēl 
vairāk laika. Direktīvā ir jānosaka Eiropas mēroga metodika valsts mērķu noteikšanai, lai 
garantētu, ka tie kopā sastāda 20 %, un līdz ar šīs direktīvas stāšanos spēkā tie varētu kļūt 
par saistošiem mērķiem.

Grozījums Nr. 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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. Ar šo direktīvu nosaka saistošus valsts 
energoefektivitātes mērķus, kas izteikti kā 
absolūts primārās enerģijas patēriņa 
līmenis 2020., 2025. un 2030. gadā. 
Saskaņā ar I pielikumu šie valsts mērķi
nodrošinās Savienības 20 % ietaupījumu 
mērķa īstenošanu līdz 2020. gadam un 
pēc šā termiņa.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Linda McAvan, Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
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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. Dalībvalstis pieņem saistošu valsts 
energoefektivitātes mērķi, kas izteikts kā 
absolūts primārās enerģijas patēriņa 
līmenis 2020. gadā. Kopīgi šie mērķi ļaus
ES līdz 2020. gadam samazināt primārās 
enerģijas patēriņu par 25 %.

Or. en

Pamatojums

Ar Energoefektivitātes direktīvi būtu jāievieš saistošs mērķis līdz 2020. gadam samazināt 
enerģijas patēriņu par 25 % — atbilstoši ENVI 2010. gada atzinumam par 
Energoefektivitātes rīcības plānu.

Grozījums Nr. 80
Richard Seeber, Peter Liese

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. Vēlākais līdz 2013. gada 30. jūnijam
dalībvalstis vienojas par valsts 
energoefektivitātes mērķiem, pamatojoties 
uz Komisijas priekšlikumu un ņemot vērā 
Ia pielikumā paredzēto metodiku, lai līdz 
2020. gadam nodrošinātu Savienības 
mērķa — 20 % primārās enerģijas 
ietaupījumu — izpildi, kas prasīs 
samazināt ES primārās enerģijas patēriņu 
2020. gadā par 368 Mtoe. Valsts 
energoefektivitātes mērķus izsaka kā 
primārās enerģijas patēriņa absolūto 
līmeni 2020. gadā un ņem vērā 
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Richard Seeber, Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
īstenotas politikas darbības un 
programmas, lai sasniegtu valsts 
energoefektivitātes mērķus, kas noteikti 
atbilstīgi šā panta 1. punkta noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Linda McAvan, Pavel Poc, Åsa Westlund, Kriton Arsenis

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.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 83
Richard Seeber, Peter Liese

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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 84
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

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. Dalībvalstis ievieš pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka to primārās enerģijas 
patēriņš ir vienāds vai zemāks par –
1. pielikumā noteiktā 2020. gada mērķa 
ikgadējo lineāro trajektoriju.

Or. en
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Grozījums Nr. 85
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 vai 
ne vēlāk par laiku, kad ir pieejami aktuāli 
un uzticami statistikas dati, 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.

Or. fi

Pamatojums

Eirostata statistikas dati tiek sagatavoti ar divu līdz triju gadu nobīdi, un līdz 2014. gadam tie 
nebūs pieejami, tādēļ stāvokļa noskaidrošanai pietiks ar to, ka energoefektivitātes direktīvas 
ietekme tiek izmērīta, izsakot to enerģijas patēriņā.

Grozījums Nr. 86
Holger Krahmer

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 
izvērtē, vai Savienība varēs sasniegt savu 
20 % primārās enerģijas ietaupījuma mērķi 
līdz 2020. gadam, ņemot vērā 1. punktā 
minēto valsts mērķu summu un 
novērtējumu, kas minēts 19. panta 
4. punktā.

Or. en
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Pamatojums

Paredzētais energoefektivitātes ietaupījums 368 Mtoe gadā nebūs atbilstīgs mērķis gan tad, ja 
ES ekonomikas izaugsme būs zemāka, gan tad, ja tā būs augstāka nekā tas tiek patlaban 
paredzēts. Gadu gaitā ir jāveic pielāgošana, lai pilnveidotu mērķi un ar to saistītos politikas 
pasākumus.

Grozījums Nr. 87
Oreste Rossi

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 
izvērtē, vai Savienība darbojas tā, lai līdz 
2020. gadam sasniegtu savu galveno 
energoefektivitātes 20 % mērķi, 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 
7. punktā.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums labāk atbilst juridiskajam pamatam un Energoapgādes regulēšanas padomes 
2011. gada 4. februāra ārkārtas sēdes secinājumiem. Turklāt tā mērķis ir parādīt, ka 
energoefektivitātes principa ievērošana rada enerģijas ietaupījumus, nevis otrādi.

Grozījums Nr. 88
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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 

2. Dalībvalstīm ir pienākums īstenot 
I pielikumā paredzētās enerģijas
ietaupījuma saistības, īstenojot šajā 
direktīvā paredzētos pasākumus, kā arī 
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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.

valsts, reģionālos un vietējos pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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 
izvērtē, vai Savienība varēs sasniegt savu 
20 % primārās enerģijas ietaupījuma mērķi 
līdz 2020. gadam.

Or. pl

Grozījums Nr. 90
Richard Seeber, Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2013. gada 31. decembrim Komisija, 
saskaņā ar 18. pantu pieņemot deleģētus 
aktus, izstrādā vienotu un rentablu 
metodiku enerģijas ietaupījumu 
uzraudzībai un pārbaudei, kas ļaus ar 
līdzvērtīgiem noteikumiem kvantitatīvi 
izmērīt dalībvalstu centienus, 
pamatojoties uz pieejamajiem statistikas 
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rādītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Bas Eickhout

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants — Ēku fonda renovēšana
1. Dalībvalstis izvirza mērķi līdz 
2050. gada 31. decembrim par 80 % 
samazināt enerģijas patēriņu esošajā ēku 
fondā salīdzinājumā ar 2010. gada līmeni.
2. Kā daļu no Direktīvas 2010/31/ES 
9. pantā minētajiem valsts plāniem un 
neskarot šā panta 1. punktu, dalībvalstis 
izstrādā programmas un politikas 
darbības un veic pasākumus ēku fonda 
renovēšanai, lai īstenotu 1. punktā 
izvirzīto mērķi. 
Šajās programmās iekļauj pilnīgas 
renovācijas mērķus līdz 2020., 2030. un 
2040. gadam, sadalot tos pa atsevišķām 
ēku kategorijām.
Dalībvalstis publisko šīs programmas līdz 
2014. gada 1. janvārim.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants — Ēku fonds
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1. Dalībvalstis izvirza mērķi līdz 
2050. gadam samazināt enerģijas patēriņu 
esošajā ēku fondā par 80 %.
2. Līdz 2013. gada janvārim dalībvalstis 
izstrādā valsts ceļvežus 1. punktā minētā 
mērķa sasniegšanai.  Tajos ietver vismaz:
a) starpposma mērķus enerģijas patēriņa 
samazināšanai esošajā ēku fondā līdz 
2020., 2030. un 2040. gadam;
b) stratēģijas un pasākumus, kā sasniegt 
2.a punktā minētos mērķus;
c) stratēģijas un pasākumus, kā atbalstīt 
iemītniekus un ļaut viņiem pašiem 
kontrolēt enerģijas patēriņu un 
pārliecināties, ka energoefektivitātes 
pasākumu dotie ieguvumi pārsniedz 
izdevumus; 
d) stratēģijas un pasākumus, kā risināt 
energoefektivitātes jautājumus sociālajos 
mājokļos.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants — Ēku fonds
1. Dalībvalstis sagatavo valsts stratēģiju 
projektus enerģijas patēriņa 
samazināšanai valsts esošajā ēku fondā.
2. Valsts stratēģijās iekļauj likumdošanas, 
finanšu un apmācības pasākumus, lai līdz 
2050. gada 31. decembrim esošajā ēku 
fondā samazinātu enerģijas patēriņu par 
80 % salīdzinājumā ar 2010. gada līmeni, 
galvenokārt īstenojot pilnīgi renovāciju.
3. Valsts stratēģijās jāiekļauj arī šādus 
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starpposma mērķus:
a) līdz 2030. gada 31. decembrim 
samazinātu enerģijas patēriņu esošajā 
ēku fondā par 30 % salīdzinājumā ar 
2010. gada līmeni; 
b) līdz 2040. gada 31. decembrim 
samazinātu enerģijas patēriņu esošajā 
ēku fondā par 60 % salīdzinājumā ar 
2010. gada līmeni. 
4. Dalībvalstis var pieņemt atšķirīgu 
pieeju komerciālām, dzīvojamām un 
sabiedriskām ēkām un var sākt ar to ēku 
grupas renovēšanu, kuras 
energoefektivitātes rādītāji ir vissliktākie.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jādefinē vispusīgas valsts stratēģijas, kā ilgtermiņa perspektīvā samazināt 
enerģijas patēriņu esošajā ēku fondā.

Grozījums Nr. 94
Kriton Arsenis

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants — Ēku fonds
1. Dalībvalstis sagatavo projektus valsts 
stratēģijām enerģijas patēriņu 
samazināšanai esošajā ēku fondā.
2. Valsts stratēģijās iekļauj likumdošanas, 
finanšu un apmācības pasākumus, lai līdz 
2050. gada 31. decembrim esošajā ēku 
fondā samazinātu enerģijas patēriņu par 
80 % salīdzinājumā ar 2010. gada līmeni, 
galvenokārt īstenojot pilnīgi renovāciju.
3. Valsts stratēģijās iekļauj arī šādus 
starpposma mērķus:
a) līdz 2030. gada 31. decembrim 
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samazināt enerģijas patēriņu esošajā ēku 
fondā par 30 % salīdzinājumā ar 
2010. gada līmeni,
b) līdz 2040. gada 31. decembrim 
samazināt enerģijas patēriņu esošajā ēku 
fondā par 60 % salīdzinājumā ar 
2010. gada līmeni.
4. Dalībvalstis var pieņemt atšķirīgu 
pieeju komerciālām, dzīvojamām un 
sabiedriskām ēkām un var sākt ar tās ēku 
grupas renovēšanu, kuras 
energoefektivitātes rādītāji ir vissliktākie.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Richard Seeber

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.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 96
Bas Eickhout

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 tiktu 
pilnībā renovēti 3 % kopējās platības ēkās, 
kuras atrodas publisko struktūru īpašumā 
vai kurās tās ir izvietotas. 3 % proporciju 
aprēķina no attiecīgās dalībvalsts ēku, 
kuras atrodas publisko struktūru īpašumā 
vai kurās tās ir izvietotas, kopējās platības, 
kura katra gada 1. janvārī neatbilst valsts 
minimālajām energoefektivitātes prasībām, 
kas noteiktas, piemērojot Direktīvas 
2010/31/ES 4.pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 

1. Dalībvalstis nodrošina, lai, sākot ar 
2014. gada 1. janvāri, katras valsts 
publiskais sektors var sistemātiski īstenot 
rentablus un citādi pamatotus 
energotaupības un energoefektivitātes
pasākumus. To var panākt saskaņā ar 
valsts programmām vai nolīgumiem, lai 
veicinātu dalībvalsts publisko struktūru 
īpašumā esošo ēku energoauditus, vai 
citām darbībām un renovēšanas 
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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.

pasākumiem, kas jāveic, pamatojoties uz 
šādu auditu rezultātiem. Rentabli 
pasākumi var būt arī, piemēram, patēriņa 
uzraudzības veicināšana vai enerģijas 
pārvaldības sistēmu un telpu efektivitātes 
uzlabošana. 

Or. fi

Pamatojums

Ar energoefektivitātes direktīvu ir jāveicina arī izmaksu lietderība. Dalībvalstu valsts finanses 
ir nepietiekamas, lai veiktu nevajadzīgu un izmaksu ziņā neekonomisku renovēšanu. Plašāka 
renovēšana energoefektivitātes uzlabošanai būtu jāsaista ar ēkas ekspluatācijas laikā 
veiktajiem kapitālajiem remontiem.

Grozījums Nr. 98
Oreste Rossi

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 tiktu 
renovēti 1 % 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. 
1 % proporciju aprēķina no attiecīgās 
dalībvalsts publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku, kam kopējā lietderīgā platība ir 
virs 500 m2, kopējās platības, kura katra 
gada 1. janvārī neatbilst valsts 
minimālajām energoefektivitātes prasībām, 
kas noteiktas, piemērojot Direktīvas 
2010/31/ES 4.pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 99
Linda McAvan

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 tiktu 
renovēti 3 % ēku, kuras atrodas publisko 
struktūru īpašumā vai kurās tās ir 
izvietotas, 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 ēku, kuras atrodas publisko 
struktūru īpašumā vai kurās tās ir 
izvietotas un kuru 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.

Or. en

Pamatojums

Vairākās valstīs publiskās struktūras ēkas iznomā no privātā sektora. 

Grozījums Nr. 100
Holger Krahmer

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 

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 
7. pantu, dalībvalstis nodrošina, lai, sākot 
ar 2014. gada 3. janvāri, katru gadu tiktu 
renovēti 3 % publisko struktūru īpašumā



AM\882704LV.doc 55/107 PE475.843v01-00

LV

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.

esošo ēku kopējās platības un tādējādi 
izpildītu vismaz minimālās 
energoefektivitātes prasības, kuras 
attiecīgās dalībvalstis ir noteikušas, 
piemērojot Direktīvas 2010/31/ES 4. pantu, 
ar nosacījumu, ka tiek nodrošināts 
pietiekams finansējums. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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 2. janvāri, katru gadu tiktu 
renovēti 1 % 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. 
2 % proporciju aprēķina no attiecīgās 
dalībvalsts publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku, kam kopējā lietderīgā platība ir 
virs 500 m2, bet pēc 2015. gada 9. jūlija —
virs 250 m2, kopējās platības, kura katra 
gada 1. janvārī neatbilst valsts 
minimālajām energoefektivitātes prasībām, 
kas noteiktas, piemērojot Direktīvas 
2010/31/ES 4.pantu.

Or. pl
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Grozījums Nr. 102
Sirpa Pietikäinen

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. 1. Lai īstenotu 3.a pantā (jauns) minēto 
ilgtermiņa mērķi un neskarot Direktīvas 
2010/31/ES 7. pantu, dalībvalstis īsteno 
īpašos valsts ceļvežus to ēku renovācijai, 
kuras atrodas publisko struktūru īpašumā
vai kurās tās ir izvietotas. Šie ceļveži 
nodrošina piegādātās enerģijas vai galīgā 
enerģijas patēriņa pakāpenisku 
samazināšanu (kWh un KWh/m² vai 
ekvivalents), kā tas noteikts Direktīvas 
2010/31/ES I pielikumā, līdz 2020., 
2030. un 2045. gadam attiecīgi vismaz par 
20 %, 40 % un 80 %.

Šo plānu ietvaros visās ēkās, kas atrodas 
valsts, reģionālo un vietējo iestāžu 
īpašumā vai kur tās ir izvietotas — sākot 
ar 2014. gada 1. janvāri — tiek veikti 
periodiski modernizācijas darbi 
(piemēram, vecuma, sliktas kvalitātes vai 
neatbilstošas energoefektivitātes dēļ) un 
tiek veikta arī energoefektivitātes 
renovācija, kā rezultātā samazināsies 
iepriekš minētais enerģijas patēriņš.
2. Īstenojot 1. punktā noteiktās prasības, 
dalībvalstis nodrošina, ka pilnīgu 
renovāciju veic, ja tas ir tehniski 
iespējams, sākot ar ēkām, kam ir 
vissliktākie energoefektivitātes rādītāji, un 
iekļauj visus ekonomiski pamatotos 
pasākumus. Šo renovāciju veic ar tādu 
grafiku un tik pamatīgi, ka līdz 
2030. gadam un pēc šā termiņa tiek 
sasniegts iecerētais vai provizoriskais 
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kumulatīvais energoefektivitātes 
uzlabojums vidēji gadā vismaz 3,5 % no 
kopējā sabiedrisko ēku fonda. 

Or. en

Grozījums Nr. 103
Anja Weisgerber

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 2. janvāri, katru gadu tiktu 
renovēti 1 % 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. 
2 % 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. Dalībvalstis var 
pieņemt lēmumu neiekļaut renovācijas 
normā sabiedrisko ēku kopējo lietderīgo 
platību, ja attiecībā uz to Direktīvas 
2010/31/ES 4. pantā paredzētās 
minimālās prasības saistībā ar aprēķināto 
ēkas kalpošanas laiku nav rentablas. 

Or. de

Pamatojums

Komisija apgalvo, ka renovācijas saistības ,,nenodrošina īpaši lielus enerģijas ietaupījumus” 
(Komisijas ietekmes novērtējuma kopsavilkuma 4. lpp.). Tas valsts finansēm var radīt 
ievērojamu finansiālu slogu. Renovācijas saistības var novest pie obligātas renovācijas, kam 
ir apšaubāma ekoloģiskā un ekonomiskā vērtība un kas var apdraudēt Eiropas mērķi ietaupīt 
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enerģiju, jo tad līdzekļi pietrūks citām jomām. 

Grozījums Nr. 104
Vladko Todorov Panayotov

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 3. janvāri, katru gadu tiktu 
renovēti 1 % 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.

Dalībvalstis paredz tādu pasākumu 
īstenošanu, kas saistīti ar ēku apvalku, 
ēkas iekārtām, darbību un uzturēšanu, kā 
arī patērētāju uzvedību. Tajos ietilps 
pievienošana efektīviem centralizētiem 
siltumapgādes tīkliem, ja tas ir tehniski un 
ekonomiski realizējams (ēkām, kuras 
renovē un gadījumos, kad siltumapgādes 
iekārtām ir nepieciešami uzlabojumi). 

Or. en

Grozījums Nr. 105
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
4.pants – 1. punkts
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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 3. janvāri, katru gadu tiktu 
renovēti 1 % 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. Īpaša uzmanība 
jāpievērš tam, lai nodrošinātu labu gaisa 
kvalitāti telpās, nosakot atbilstīgas 
ventilācijas prasības un izmantojot zemas 
emisijas celtniecības materiālus, iekārtas 
un izstrādājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Frédérique Ries

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja energoefektivitātes pasākumi ir 
saistīti ar sabiedriskām telpām, piemēram, 
mazbērnu novietnēm, bērnudārziem vai 
skolām, veic ietekmes uz veselību 
novērtējumu.

Or. en
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Pamatojums

Nepietiekama gaisa kvalitāte telpās īpaši kaitīgi var ietekmēt bērnus. Veicot 
energoefektivitātes pasākumus sabiedriskām ēkā, kurās uzturas bērni, obligāti  būtu jāveic 
ietekmes uz veselību novērtējums, lai noskaidrotu iespējamos riskus un lemtu par 
pasākumiem, kas līdzsvarotu energoefektivitāti un nepieciešamību nodrošināt telpās 
kvalitatīvu gaisu.

Grozījums Nr. 107
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
nenoteikt vai nepiemērot 1. punktā 
minētās prasības ēkām, ko oficiāli 
aizsargā kā daļu no klasificētas vides vai 
to īpašās arhitektūras vai vēsturiskās 
vērtības dēļ, ja šo prasību izpilde, ievērojot 
noteiktas minimālas energoefektivitātes 
prasības, nepieņemami izmainītu to 
raksturu vai izskatu. 

Or. en

Grozījums Nr. 108
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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.

svītrots

Or. fi
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Pamatojums

Ja no 4. panta 1. punkta svītro obligāti veicamās renovācijas procentu likmi, 2. punkts kļūst 
lieks.

Grozījums Nr. 109
Richard Seeber

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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija neierosināja saistošus 
mērķus, bet tā vietā ieteica daudzus saistošus pasākumus, tas 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
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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 divos iepriekšējos un/vai
nākamajos gados.
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Or. pl

Grozījums Nr. 111
Anja Weisgerber

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 trīs iepriekšējos vai nākamajos 
gados.

Or. de

Pamatojums

Stingri noteikta gadā veicamās renovācijas norma nav elastīga un reāla. Publiskajām 
struktūrām jābūt iespējai sadalīt renovācijas darbus vairāku gadu garumā, tādējādi 
nodrošinot renovācijas normas izpildi visā šajā periodā.

Grozījums Nr. 112
Richard Seeber

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:

svītrots

(a) platību m2 un
(b) katras ēkas energoefektivitāti.

Or. en



AM\882704LV.doc 63/107 PE475.843v01-00

LV

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija neierosināja saistošus 
mērķus, bet tā vietā ieteica daudzus saistošus pasākumus, tas 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. 113
Bas Eickhout

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 sarakstu par ēkām, kuras atrodas
publisko struktūru īpašumā, vai kurās tās 
ir izvietotas, norādot:

Or. en

Grozījums Nr. 114
Oreste Rossi

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 savu publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku sarakstu, norādot 1. punktā 
minēto kopējo lietderīgo platību un 
iekļaujot tajā šādus datus:

Or. en
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Grozījums Nr. 115
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
4.pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) platību m2 un) svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija neierosināja saistošus 
mērķus, bet tā vietā ieteica daudzus saistošus pasākumus, tas 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. 116
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
4.pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) platību m2 un a) lietderīgo platību m2;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
4.pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) katras ēkas energoefektivitāti. svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 118
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
4.pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) katras ēkas energoefektivitāti. b) katras ēkas energoefektivitāti un

Or. en

Pamatojums

Direktīvā iepriekš paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija neierosināja 
saistošus mērķus, bet tā vietā ieteica daudzus saistošus pasākumus, tas 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. 119
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
4.pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) izmantotos EPU un 
energoefektivitātes paaugstināšanas 
līgumus.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
4.pants – 3. punkts – pirmā daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr šādu sarakstu sastādīšanu 
neattiecina uz valsts drošībai nozīmīgām 
ēkām, piemēram, bruņoto spēku īpašumā 
esošajām ēkām.

Or. fi

Pamatojums

Valsts drošības apsvērumu dēļ ir svarīgi šajos sarakstos neiekļaut ēkas, kas atrodas, 
piemēram, bruņoto spēku īpašumā.

Grozījums Nr. 121
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Kā alternatīvu pieeju 1. un 2. punktam 
dalībvalstis var veikt citus pasākumus, lai 
panāktu līdzvērtīgus ikgadējus 
energoefektivitātes uzlabojumus 
publiskajām struktūrām piederošās ēkās, 
kā tas paredzēts 1. punktā. Dalībvalstis 
var publiskajām struktūrām piederošo ēku 
renovāciju pasludināt par prioritāti, 
pamatojoties uz šo struktūru ēku fonda 
visrentablāko energoefektivitātes 
uzlabošanu. Lai īstenotu alternatīvu 
pieeju, tās var aptuveni aprēķināt 
enerģijas ietaupījumus, ko varētu dot 
1. un 2. punkta noteikumu īstenošana, 
izmantojot atbilstošas standartvērtības, 
kas rādītu ēkas enerģijas patēriņu pirms 
un pēc renovācijas.
Dalībvalstis, kas izvēlas šo alternatīvo 
iespēju, vēlākais līdz 2014. gada 
1. janvārim paziņo Komisijai alternatīvos 
pasākumus, ko tās plāno pieņemt, 
norādot, kā ar šiem pasākumiem tiks 
panākti līdzvērtīgus energoefektivitātes 
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uzlabojumi publiskām struktūrām 
piederošās ēkās.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Rolandas Paksas

Direktīvas priekšlikums
4.pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis rosina publiskās struktūras: 4. Dalībvalstis nodrošina, ka publiskās 
struktūras:

Or. en

Grozījums Nr. 123
Frédérique Ries

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ieviest energovadības sistēmu kā daļu 
sava plāna īstenošanas.

b) ieviest energovadības sistēmu kā daļu 
sava plāna īstenošanas.

Energoefektivitātes plānā un pārvaldības 
sistēmā pienācīgi tiek ņemts vērā veselības 
apdraudējums un veicinoši pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
4.pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ņemt vērā sabiedrisko ēku celšanas 
laikā celtniecības materiālu radītās 
oglekļa dioksīda emisijas, jo šo materiālu 
ražošanas laikā tika izmantota enerģija, 
un celtniecības materiālu draudzīgumu 
pret vidi visā to ekspluatācijas laikā, un 
veicināt atjaunojamo dabas resursu, 
piemēram, koksnes, izmantošanu 
būvniecībā.

Or. fi

Pamatojums

Arī celtniecības materiāliem ir izšķiroša nozīme, jo arvien lielāka ēkās kopējās patērētās 
enerģijas daļa rodas jau ēkas celtniecības posmā. Eiropas mērogā veicinot zemas emisijas 
videi nekaitīgu materiālu, piemēram, koka, izmantošanu, tiktu samazināts celtniecības laikā 
radītais kaitējums dabai.

Grozījums Nr. 125
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
4.pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ievieš līgumus par energoapgādes 
pakalpojumiem, lai ilgtermiņā saglabātu 
vai uzlabotu energoefektivitāti, tostarp 
energoefektivitātes paaugstināšanas 
līgumus;  

Or. en

Grozījums Nr. 126
Rolandas Paksas

Direktīvas priekšlikums
4.pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) šo plānu saturu un struktūru nosaka 
valsts līmenī, bet izstrādā un pieņem 
reģionālajā un vietējā līmenī, pielāgojot 
tos publisko struktūru īpatnībām;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
4.pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) c) dalībvalstis veicina to, ka tiek 
izstrādāti energoefektivitātes un veselīgu 
ēku kritēriji, sagatavoti pārbaudes 
protokoli un informācijas kampaņas un 
notiek apmaiņa ar atzīto praksi;

Or. en

Pamatojums

Jāveicina energoefektivitātes un veselīgu ēku kritēriju un pārbaudes protokolu izstrāde, kā arī 
apmaiņa ar atzīto praksi, lai veidotu ēkas, kas ir gan energoefektīvas, gan veselīgas.

Grozījums Nr. 128
Rolandas Paksas

Direktīvas priekšlikums
4.pants – 4. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) reģionālo un vietējo publisko 
struktūru pieņemtajiem 
energoefektivitātes plāniem jābūt juridiski 
saistošiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 129
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Jo Leinen, Sophie Auconie

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a (jauns) Dalībvalstis izstrādā valsts 
ceļvežus, lai sniegtu detalizētu 
informāciju par valsts stratēģiju, kā līdz 
2050. gadam samazināt oglekļa dioksīda 
emisijas ēku fondā par 80 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Šie 
valsts ceļveži jāpieņem līdz 2014. gada 
1. janvārim (sabiedriskajām ēkām), līdz 
2015. gada 1. janvārim (komerciālajām 
ēkām) un līdz 2017. gada 1. janvārim 
(privātajām ēkām), kā arī jānosaka ēku 
fonda vidējā enerģijas patēriņa 
starpposmu mērķi 2020., 2030. un 
2040. gadam.

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā ir jāapskata arī privāto ēku fonds, tomēr ne kā absolūtā izteiksmē izteikts 
nemainīgs mērķis. Lai sasniegtu šo mērķi, dalībvalstīm jābūt izvēles iespējām.

Grozījums Nr. 130
Theodoros Skylakakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Par katru 4. pantā minēto darbību tiek 
sagatavots tehniski ekonomiskais 
pamatojums, kurā būtu parādīti 
ieguldījumu finansiālie rezultāti, ņemot 
vērā konkrētās sabiedriskās ēkas 
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pašreizējo pielietojumu un iespējamos 
pielietojumus nākotnē.

Or. el

Pamatojums

Šajā taupības laikā visiem lēmumiem par valsts finanšu izlietojumu jābūt ekoloģiski un 
ekonomiski pamatotiem, un nedrīkst pieļaut gadījumus, kad konkrēti uzņēmumi gūst 
monopola priekšrocības, nesniedzot papildu guvumu visai sabiedrībai.

Grozījums Nr. 131
Oreste Rossi

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 nodrošina, lai publiskās 
struktūras iegādātos vienīgi tādus 
produktus, pakalpojumus un ēkas, kurām ir 
augsts energoefektivitātes līmenis, ņemot 
vērā izmaksu lietderību, ekonomisko 
izdevīgumu un tehnisko piemērotību, kā 
norādīts III pielikumā

Or. en

Grozījums Nr. 132
Holger Krahmer

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 nodrošina, lai publiskās 
struktūras iegādātos vienīgi tādus 
produktus, pakalpojumus un ēkas, kurām ir 
augsts energoefektivitātes līmenis, ņemot 
vērā izmaksu lietderības apsvērumus, kā 
norādīts III pielikumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 133
Anja Weisgerber, Peter Liese

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

Tādējādi publiskās struktūras ņem vērā 
izmaksu lietderību, ekonomisko 
izdevīgumu un tehnisko piemērotību, kā 
arī pietiekamu konkurenci.

Or. de

Pamatojums

Publiskā iepirkuma jomā būtu jāspēj ņemt vērā ne tikai energoefektivitāti, bet arī citus 
faktorus, tādējādi ļaujot ikvienā gadījumā pienācīgi novērtēt izvēles kritērijus.

Grozījums Nr. 134
Vladko Todorov Panayotov

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 nodrošina, lai publiskās 
struktūras iegādātos vienīgi tādus 
produktus, pakalpojumus un ēkas, kurām ir 
augsts energoefektivitātes līmenis.

Dalībvalstis veicina energopakalpojumu 
izstrādi un uzsākšanu, kā tas noteikts 
2. panta 3. punktā. Šajā sakarībā, 
publiskās struktūras izvērtē iespēju 
noslēgt ilgtermiņa energoefektivitātes 
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līgumus, kā minēts 14.b pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 135
Richard Seeber

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

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija neierosina saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosina daudzus saistošus pasākumus, tas 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. 136
Theodoros Skylakakis

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 nodrošina, lai publiskās 
struktūras iegādātos vienīgi tādus 
produktus, pakalpojumus un ēkas, kurām ir 
augsts energoefektivitātes līmenis, kā 
norādīts III pielikumā, ar nosacījumu, ka 
ar konkrēto pirkumu saistītās papildu 
izmaksas ir finansiāli pamatotas, ņemot 
vērā to, ka ieguldījums šajā pirkumā 
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palielina energoefektivitāti un samazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Or. el

Pamatojums

Šajā taupības laikā visiem lēmumiem par valsts finanšu izlietojumu jābūt ekoloģiski un 
ekonomiski pamatotiem, un nedrīkst pieļaut gadījumus, kad konkrēti uzņēmumi gūst 
monopola priekšrocības, nesniedzot papildu guvumu visai sabiedrībai.

Grozījums Nr. 137
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

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, kā 
norādīts III pielikumā.

Or. fr

Grozījums Nr. 138
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 139
Bas Eickhout

Direktīvas priekšlikums
6.pants – 1. punkts
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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 
dalībvalstī, izņemot transportam 
izmantoto enerģiju. Šo enerģijas 
ietaupījuma apjomu atbildīgās puses panāk 
starp tiešajiem patērētājiem.

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka enerģijas sadales 
uzņēmumi un/vai enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
kopīgu ikgadēju galapatēriņa enerģijas 
ietaupījumu, kas ir līdzvērtīgs vismaz 2 %
no šajā dalībvalstī gadā pārdotās enerģijas 
apjoma, ko aprēķina kā vidējo aritmētisko 
no pēdējo trīs gadu rādītājiem. Šo 
enerģijas ietaupījuma apjomu atbildīgās 
puses panāk starp tiešajiem patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 
dalībvalstī, izņemot transportam izmantoto 
enerģiju. Šo enerģijas ietaupījuma apjomu 
atbildīgās puses panāk starp tiešajiem 
patērētājiem.

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma var būt arī kā alternatīva ar 
nolīgumu pamatota energoefektivitātes 
shēma, kā tas minēts 9. punktā, atbilstoši 
tām, ko jau lieto daudzās dalībvalstīs. Šī 
shēma vai 9. punktā minētās alternatīvās 
shēmas nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas katrai 
dalībvalstij jānosaka atbilstīgi savam 
energoefektivitātes izejas punktam, 
izņemot transportam izmantoto enerģiju.
Šo enerģijas ietaupījuma apjomu atbildīgās 
puses panāk starp tiešajiem patērētājiem.
Dalībvalstis var pildīt enerģijas 
ietaupījumu saistības, pilnībā vai daļēji, 



PE475.843v01-00 76/107 AM\882704LV.doc

LV

izmantojot alternatīvu, ar nolīgumu 
pamatotu energoefektivitātes shēmu, 
tostarp tādu, kura tieši skar enerģijas 
tiešos lietotājus.

Or. fi

Pamatojums

Daudzās dalībvalstīs jau darbojas efektīvas ar nolīgumu pamatotas energoefektivitātes 
shēmas. Energoefektivitātes direktīvā būtu jāļauj izmantot šīs sekmīgās shēmas, nevis 
jāparedz dalībvalstīm pienākums veidot jaunas shēmas. Dalībvalstīm savās izraudzītajās 
energoefektivitātes shēmās būtu jānosaka ikgadējie ietaupījuma mērķi, pamatojoties uz izejas 
punktu, lai īstenotu 3. pantā minētos valsts mērķus. 

Grozījums Nr. 141
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

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 
dalībvalstī, izņemot transportam 
izmantoto enerģiju. Šo enerģijas 
ietaupījuma apjomu atbildīgās puses panāk 
starp tiešajiem patērētājiem.

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 kā kvotu no 
pārdotās enerģijas apjoma iepriekšējā 
kalendārajā gadā šajā dalībvalstī un kā 
papildinājumu valsts mērķim, kas noteikts 
atbilstīgi šīs direktīvas 3. panta 
noteikumiem, ņemot vērā Savienības 
stratēģiju līdz 2020. gadam ietaupīt 20 % 
enerģijas. Šo enerģijas ietaupījuma apjomu 
atbildīgās puses panāk starp tiešajiem 
patērētājiem. Enerģijas ietaupījumu mērķi 
ievieš pakāpeniski, un tā sākuma līmenis 
ir katrai dalībvalstis atšķirīgs, lai pilnībā 
ņemtu vērā iepriekšējās darbības un 
sasniegtos rezultātus, tostarp 
energoefektivitātes pasākumus, kas jau 
pieņemti degvielas nozarē.
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Ar stimuliem vai īpašu fiskālo režīmu ir 
jāveicina ilgtermiņa ietaupījumiem 
paredzētie mērķi vai strukturētās 
programmas, ko ierosinājuši 
energoefektivitātes nozarē strādājošie 
operatori.

Or. en

Pamatojums

The amendment aims to introduce the principle of flexibility and subsidiarity.  A “one fits all” 
approach is not advisable in the implementation of ambitious energy efficiency targets. 
Member States shall set a national energy efficiency target according to specific national 
circumstances such as energy scenario, primary energy consumption, early actions and 
progress achieved in the implementation of energy efficiency policies so far. Member States 
must set up the most appropriate measures to reach this target.  The Fuel Quality Directive 
and the ETS already foresee strict efficiency targets for fuels.

Grozījums Nr. 142
Holger Krahmer

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 
dalībvalstī, izņemot transportam 
izmantoto enerģiju. Šo enerģijas 
ietaupījuma apjomu atbildīgās puses 
panāk starp tiešajiem patērētājiem.

1. Lai īstenotu 3. panta 1. punktā minēto 
mērķi, dalībvalstis var izveidot
energoefektivitātes shēmu. Šī shēma 
nodrošina to, ka atbildīgās puses panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu starp 
tiešajiem patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajā 1,5 %  valsts mērķī nav ņemti vērā energoefektivitātes palielinājumi, ko jau 
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iepriekš ir panākušas dažas dalībvalstis (iepriekšējas darbības).

Grozījums Nr. 143
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov

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 
dalībvalstī, izņemot transportam 
izmantoto enerģiju. Šo enerģijas 
ietaupījuma apjomu atbildīgās puses panāk 
starp tiešajiem patērētājiem.

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 
dalībvalstī. Šo enerģijas ietaupījuma 
apjomu atbildīgās puses panāk starp 
tiešajiem patērētājiem. Dalībvalstis 
piemēro šo shēmu visām nozarēm.

Or. en

Pamatojums

Energoefektivitāte ir rentablāka tad, ja to pielieto visās nozarēs. Attiecībā uz transportu, 
elektrotransports varētu dot lielu ieguldījumu energoefektivitātes uzlabošanā.

Grozījums Nr. 144
Oreste Rossi

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 

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 
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ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % pārdotās enerģijas apjoma 
iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī, izņemot transportam izmantoto 
enerģiju. Šo enerģijas ietaupījuma apjomu 
atbildīgās puses panāk starp tiešajiem 
patērētājiem.

ikgadēju enerģijas ietaupījumu kā kvotu no
pārdotās enerģijas apjoma iepriekšējā 
kalendārajā gadā šajā dalībvalstī. Šo 
enerģijas ietaupījuma apjomu atbildīgās 
puses panāk starp tiešajiem patērētājiem.
Enerģijas ietaupījumu mērķi ievieš 
pakāpeniski, tā sākuma līmenis ir katrai 
dalībvalstis atšķirīgs, lai pilnībā ņemtu 
vērā iepriekšējās darbības un sasniegtos 
rezultātus, tostarp energoefektivitātes 
pasākumus, kas jau pieņemti degvielas 
nozarē.
Ar stimuliem vai īpašu fiskālo režīmu ir 
jāveicina ilgtermiņa ietaupījumiem 
paredzētie mērķi vai strukturētās 
programmas, ko ierosinājuši 
energoefektivitātes nozarē strādājošie 
operatori.

Or. en

Pamatojums

Šo grozījuma mērķis ir ieviest subsidiaritātes principu. Pieeja „viens der visiem” nav 
ieteicama, ieviešot tālejošus energoefektivitātes mērķus. Dalībvalstis nosaka valsts 
energoefektivitātes mērķi, ņemot vērā īpašos valsts apstākļus (primārās enerģijas patēriņu, 
enerģētikas scenāriju utt.). Dalībvalstīm ir jāizstrādā visatbilstīgākie pasākumi šā mērķa 
sasniegšanai. Degvielas kvalitātes direktīvā un ETS jau ir paredzēti stingri efektivitātes mērķi 
degvielai.

Grozījums Nr. 145
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

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 

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 
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apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī, izņemot transportam 
izmantoto enerģiju. Šo enerģijas 
ietaupījuma apjomu atbildīgās puses panāk 
starp tiešajiem patērētājiem.

apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī. Šo enerģijas ietaupījuma 
apjomu atbildīgās puses panāk starp 
tiešajiem patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais pienākums katru gadu ietaupīt 1,5 % enerģijas ir jāattiecina uz visu 
tautsaimniecību kopumā, tādēļ būtu jāiekļauj arī transporta nozare, kurai ir ievērojams, 
tomēr pagaidām vēl neīstenots enerģijas ietaupījumu potenciāls.

Grozījums Nr. 146
Miroslav Ouzký

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 
dalībvalstī, izņemot transportam izmantoto 
enerģiju. Šo enerģijas ietaupījuma apjomu 
atbildīgās puses panāk starp tiešajiem 
patērētājiem.

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, ko 
dalībvalsts nosaka kā procentus no
pārdotās enerģijas apjoma iepriekšējā 
kalendārajā gadā šajā dalībvalstī, izņemot 
transportam izmantoto enerģiju. Šo 
enerģijas ietaupījuma apjomu atbildīgās 
puses panāk starp izplatītājiem un
tiešajiem patērētājiem. Šis ikgadējais 
enerģijas ietaupījums palīdzēs īstenot 
3. panta 2. punktā noteikto mērķi.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt iespējai noteikt savu valsts mērķi, iekļaujot iepriekš veiktos un notiekošos 
ietaupīšanas pasākumus, kurā ņemti vērā citi nozīmīgi iekšējie (valsts potenciāls tehnoloģiju 
attīstībā un ekonomiskās darbības uzlabošanā), gan ārējie (ekonomiskā izaugsme un 
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rūpnieciskā darbība) faktori, nevis ES līmenī noteikt visām dalībvalstīm vienotu ietaupījumu 
mērķi. Šādi tās spēs sasniegt vispārējo direktīvas mērķi (3. pants) un ņemt vērā savas 
specifiskās iezīmes energoefektivitātes jomā.

Grozījums Nr. 147
Anja Weisgerber

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 
dalībvalstī, izņemot transportam 
izmantoto enerģiju. Šo enerģijas 
ietaupījuma apjomu atbildīgās puses 
panāk starp tiešajiem patērētājiem.

1. Dalībvalstīm ir pienākums izveidot 
stimulu shēmas, lai palielinātu tiešo 
patērētāju energoefektivitāti ar mērķi
panāk ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas 
ir līdzvērtīgs 1,5 % pārdotās enerģijas 
apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstīm līdz ar energoefektivitātes pienākuma shēmām jābūt arī citiem veidiem, kā 
sasniegt obligāto 1,5 % mērķi energoefektivitātes jomā starp tiešajiem lietotājiem.

Grozījums Nr. 148
Vladko Todorov Panayotov

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 

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas
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mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % pārdotās enerģijas 
apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī, izņemot transportam izmantoto 
enerģiju. Šo enerģijas ietaupījuma apjomu 
atbildīgās puses panāk starp tiešajiem 
patērētājiem.

mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % pārdotās enerģijas 
apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī, izņemot transportam izmantoto 
un ETS iekārtām pārdoto enerģiju. Šo 
enerģijas ietaupījuma apjomu atbildīgās 
puses panāk starp tiešajiem patērētājiem 
vai ar līdzvērtīgiem primārās enerģijas 
ietaupījumiem piegādes ķēdē.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Rolandas Paksas

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 
dalībvalstī, izņemot transportam 
izmantoto enerģiju. Šo enerģijas 
ietaupījuma apjomu atbildīgās puses 
panāk starp tiešajiem patērētājiem.

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu vai 
arī veic citus pasākumus, lai panāktu 
enerģijas ietaupījumus starp tiešajiem 
patērētājiem. Ar pienākuma shēmu vai 
citiem pasākumiem nodrošina to, ka visi 
enerģijas sadales uzņēmumi vai visi 
enerģijas mazumtirdzniecības uzņēmumi
vai citas attiecīgās puses, kas darbojas 
dalībvalsts teritorijā, veic pasākumus, kas 
atbilst enerģijas ietaupījumu ekvivalentam 
(pielāgots vidējam gadu skaitam un citiem 
atbilstīgiem faktoriem, piemēram, 
ekonomikas izaugsmei) panāk 
ietaupījumu 4,5 % no piegādātās vai
pārdotās enerģijas apjoma iepriekšējā 
kalendārajā gadā šajā dalībvalstī

Dalībvalstis valsts shēmās var iekļaut 
transporta nozarē veiktos pasākumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 150
Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
6.pants – 1. punkts – pirmā daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Enerģētikas produktu tirdzniecība vai 
piegāde netiek ieskaitīta šā panta 
1. punktā minētajos enerģijas ietaupījumu 
pienākumos, ja
– tajos ietilpst enerģētikas blakusprodukti 
vai enerģētikas produkti, kas radušies 
enerģijas atgūšanas laikā vai
– tos piegādā vai pārdod savām ražotnēm 
un meitasuzņēmumiem  vai
– šīs darbības veic ,,slēgtās sadales 
sistēmās”.

Or. en

Pamatojums

Rūpniecisko, komerciālo vai koplietošanas pakalpojumu vietās, piemēram, vilcienu staciju 
ēkās, lidostās, slimnīcās vai konkrētās ražošanas vietās var ierīkot slēgtas sadales sistēmas, 
ņemot vērā to darbību specializēto raksturu. To galvenais uzdevums ir izmantot enerģiju, kas 
iegūta ražošanas procesā, nevis piegādāt enerģiju.  Tādēļ viņu interesēs ir palielināt 
efektivitāti.

Grozījums Nr. 151
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
6.pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis enerģijas ietaupījumu, kas 
tiek prasīts no katras atbildīgās puses, 
izsaka kā galapatēriņu vai kā primārās 
enerģijas patēriņu. Metodi, kas izvēlēta, lai 
izteiktu vajadzīgo enerģijas ietaupījuma 
apjomu, izmanto arī tam, lai aprēķinātu 
ietaupījumu, uz kuru pretendē atbildīgās 

2. Dalībvalstis enerģijas ietaupījumu, kas 
tiek prasīts no katras atbildīgās puses, 
izsaka kā galapatēriņu vai kā primārās 
enerģijas patēriņu. Metodi, kas izvēlēta, lai 
izteiktu vajadzīgo enerģijas ietaupījuma 
apjomu, izmanto arī tam, lai aprēķinātu 
ietaupījumu, uz kuru pretendē atbildīgās 
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puses. Piemēro IV pielikumā noteiktos 
pārrēķina koeficientus.

puses. Piemēro IV pielikumā noteiktos 
pārrēķina koeficientus. Enerģijas 
ietaupījumu aprēķinos ir jāņem vērā 
pārorientēšanās uz degvielu, izmantojot 
pamatnostādni, kas Komisijai vēl 
jāpieņem.
Dalībvalstis piešķir enerģijas izplatītājiem 
vai visiem enerģijas mazumtirdzniecības 
uzņēmumiem, kas tieši vai ar tiem saistītu 
uzņēmumu starpniecību ir iesaistīti 
enerģijas piegādē, tiesības šā punkta 
prasību izpildē ieskaitīt enerģijas 
ietaupījumus, kas panākti pārveidojot, 
pārvadot un piegādājot enerģiju. 

Or. en

Grozījums Nr. 152
Linda McAvan, Pavel Poc

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 pārbaudes sistēmas, saskaņā 
ar kurām tiks neatkarīgi pārbaudīta vismaz 
statistiski būtisks un reprezentatīvs 
atbildīgo pušu īstenoto energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumu paraugs.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi ir pārbaudīt patieso enerģijas ietaupījumu apjomu, lai nodrošinātu, ka patērētāji 
netiek krāpti, un radītu pārliecību, ka paredzētie ietaupījumu patiešām tiek sasniegti.  
Sistēmai ir jānodrošina, ka ietaupījumi, ko saista  ar katru pasākuma veidu (ex ante), ir 
precīzi un pamatojas uz patērētāju uzvedību reālās dzīves situācijās, un ka tiek veikta 
pasākumu paraugu uzraudzība (ex post), ko īsteno neatkarīgi pārbaudītāji. Šis pēdējais 
noteikums ir jo īpaši svarīgs pasākumiem, kuru ietekme ir atkarīga no patērētāju uzvedības, 
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piemēram, attiecībā uz ierīcēm, spuldzēm vai pašu spēkiem veicamu izolēšanu.

Grozījums Nr. 153
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
6.pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Energoefektivitātes pienākuma shēmas 
ietvaros dalībvalstis var:

5. Energoefektivitātes pienākuma shēmas 
ietvaros dalībvalstis:

Or. en

Pamatojums

Jābūt uz sabiedrību vērstai prasībai nodrošināt, ka šīs shēmas attiecas uz tām 
mājsaimniecībām, kuras skar enerģētiskā nabadzība.

Grozījums Nr. 154
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
6.pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Energoefektivitātes pienākuma shēmas 
ietvaros dalībvalstis var:

5. Energoefektivitātes pienākuma shēmas 
ietvaros dalībvalstīm:

Or. de

Grozījums Nr. 155
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
6.pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Energoefektivitātes pienākuma shēmas 5. Energoefektivitātes pienākuma shēmas 
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ietvaros dalībvalstis var: ietvaros tiek prasīts, lai dalībvalstis:

Or. fr

Grozījums Nr. 156
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
6.pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Valsts iestādēm spēs sniegt padomus par to, kādi pasākumi ir visnepieciešamākie sociālo 
mājokļu jomā un mājsaimniecībām, kuras skar enerģētiskā nabadzība.

Grozījums Nr. 157
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
6.pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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) iekļaut obligātas prasības ar sociālu 
mērķi to noteiktajiem ietaupījumu 
pienākumiem, tostarp pieprasot, lai 
pasākumi tiktu īstenoti mājsaimniecībās ar 
nelieliem ienākumiem vai sociālajās 
mājās;

Or. de
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Grozījums Nr. 158
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
6.pants – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) (jauns) Energoefektivitātes 
pienākuma shēmas ietvaros dalībvalstis 
var:

Or. en

Grozījums Nr. 159
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
6.pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atļaut atbildīgajām pusēm pieskaitīt 
savam pienākumam sertificētu enerģijas 
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;

b) atļauj atbildīgajām pusēm pieskaitīt 
savam pienākumam sertificētu enerģijas 
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;

Or. en

Grozījums Nr. 160
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
6.pants – 5. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atļaut atbildīgajām pusēm pieskaitīt 
savam pienākumam sertificētu enerģijas 
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;

b) atļauj atbildīgajām pusēm pieskaitīt 
savam pienākumam sertificētu enerģijas 
ietaupījumu, kuru panākuši uzņēmumi, 
kuri sniedz energoefektivitātes 
pakalpojumus un kuriem ir līgumā 
atrunāti garantēti enerģijas ietaupījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
6.pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 162
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
6.pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) atļaut atbildīgajām pusēm pienākuma 
izpildē ieskaitīt ietaupījumus, kas gūti, 
pārorientējoties uz atjaunojamiem 
enerģijas avotiem un siltuma pārpalikuma 
rekuperāciju (ko šajā gadījumā neuzskata 
par „neatjaunojamu enerģijas avotu” 
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ietaupījumiem).
Saistībā ar energoefektivitātes pienākuma 
shēmām ļaus atbildīgajām pusēm uzskaitīt 
ietaupījumus, kas gūti attiecīgajā gadā, tā, 
it kā tie būtu gūti jebkuros divos 
iepriekšējos vai divos nākamajos gados.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
6.pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) atļaut 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 164
Theodoros Skylakakis

Direktīvas priekšlikums
6.pants – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) veic īpašus pasākumus, lai novērstu 
novērotos pretdabiskos stimulus 
gadījumos, kad enerģijas sadales 
uzņēmumi un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi ir arī 
enerģijas ražotāji. 

Or. el
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Pamatojums

Daudzos gadījumos vēl joprojām pastāv pretrunas starp enerģijas ražotāju un piegādātāju 
uzņēmējdarbības interesēm, kā rezultātā rodas pretdabīgi stimuli saistībā ar šo ražošanu, kas 
aptver ļoti plašu uzņēmējdarbības jomu. 

Grozījums Nr. 165
Linda McAvan, Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums
6.pants – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) (jauns) 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.

Or. en

Pamatojums

Robust monitoring of costs passed through to consumers is essential as all or most of the cost 
of energy efficiency obligation schemes is likely to be passed through to consumers, including 
households. To monitor whether schemes are being delivered in a cost-effective manner, 
obligated parties must provide NRAs with the data needed to monitor the cost-effectiveness of 
the schemes. This is particularly important given the context of rising domestic energy prices.  
The need to minimise administrative costs should be respected but without this requirement it 
will not be possible to monitor the costs to consumers.

Grozījums Nr. 166
Linda McAvan

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 ar pēc iespējas 



AM\882704LV.doc 91/107 PE475.843v01-00

LV

zemākām izmaksām patērētājiem. 
Nacionālie regulatori, lai pēc iespējas 
palielinātu izmaksu lietderību, arī 
regulāri pasūta neatkarīgus pārskatus par 
to, kāda ir šīs shēmas ietekme uz 
elektrības rēķiniem un degvielas trūkumu, 
kā arī to, cik lielus enerģijas ietaupījumus 
šī shēma ir devusi. Dalībvalstīm, veicot 
shēmas koriģēšanu, šī ietekme ir jāņem 
vērā.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāņem vērā nepieciešamība samazināt administratīvās izmaksas, jo bez šīs prasības 
nebūs iespējams pārraudzīt patērētājiem radītās izmaksas. Tas ir jo īpaši svarīgi apstākļos, 
kad dalībvalstīs pieaug enerģijas cenas.

Grozījums Nr. 167
Cristian Silviu Buşoi

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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pret visiem tirgus dalībniekiem jāizturas vienlīdzīgi, citādi tas enerģijas tirgū varētu kropļot 
konkurenci.
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Grozījums Nr. 168
Dan Jørgensen

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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis pants būtu jāsvītro, jo visiem enerģijas sadales vai mazumtirdzniecības uzņēmumiem, 
neatkarīgi no to lieluma, vajadzētu būt kādam pienākumam. Ja tie negrib pienākumu, viņiem 
varētu ļaut nodot to tālāk citam enerģijas sadales uzņēmumam vai trešās puses tirgū 
reģistrētam dalībniekam.

Grozījums Nr. 169
Vladko Todorov Panayotov

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 

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 
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kopējā gada bilance nepārsniedz 
EUR 2 000 000. Pašpatēriņam saražoto 
enerģiju šajās robežvērtībās neieskaita.

vai kopējā gada bilance nepārsniedz 
EUR 2 000 000. Pašpatēriņam saražoto 
enerģiju šajā pantā paredzētajā shēmā
neieskaita.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Bas Eickhout

Direktīvas priekšlikums
6.pants – 9. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 var ļaut atbildīgajām pusēm 
gadā pildīt līdz 50 % to ikgadējo 
pienākumu, veicot iemaksas enerģijas 
ietaupījumu finansēšanas mehānismos, 
kas izveidoti, lai veicinātu un palielinātu 
energoefektivitātes ieguldījumiem 
pieejamo finansējumu. To dara, ieguldot 
finanšu mehānismos summu, kas ir 
vienāda ar ieguldījumu aptuvenajām 
izmaksām, kādas nepieciešamas, lai 
izpildītu atbildīgās puses pienākumu 
attiecīgo daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Pavel Poc, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
6.pants – 9. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 

Dalībvalstis var ļaut atbildīgajām pusēm 
iemaksāt fondos, kas izveidoti saskaņā ar 
17.a panta (jauns) noteikumiem, lai 
pildītu ne vairāk kā 40 % no savām 
saistībām. Šo ikgadējo maksājumu 
aprēķina, pamatojoties uz aprēķinātajām 
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ietaupījuma apjomam, kas paredzēts 
1. punktā.

ieguldījumu izmaksām, kādas 
nepieciešamas, lai izpildītu atbildīgās 
puses pienākumu attiecīgo daļu.

Or. en

Pamatojums

Šī pieeja palielinās elastību — atbildīgajām pusēm vairs nav pašām jāveic visi 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi. Ja ieguldītās summas ir pieejamas trešām pusēm, 
tas palīdzēs paplašināt piegādātāja saistību radītos ieguvumus, atverot energopakalpojumu 
tirgu plašākam dalībnieku lokam, tostarp arī MVU.

Grozījums Nr. 172
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
6.pants – 9. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, 
vēlākais divus gadus pēc šīs direktīvas 
pieņemšanas datuma 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.

Or. fi

Pamatojums

Dalībvalstīm jādod pietiekami laika, lai sagatavotu alternatīvus pasākumus.

Grozījums Nr. 173
Oreste Rossi
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Direktīvas priekšlikums
6.pants – 9. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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, parādot, kā 
ar šiem pasākumiem tiks panākts 
vajadzīgais ietaupījuma apjoms.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
6.pants – 9. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Dalībvalstis vēlākais līdz 2013. gada 
1. janvārim paziņo par to savu pienākumu 
daļu, ko tās plāno pildīt, ļaujot 
atbildīgajām pusēm veikt ieguldījumus 
finanšu mehānismā, tostarp noteikumus 
par sankcijām, kas minēti 9. pantā, norādot, 
kā ar šiem pasākumiem tiks panākts 
ierosinātais ietaupījuma apjoms, 
izmantojot ieguldīto līdzekļu daļu. 
Komisija 3 mēnešu laikā pēc paziņojuma 
var noraidīt pasākumus vai ieteikt 
grozījumus. Šādos gadījumos attiecīgā 
dalībvalsts nepiemēro šīs programmas un 
pasākumus, kamēr Komisija nav skaidri 
akceptējusi atkārtoti iesniegto vai grozīto 
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pasākumu projektu.

Or. en

Pamatojums

Energoefektivitātes pienākumam jābūt obligātam, lai visā ES radītu līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus.

Grozījums Nr. 175
Bas Eickhout

Direktīvas priekšlikums
6.pants – 9. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Dalībvalstis vēlākais līdz 2013. gada 
1. janvārim paziņo Komisijai par to savu 
pienākumu daļu, ko tās plāno pildīt, ļaujot 
atbildīgajām pusēm veikt ieguldījumus 
finanšu mehānismā, tostarp noteikumus
par sankcijām, kas minētas 9. pantā, 
norādot, kā ar šiem pasākumiem tiks 
panākts ierosinātais ietaupījuma apjoms, 
izmantojot ieguldīto līdzekļu daļu.
Komisija 3 mēnešu laikā pēc paziņojuma 
var noraidīt pasākumus vai ieteikt 
grozījumus. Šādos gadījumos attiecīgā 
dalībvalsts nepiemēro šīs programmas un 
pasākumus, kamēr Komisija nav skaidri 
akceptējusi atkārtoti iesniegto vai grozīto 
pasākumu projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
6.pants – 9. punkts – otrā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, 
vēlākais līdz 2013. gada 1. janvārim paziņo 
Komisijai par to savu pienākumu daļu, ko 
tās pildīs, atbildīgajām pusēm veicot 
ieguldījumus fondos, tostarp noteikumus
par sankcijām, kas minēti 9. pantā, un 
norāda, kādas programmas un 
pasākumus tās plāno īstenot, izmantojot 
fondos iemaksātos līdzekļus, lai panāktu 
vajadzīgo ietaupījuma apjomu. Komisija 
3 mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
pasākumus vai ieteikt grozījumus. Šādos 
gadījumos attiecīgā dalībvalsts nepiemēro
šīs programmas un pasākumus, kamēr 
Komisija nav skaidri akceptējusi atkārtoti 
iesniegto vai grozīto pasākumu projektu.

Or. en

Pamatojums

Šī pieeja palielinās elastību — atbildīgajām pusēm vairs nav pašām jāveic visi 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi. Ja ieguldītās summas ir pieejamas trešām pusēm, 
tas palīdzēs paplašināt piegādātāja saistību radītos ieguvumus, atverot energopakalpojumu 
tirgu plašākam dalībnieku lokam, tostarp arī MVU.

Grozījums Nr. 177
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 

svītrots
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pienākumiem citā dalībvalstī.

Or. fi

Pamatojums

Sistēma, kas pamatotos uz enerģijas ietaupījumu savstarpējo atzīšanu, būtu ļoti apgrūtinoša 
no administratīvās pārvades viedokļa un ļoti dārga.

Grozījums Nr. 178
Linda McAvan, Åsa Westlund

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

Or. en

Pamatojums

Enerģijas ietaupījumu savstarpējās atzīšanas sistēma nozīmētu to, ka patērētāji 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. 179
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
6.pants – 10. punkts



AM\882704LV.doc 99/107 PE475.843v01-00

LV

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

Or. de

Pamatojums

Jautājums par to, vai ļaut dalībvalstīm tirgoties ar energoefektivitātes sertifikātiem nav tikai 
tehnisks jautājums, ko Komisija var atrisināt ārpus parastās likumdošanas procedūras, 
pieņemot deleģēto aktu. Šāds lēmums ir jāpieņem abiem likumdevējiem (Parlamentam un 
Padomei) saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

Grozījums Nr. 180
Sabine Wils

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

Or. de
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Grozījums Nr. 181
Matthias Groote

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Mudinot enerģētikas uzņēmumus 
sasniegt 12. panta 2. punktā noteiktos 
energoefektivitātes mērķus, dalībvalstīm 
jāmudina iekļaut visu vērtības radīšanas 
ķēdi, sākot no enerģijas ražošanas, 
ietverot piegādi un beidzot ar patēriņu.

Or. de

Grozījums Nr. 182
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Dalībvalstis nodrošina, ka vēsturisko 
ēku logu atjaunošanas shēmām paredzēto 
finansējumu var izmantot arī šo ēku 
jumtu izolēšanai.

Or. es

Grozījums Nr. 183
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
7.pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veicina kvalificētu vai 
akreditētu ekspertu neatkarīgi veiktu 
energoauditu pieejamību par 
pieņemamām cenām visiem tiešajiem 

Dalībvalstis veicina ieguldījumu 
novērtējuma auditu datu pieejamību 
visiem tiešajiem patērētājiem, lai novērtētu 
un nodrošinātu rūpniecisko ražotņu, 



AM\882704LV.doc 101/107 PE475.843v01-00

LV

patērētājiem. rūpniecisko procesu un ēku 
energoefektivitāti. Šie auditi tiks 
ekonomiski un tehniski pielāgoti katrai 
rūpnieciskajai ražotnei vai ēkai, atkarībā 
no pārbaudāmās ražotnes, procesa vai 
ēkas sarežģītības, un tos veiks neatkarīgi 
kvalificēti vai akreditēti eksperti. 

Or. en

Grozījums Nr. 184
Rolandas Paksas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka šajā tirgū var 
piedalīties enerģijas sadales uzņēmumi un 
mazumtirgotāji.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a (jauns) 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 186
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

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 vai akreditēti eksperti vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam veiktu izmaksu 
ziņā izdevīgus energoauditus, un tad tos 
atkārtotu ik pēc trim gadiem, skaitot no 
datuma, kad veikts iepriekšējais 
energoaudits, kā arī mudina veikt šādus 
auditus.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov 
Panayotov, Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

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.

Or. en
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Pamatojums

Lieli uzņēmumi, kuriem enerģijas izmaksas ir ievērojama daļa no pamatdarbības izmaksām, 
energoauditi vai enerģijas/vides pārvaldības sistēmas jau ir atzinušas 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.

Grozījums Nr. 188
Oreste Rossi

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 vai akreditēti eksperti vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam veiktu izmaksu 
ziņā izdevīgus energoauditus, un tad tos 
atkārtotu ik pēc trim gadiem, skaitot no 
datuma, kad veikts iepriekšējais 
energoaudits, kā arī mudina veikt šādus 
auditus.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 vai akreditēti eksperti vēlākais 
divus gadus pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datuma veiktu neatkarīgus un 
izmaksu ziņā izdevīgus energoauditus un 
tad tos atkārtotu vismaz ik pēc pieciem
gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 



PE475.843v01-00 104/107 AM\882704LV.doc

LV

iepriekšējais energoaudits.

Or. pl

Grozījums Nr. 190
Holger Krahmer

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 
vajadzības gadījumā sankciju 
piemērošanai.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 191
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Tādu standartu kā EMAS vai 
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EN 14001 ievērošana arī ir jāuzskata par 
2. punkta prasību izpildi. 

Or. en

Grozījums Nr. 192
Frédérique Ries

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. Minimālā 
prasība ir, lai šādos auditos būtu iekļauts 
ietekmes uz veselību novērtējums.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Karl-Heinz Florenz

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 jāpieņem Eiropas 
pamatnostādnes par valsts atbalstu šajā 
jomā un ES Direktīva 2003/96/EK par 
nodokļu uzlikšanu energoproduktiem.

Or. en
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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. 194
Holger Krahmer

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 stimulus un 
atbalstītu tādas shēmas kā nodokļu 
atvieglojumi. Vajadzības gadījumā ir 
attiecīgi jāpieņem Eiropas 
pamatnostādnes par valsts atbalstu šajā 
jomā un ES Direktīva par nodokļu 
uzlikšanu energoproduktiem.

Or. en

Pamatojums

Šim pantam nevajadzētu traucēt dalībvalstu jau izveidotajām un turpmākajām stimulu un 
atbalsta shēmām.

Grozījums Nr. 195
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Līdz 2013. gada 30. jūnijam Komisija, 
izmantojot deleģētos aktus, pieņem 
energoauditu vispārīgos pamatkritērijus.
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Or. en


