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Grozījums Nr. 196
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fi

Grozījums Nr. 197
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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. 198
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Kad dalībvalstis ievieš viedos skaitītājus, 
kā tas paredzēts Direktīvās 2009/72/EK un 
2009/73/EK par elektroenerģijas un gāzes 
tirgu, tām ir jānodrošina, lai, nosakot 
minimālās skaitītāju funkcijas un tirgus 
dalībniekiem noteiktos pienākumus, 
pilnībā tiktu ņemti vērā energoefektivitātes 
mērķi un tiešā patērētāja ieguvumi.
Tostarp nodrošina, ka viedie skaitītāji ir 
lietotājdraudzīgi un sniedz skaidru, 
precīzu un detalizētu reāllaika 
informāciju par enerģijas patēriņu, 
tādējādi ļaujot tiešajam patērētājam 
panākt enerģijas ietaupījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Linda McAvan, Pavel Poc

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad dalībvalstis ievieš viedos skaitītājus, 
kā tas paredzēts Direktīvās 2009/72/EK un 
2009/73/EK par elektroenerģijas un gāzes 

Kad dalībvalstis ievieš viedos skaitītājus, 
tos pakļauj pilnīgai izmaksu un ieguvumu 
analīzei patērētāju interesēs, kā tas 
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tirgu, tām ir jānodrošina, lai, nosakot 
minimālās skaitītāju funkcijas un tirgus 
dalībniekiem noteiktos pienākumus, pilnībā 
tiktu ņemti vērā energoefektivitātes mērķi 
un tiešā patērētāja ieguvumi.

paredzēts Direktīvās 2009/72/EK un 
2009/73/EK par elektroenerģijas un gāzes 
tirgu. Nosakot skaitītāju minimālās
funkcijas un tirgus dalībnieku pienākumus, 
dalībvalstis nodrošina, ka pilnībā tiek
ņemti vērā energoefektivitātes mērķi un 
tiešā patērētāja ieguvumi.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 200
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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.
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Grozījums Nr. 201
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektroenerģijas gadījumā un pēc tiešā 
patērētāja pieprasījuma skaitītāju 
operatoriem ir jānodrošina, lai skaitītājs 
varētu uzskaitīt elektroenerģiju, kas 
saražota tiešā patērētāja telpās un 
eksportēta uz tīklu. Dalībvalstis nodrošina, 
lai gadījumā, ja tiešie patērētāji to pieprasa, 
uzskaites dati par viņu ražošanu vai 
patēriņu reālā laikā būtu pieejami trešai 
personai, kas rīkojas tiešā patērētāja vārdā.

Elektroenerģijas gadījumā un pēc tiešā 
patērētāja pieprasījuma skaitītāju 
operatoriem būtu jānodrošina, lai skaitītājs 
varētu uzskaitīt elektroenerģiju, kas 
saražota tiešā patērētāja telpās un 
eksportēta uz tīklu. Dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, lai gadījumā, ja tiešie 
patērētāji to pieprasa, uzskaites dati par 
viņu ražošanu vai patēriņu reālā laikā būtu 
pieejami trešai personai, kas rīkojas tiešā 
patērētāja vārdā.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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. 202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās ir 
jāuzstāda arī individuāli siltuma patēriņa 
skaitītāji, kas uzskaita siltumenerģijas vai 

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

dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī, ja tas uzlabo mājsaimniecību 
energoefektivitāti. Ja individuālu siltuma 
patēriņa skaitītāju izmantošana tehniski 
nav iespējama, saskaņā ar VI pielikuma 
1.2. punktā norādītajām specifikācijām ir 
jāizmanto individuāli siltummaksas 
sadalītāji, lai uzskaitītu siltuma patēriņu 
katrā radiatorā.

Or. fi

Grozījums Nr. 203
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam vai individuālam avotam, siltuma 
skaitītājs ir jāuzstāda pie ēkas ieejas vai, 
vajadzības gadījumā, pie apkures katla 
barošanas avota. Daudzdzīvokļu ēkās ir 
jāuzstāda arī individuāli siltuma patēriņa 
skaitītāji, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī. Ja individuālu siltuma patēriņa 
skaitītāju izmantošana tehniski nav 
iespējama, saskaņā ar VI pielikuma 
1.2. punktā norādītajām specifikācijām ir 
jāizmanto individuāli siltummaksas 
sadalītāji, lai uzskaitītu siltuma patēriņu, 
izņemot gadījumus, kad tā rīkoties nebūtu 
rentabli.

Or. pl

Grozījums Nr. 204
Sabine Wils
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās ir 
jāuzstāda arī individuāli siltuma patēriņa 
skaitītāji vai individuāli siltummaksas 
sadalītāji siltuma patēriņu uzskaitei katrā 
radiatorā saskaņā ar VI pielikuma 
1.2. punkta specifikācijām, lai uzskaitītu
siltumenerģijas vai dzesēšanas enerģijas 
patēriņu katrā dzīvoklī. Izmantoto ierīču 
izmaksas nedrīkst būt lielākas par 
enerģijas ietaupījumu, kas ar tām 
jāsasniedz.

Or. de

Grozījums Nr. 205
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 206
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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. 207
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ievieš noteikumus par to, kā 
sadala izmaksas par siltuma patēriņu 

Dalībvalstīm būtu jāievieš noteikumi par 
to, kā sadala izmaksas par siltuma patēriņu 
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daudzdzīvokļu ēkās, kas pieslēgtas 
centralizētajai siltumapgādei vai 
dzesēšanai. Šādos noteikumos ir jāiekļauj 
pamatnostādnes par korekcijas 
koeficientiem, lai atspoguļotu ēkas 
rādītājus, piemēram, siltuma nodošanu 
starp dzīvokļiem.

daudzdzīvokļu ēkās, kas pieslēgtas 
centralizētajai siltumapgādei vai 
dzesēšanai. Šādos noteikumos būtu
jāiekļauj pamatnostādnes par korekcijas 
koeficientiem, lai atspoguļotu ēkas 
rādītājus, piemēram, siltuma nodošanu 
starp dzīvokļiem.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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. 208
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. janvārī nodrošina, lai visiem sektoriem, 
uz kuriem attiecas šī direktīva, ieskaitot 
enerģijas sadales uzņēmumus, sadales 
sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un balstīti uz 
faktisko patēriņu, ievērojot minimālo 
biežumu, kas noteikts VI pielikuma 
2.1. punktā. Līdz ar rēķinu dara pieejamu
attiecīga informācija, lai tiešajiem 
patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 
par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
saskaņā ar VI pielikuma 2.2. punktu.

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstīm ne vēlāk kā 2015. gada 
1. janvārī būtu jānodrošina, lai visiem 
sektoriem, uz kuriem attiecas šī direktīva, 
ieskaitot enerģijas sadales uzņēmumus, 
sadales sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un balstīti uz 
faktisko patēriņu, ievērojot minimālo 
biežumu, kas noteikts VI pielikuma 
2.1. punktā. Līdz ar rēķinu būtu jādara 
pieejama attiecīga informācija, lai 
tiešajiem patērētājiem nodrošinātu 
izsmeļošu atskaiti par aktuālajām enerģijas 
izmaksām, saskaņā ar VI pielikuma 
2.2. punktu.

Or. en
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Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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. 209
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tiešajiem 
patērētājiem būtu piedāvāta izvēle saņemt 
rēķinu elektroniskā vai papīra formātā un 
iespēja viegli piekļūt papildinformācijai, 
kas ļautu pašiem sīki pārbaudīt patēriņa 
vēsturi, kā ir noteikts VI pielikuma 
1.1. punktā.

Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka
tiešajiem patērētājiem tiek piedāvāta izvēle 
saņemt rēķinu elektroniskā vai papīra 
formātā un iespēja viegli piekļūt 
papildinformācijai, kas ļautu pašiem sīki 
pārbaudīt patēriņa vēsturi, kā ir noteikts 
VI pielikuma 1.1. punktā.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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. 210
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz, ka pēc tiešo patērētāju 
pieprasījuma informāciju par enerģijas 
rēķiniem un vēsturisko patēriņu dara 

Dalībvalstīm būtu jāparedz, ka pēc tiešo 
patērētāju pieprasījuma informāciju par 
enerģijas rēķiniem un vēsturisko patēriņu 
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pieejamu energopakalpojumu sniedzējam, 
kuru ir iecēlis tiešais patērētājs.

dara pieejamu energopakalpojumu 
sniedzējam, kuru ir izvēlējies tiešais 
patērētājs.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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. 211
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informāciju par individuālā enerģijas 
patēriņa uzskaiti un rēķinu izrakstīšanu, kā 
arī citu informāciju, kas minēta 1., 2., 
3. punktā un VI pielikumā, tiešajam 
patērētājam nodrošina bez maksas.

3. Informācija par individuālā enerģijas 
patēriņa uzskaiti un rēķinu izrakstīšanu, kā 
arī cita informācija, kas minēta 1., 2., 
3. punktā un VI pielikumā, tiešajam 
patērētājam būtu jānodrošina bez maksas.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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. 212
Linda McAvan, Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 213
Miroslav Ouzký

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šo pantu nepiemēro, ja izmaksu un 
ieguvumu analīze liecina, ka individuālo 
skaitītāju uzstādīšanas izmaksas ir 
lielākas nekā ieguvumi, ko nosaka tiešo 
patērētāju iespējamie ietaupījumi.
Ja viedo skaitītāju ieviešanas 
ekonomiskais novērtējums saskaņā ar 
Direktīvu 2009/72/EK liecina par labu to 
ieviešanai, 2. punktā noteikto grafiku 
nepiemēro.

Or. en

Pamatojums

Sadales uzņēmumi jau nodarbojas ar viedo skaitītāju ieviešanu atbilstoši termiņiem, ko 
nosaka 3. Elektroenerģijas direktīva (Direktīva 2009/72/EK), t. i., 80 % klientu, kuri ir 
pozitīvi novērtēti pēc izmaksu un ieguvumu analīzes, ir jāierīko viedie skaitītāji līdz 
2020. gadam. Jaunā direktīva nedrīkst apdraudēt pašlaik īstenojamos ieguldījumu plānus. 
Vienlaikus sadales uzņēmumus nedrīkst piespiest pieņemt tādus risinājumus, kas nav 
ekonomiski pamatoti.
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Grozījums Nr. 214
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sankcijas svītrots
Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kuras piemēro par to valsts 
noteikumu neievērošanu, kuri pieņemti 
saskaņā ar 6. līdz 8. pantu, un veic 
nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu to piemērošanu. 
Paredzētajām sankcijām ir jābūt 
efektīvām, samērīgām un preventīvām. 
Dalībvalstis par šiem noteikumiem 
informē Komisiju vēlākais līdz 
[12 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā] un nekavējoties tai paziņo par 
jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas 
tos ietekmē.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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. 215
Matthias Groote

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kuras piemēro par to valsts 

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kuras piemēro par to valsts 
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noteikumu neievērošanu, kuri pieņemti 
saskaņā ar 6. līdz 8. pantu, un veic 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
to piemērošanu. Paredzētajām sankcijām ir 
jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām. Dalībvalstis par šiem 
noteikumiem informē Komisiju vēlākais 
līdz [12 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā] un nekavējoties tai paziņo par 
jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas 
tos ietekmē.

noteikumu neievērošanu, kuri pieņemti 
saskaņā ar 6. līdz 8. pantu, un veic 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
to piemērošanu. Paredzētajām sankcijām ir 
jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām. Sankcijas nedrīkst piemērot 
pēc vienotas likmes vai pamatojoties uz 
pilnas atbildības principu. Ikviens 
atsevišķs gadījums rūpīgi jāizskata, lai 
noteiktu, piemēram, kādus pasākumus 
enerģētikas uzņēmumi ir veikuši mērķu 
sasniegšanai un kāpēc tas nav izdevies. 
Dalībvalstis par šiem noteikumiem informē 
Komisiju vēlākais līdz [12 mēnešus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā] un nekavējoties 
tai paziņo par jebkuriem turpmākiem 
grozījumiem, kas tos ietekmē.

Or. de

Grozījums Nr. 216
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm vajadzētu ieviest operatīvi 
piemērojamu, saprātīgu un preventīvu 
administratīvu sodu, lai nodrošinātu šīs 
direktīvas 6. līdz 8. panta ieviešanu.

Or. en

Grozījums Nr. 217
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots
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Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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. 218
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciālu, 
un paziņo par to Komisijai.

Ikvienā valsts plānā norāda:
a) koģenerācijas attīstības valsts mērķus 
līdz 2020. gadam un atbilstošos 
starpposma mērķus;
b) centralizētas siltumapgādes 
veicināšanas apgabalus, attiecībā uz 
kuriem izmaksu un ieguvumu analīzē ir 
noteikts koģenerācijas potenciāls;
c) direktīvas VII pielikumā izklāstīto 
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informāciju.
d) Plānu pamatā vajadzētu būt vispusīgai 
izmaksu un ieguvumu analīzei par katru 
no plānotajiem ieguldījumiem, ņemot vērā 
pašreizējo siltuma pieprasījuma līmeni un 
novērtējot dažādus patēriņa profilus 
(piemēram, rūpniecības, dzīvojamās vai 
pakalpojumu jomas patēriņa modeļus). 
Turklāt būtu jāapsver dažāda veida 
koģenerācijas veidi (mikrokoģenerācija, 
pašpatēriņam paredzēta koģenerācija 
u.c.), pamatojoties uz dažādu valstu 
pieprasījuma un patēriņa modeļa 
īpatnībām.
e) Ik pēc pieciem gadiem plānus atjaunina 
un paziņo Komisijai. Dalībvalstis, 
izmantojot savu tiesisko regulējumu, 
nodrošina, lai valsts siltumapgādes un 
dzesēšanas plānus ņemtu vērā vietējos un 
reģionālos attīstības plānos, ieskaitot 
pilsētu un lauku teritoriālos plānojumus, un 
lai tie atbilstu VII pielikumā noteiktajiem 
izstrādes kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Grozījums Nr. 219
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
karti, ar kuras palīdzību ir iespējams 
efektīvāk atrast koģenerācijas un 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
iespējas un tās attīstīt, iekļaujot 
VII pielikumā izklāstīto informāciju, un 
paziņo par to Komisijai. Ik pēc pieciem 
gadiem plānus atjaunina un paziņo 
Komisijai.

Or. fi

Grozījums Nr. 220
Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas (tajā skaitā mazās 
koģenerācijas un mikrokoģenerācijas) un 
efektīvas centralizētās siltumapgādes un 
dzesēšanas potenciālu, iekļaujot 
VII pielikumā izklāstīto informāciju, un 
paziņo par to Komisijai. Ik pēc pieciem 
gadiem plānus atjaunina un paziņo 
Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot savu 
tiesisko regulējumu, nodrošina, lai valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plānus ņemtu 
vērā vietējos un reģionālos attīstības 
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VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis līdz 2016. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciālu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

Or. pl

Grozījums Nr. 222
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un 

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

un efektīvas centralizētās siltumapgādes un 
dzesēšanas potenciāla attīstību, iekļaujot 
VII pielikumā izklāstīto informāciju, un 
paziņo par to Komisijai. Ik pēc pieciem 
gadiem analīzi atjaunina un paziņo 
Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot savu 
tiesisko regulējumu, nodrošina, lai valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plānus ņemtu 
vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

Or. de

Pamatojums

Pienākums piemērot valsts apkures un dzesēšanas plānu visiem teritoriālās plānošanas, 
zemes izmantošanas un urbanizācijas plāniem ir milzīgs birokrātisks izdevumus un ievērojami 
ierobežo lēmumu pieņemšanas elastību reģionālā un vietējā līmenī.

Grozījums Nr. 223
Matthias Groote

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciālu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ar 
šo uzdevumu saistītais administratīvais 
slogs ir jāsamazina. Ik pēc pieciem gadiem 
plānus atjaunina un paziņo Komisijai. 
Dalībvalstis, izmantojot savu tiesisko 
regulējumu, nodrošina, lai valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plānus ņemtu 
vērā vietējos un reģionālos attīstības 
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VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem. Šajos teritoriālajos 
plānojumos prioritāte būtu jāpiešķir 
augstas efektivitātes koģenerācijai.

Or. de

Grozījums Nr. 224
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai veiktu 1. punktā minēto 
novērtējumu, dalībvalstis veic izmaksu un 
ieguvumu analīzi par savu teritoriju, 
tostarp pamatojoties uz klimatiskajiem 
apstākļiem, ekonomisko pamatojumu vai 
tehnisko iespējamību, lai noteiktu un 
veicinātu izmaksu ziņā visefektīvāko 
risinājumu īstenošanu, ar kuriem 
apmierināt siltumapgādes un dzesēšanas 
vajadzības.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas priekšlikumā paredzētajos valsts attīstības plānos jāiekļauj izmaksu un ieguvumu 
analīze, tādējādi ar rūpīgu siltuma vajadzību plānošanu nodrošinot konsekventu attīstību.

Grozījums Nr. 225
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

minētajiem novērtējumiem, dalībvalstis 
veic nepieciešamos pasākumus, lai attīstītu 
efektīvu centralizētās siltumapgādes un 
dzesēšanas infrastruktūru, kas pielāgota 
augstas efektivitātes koģenerācijas 
attīstībai un siltuma pārpalikumu un 
atjaunojamo resursu izmantošanai 
siltumapgādē un dzesēšanā saskaņā ar 1., 
3., 6. un 8. punktu. Attīstot centralizēto 
siltumapgādi un dzesēšanu, tām pēc 
iespējas ir jāizvēlas augstas efektivitātes 
koģenerācija, nevis atsevišķa siltuma 
ražošana, ja siltumu ražo sadedzināšanas 
iekārtās.

Or. en

Grozījums Nr. 226
Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 227
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pl

Grozījums Nr. 228
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai visas jaunās
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW:

Dalībvalstis nodrošina, ka, konstruējot 
jaunas termoelektrostacijas ar kopējo 
ievadīto siltumjaudu lielāku par 20 MW, 
tās:

Or. fi

Grozījums Nr. 229
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai visas jaunās 
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW:

3. Dalībvalstis nodrošina, lai veicināšanas 
apgabalos, attiecībā uz kuriem saskaņā ar 
2. punktu ir noteikts koģenerācijas 
potenciāls, visas jaunās 
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW:

Or. en

Grozījums Nr. 230
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai visas jaunās 
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW:

Dalībvalstis nodrošina, lai projektējot
jaunās termoelektrostacijas ar kopējo 
ievadīto siltumjaudu lielāku par 20 MW, 
tiktu veikti tehniskās un ekonomiskās 
iespējamības pētījumi par to, vai 
spēkstaciju var aprīkot ar augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtām, 
kuras ļauj atgūt siltuma pārpalikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 231
Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai visas jaunās 
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW:

Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja tas 
ir tehniski, sociālekonomiski un 
komerciāli iespējams, visas jaunās 
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW tiek 
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aprīkotas ar augstas efektivitātes 
koģenerācijas iekārtām, kuras ļauj atgūt 
siltuma pārpalikumu.
Dalībvalstis nodrošina, ka, pieņemot 
lēmumus par termoelektrostaciju 
atrašanās vietu, citu kritēriju starpā ņem 
vērā arī siltuma pieprasījuma punktu
pieejamību.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā precizēts, ka būtu jāīsteno tikai tie projekti, kuri ir tehniski un ekonomiski 
pamatoti. Arī lēmumos par iekārtu atrašanos būtu jāņem vērā siltuma pieprasījuma punkti; 
tomēr tam nevajadzētu būt vienīgajam kritērijam. Dalībvalstīm jāapsver arī citi kritēriji, 
piemēram, drošība atomelektrostaciju gadījumā, gāzes cauruļvadu atrašanās vieta gāzes 
spēkstaciju gadījumā u. c.

Grozījums Nr. 232
Miroslav Ouzký

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai visas jaunās 
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW:

Dalībvalstis nodrošina, lai visas jaunās 
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW, izņemot 
kodoliekārtas:

Or. en

Pamatojums

Izņēmuma noteikumos būtu jāņem vērā atomelektrostaciju īpatnības, kuras darbojas ar lielu 
noslodzi. Ņemot vērā noslodzi un ierobežoto siltuma pieprasījumu, ko nosaka demogrāfijas 
apsvērumi, tās nevar sasniegt siltuma un elektroenerģijas ražošanas proporcijas, kuras 
nepieciešamas 3. un 6. punktā noteikto augstas efektivitātes koģenerācijas prasību izpildei. 
Būtu jāparedz, ka prasības uz kodoliekārtām vispār neattiecas, jo tās neatbilst iepriekš 
noteiktajām augstas efektivitātes koģenerācijas prasībām.



PE475.852v02-00 26/130 AM\882705LV.doc

LV

Grozījums Nr. 233
Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiktu nodrošinātas ar aprīkojumu, kas 
ļauj rekuperēt siltuma pārpalikumu, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerācijas iekārtu, and

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 234
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiktu nodrošinātas ar aprīkojumu, kas 
ļauj rekuperēt siltuma pārpalikumu, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerācijas iekārtu, un

a) tiktu nodrošinātas ar aprīkojumu, kas 
ļauj rekuperēt siltuma pārpalikumu, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerācijas iekārtu, vai

Or. pl

Grozījums Nr. 235
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) būtu izpētīta izmaksu efektivitāte un to 
konstrukcijas tehniskā iespējamība;

Or. fi
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Grozījums Nr. 236
Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tiktu novietotas tādās vietās, kur 
siltuma pieprasījuma punkti var izmantot 
siltuma pārpalikumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 237
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tiktu novietotas tādās vietās, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu.

b) būtu mēģināts tās novietot tādās vietās, 
kur siltuma pieprasījuma punkti var 
izmantot siltuma pārpalikumu.

Or. fi

Grozījums Nr. 238
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti pirmās daļas noteikumi. Tām jo 
īpaši ir jānodrošina, lai, izvietojot jaunās 
iekārtas, tiktu ņemta vērā koģenerācijai 
piemērotas siltumslodzes pieejamība 

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti pirmās daļas noteikumi. Tām jo 
īpaši ir jānodrošina, lai, izvietojot jaunās 
iekārtas, tiktu ņemta vērā koģenerācijai 
piemērotas siltumslodzes pieejamība 
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saskaņā ar VIII pielikumu. saskaņā ar 1. punktā minēto novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti pirmās daļas noteikumi. Tām jo 
īpaši ir jānodrošina, lai, izvietojot jaunās 
iekārtas, tiktu ņemta vērā koģenerācijai 
piemērotas siltumslodzes pieejamība 
saskaņā ar VIII pielikumu.

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti pirmās daļas noteikumi.

Or. fi

Grozījums Nr. 240
Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti pirmās daļas noteikumi. Tām jo 
īpaši ir jānodrošina, lai, izvietojot jaunās 
iekārtas, tiktu ņemta vērā koģenerācijai 
piemērotas siltumslodzes pieejamība 
saskaņā ar VIII pielikumu.

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti pirmās daļas noteikumi. Tām jo 
īpaši ir jānodrošina, lai, izvietojot jaunās 
iekārtas, tiktu ņemta vērā koģenerācijai 
piemērotas papildu siltumslodzes 
pieejamība saskaņā ar VIII pielikumu.

Or. pl
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Grozījums Nr. 241
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis to apstiprināšanas kritērijos 
vai līdzvērtīgos atļaujas kritērijos var 
iekļaut nosacījumus atsevišķu iekārtu 
atbrīvošanai no pirmajā daļā 
paredzētajiem noteikumiem, ja:
a) atsevišķām iekārtām veikta izmaksu un 
ieguvumu analīze liecina, ka izmaksas ir 
lielākas par ieguvumiem, salīdzinājumā 
ar tāda paša daudzuma elektroenerģijas 
un siltuma piegādes izmaksām atsevišķā 
siltumapgādē vai dzesēšanā pilnā 
ekspluatācijas ciklā, ieskaitot 
ieguldījumus infrastruktūrā vai
b) pirmās daļas b) apakšpunkta prasības 
par iekārtas atrašanās vietu nevar izpildīt 
tādēļ, ka iekārta ir jānovieto ģeoloģiskas 
uzglabāšanas vietas tuvumā, kura ir 
atļauta saskaņā ar Direktīvu 2009/31/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 242
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim.

Or. en
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Grozījums Nr. 243
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 244
Karl-Heinz Florenz
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis paredz nosacījumus 
atbrīvošanai no 3. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

Or. en

Pamatojums

Siltuma un elektroenerģijas koģenerācijas iekārtām jābūt ekonomiski stabilām. Gadījumos, ja 
tās nav ekonomiski stabilas, citi energoefektivitātes pasākumi varētu būt piemērotāki un 
finanšu resursiem joprojām vajadzētu būt pieejamiem, lai varētu izmantot citus 
energoefektivitātes pasākumus.

Grozījums Nr. 245
Pavel Poc

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai nodrošinātu, ka tiek īstenoti tikai tādi 
projekti, kuri ir tehniski pamatoti un kuri 
sniedz pozitīvu ekonomisku labumu 
sabiedrībai un uzņēmējdarbībai, 
dalībvalstis paredz nosacījumus 
atbrīvošanai no 3. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē, ka dalībvalstīm obligāti vajadzētu noteikt kopējus nosacījumus 
atbrīvošanai no siltuma un elektroenerģijas koģenerācijai izvirzītajam prasībām, nodrošinot, 
ka netiek īstenoti tādi projekti, kuri nav ekonomiski izdevīgi vai ir tehniski nepamatoti.

Grozījums Nr. 246
Miroslav Ouzký
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis paredz nosacījumus 
atbrīvošanai no 3. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē, ka dalībvalstīm obligāti vajadzētu noteikt kopējus nosacījumus 
atbrīvošanai no siltuma un elektroenerģijas koģenerācijai izvirzītajam prasībām, ja netiek 
izpildīts šīs daļas a), b) un c) apakšpunkts. Būtu jānodrošina, ka netiek īstenoti tādi projekti, 
kuri nav ekonomiski izdevīgi vai ir tehniski nepamatoti.

Grozījums Nr. 247
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nav izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi
saistībā ar siltumslodzes pieejamību;

svītrots

Or. fi

Grozījums Nr. 248
Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nav izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību;

a) izmaksu un ieguvumu analīze liecina, 
ka izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinājumā ar tāda paša daudzuma 
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elektroenerģijas un siltuma piegādes 
izmaksām atsevišķā siltumapgādē vai 
dzesēšanā pilnā ekspluatācijas ciklā, 
ieskaitot ieguldījumus infrastruktūrā;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē, ka dalībvalstīm obligāti vajadzētu noteikt kopējus nosacījumus 
atbrīvošanai no siltuma un elektroenerģijas koģenerācijai izvirzītajam prasībām, nodrošinot, 
ka netiek īstenoti tādi projekti, kuri nav ekonomiski izdevīgi vai ir tehniski nepamatoti.

Grozījums Nr. 249
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 3. punkta b) apakšpunkta prasības par 
iekārtas atrašanās vietu nevar izpildīt 
tādēļ, ka iekārta ir jānovieto ģeoloģisko 
uzglabāšanas vietu tuvumā, kuras ir 
atļautas saskaņā ar Direktīvu 
2009/31/EK, vai

svītrots

Or. fi

Grozījums Nr. 250
Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 3. punkta b) apakšpunkta prasības par 
iekārtas atrašanās vietu nevar izpildīt 
tādēļ, ka iekārta ir jānovieto ģeoloģisko
uzglabāšanas vietu tuvumā, kuras ir 
atļautas saskaņā ar Direktīvu 2009/31/EK, 
vai

b) iekārta atrodas ģeoloģiskas
uzglabāšanas vietas tuvumā, kura ir atļauta
saskaņā ar Direktīvu 2009/31/EK, vai
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Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē, ka dalībvalstīm obligāti vajadzētu noteikt kopējus nosacījumus 
atbrīvošanai no siltuma un elektroenerģijas koģenerācijai izvirzītajam prasībām, nodrošinot, 
ka netiek īstenoti tādi projekti, kuri nav ekonomiski izdevīgi vai ir tehniski nepamatoti.

Grozījums Nr. 251
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
atsevišķā siltumapgādē vai dzesēšanā 
pilna dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus.

svītrots

Or. fi

Grozījums Nr. 252
Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
atsevišķā siltumapgādē vai dzesēšanā 
pilna dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē, ka dalībvalstīm obligāti vajadzētu noteikt kopējus nosacījumus
atbrīvošanai no siltuma un elektroenerģijas koģenerācijai izvirzītajam prasībām, nodrošinot, 
ka netiek īstenoti tādi projekti, kuri nav ekonomiski izdevīgi vai ir tehniski nepamatoti.

Grozījums Nr. 253
Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
atsevišķā siltumapgādē vai dzesēšanā pilna 
dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus.

c) izmaksu un ieguvumu analīze liecina, ka 
izmaksas neļauj gūt konkurētspējīgus 
ieņēmumus no ieguldījumiem, ņemot vērā
visas izmaksas ekspluatācijas laikā
salīdzinājumā ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
izmaksām atsevišķā siltumapgādē vai 
dzesēšanā, ieskaitot ieguldījumus 
infrastruktūrā;

Or. en

Pamatojums

Siltuma un elektroenerģijas koģenerācijas iekārtām jābūt ekonomiski stabilām. Gadījumos, ja 
tās nav ekonomiski stabilas, citi energoefektivitātes pasākumi varētu būt piemērotāki un 
finanšu resursiem joprojām vajadzētu būt pieejamiem, lai varētu izmantot citus 
energoefektivitātes pasākumus.

Grozījums Nr. 254
Anja Weisgerber, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) augstas efektivitātes gāzes vai ogļu 
spēkstacijas ir pieļaujamas ekonomisku 
iemeslu dēļ vai lai nodrošinātu tīkla 
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stabilitāti bez koģenerācijas iekārtām.

Or. de

Pamatojums

Līdzās koģenerācijas izmantošanai dalībvalstīm vajadzētu būt arī iespējai izsniegt 
līdzvērtīgas atļaujas jaunām augstas efektivitātes gāzes vai ogļu spēkstacijām, ja tās rīkojas 
ekonomisku apsvērumu dēļ un lai nodrošinātu tīkla stabilitāti. Šādā gadījumā ir nepietiekams 
direktīvas priekšlikumā paredzētais noteikums, saskaņā ar kuru atbrīvojumus pārbauda 
Komisija.

Grozījums Nr. 255
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 
mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus. 
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

svītrots

Or. fi

Grozījums Nr. 256
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2016. gada 1. janvārim. Komisija 
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6 mēnešu laikā pēc paziņojuma var 
noraidīt šos nosacījumus vai ieteikt 
grozījumus. Šādos gadījumos attiecīgā 
dalībvalsts nepiemēro atbrīvojuma 
nosacījumus, kamēr Komisija nav skaidri 
akceptējusi atkārtoti iesniegtos vai
grozītos nosacījumus.

6 mēnešu laikā pēc paziņojuma var ieteikt 
grozījumus. Šādos gadījumos attiecīgā 
dalībvalsts piemēro atbrīvojuma 
nosacījumus, kamēr Komisija apstiprina
grozītos nosacījumus.

Or. pl

Grozījums Nr. 257
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts 
noteikumi par pilsētas un lauku teritoriālo 
plānošanu tiktu piemēroti 3. punktā 
minētajiem atļaujas izsniegšanas 
kritērijiem un tie būtu saskaņā ar 1. 
punktā minētajiem valsts siltumapgādes 
un dzesēšanas plāniem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 258
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts 
noteikumi par pilsētas un lauku teritoriālo 
plānošanu tiktu piemēroti 3. punktā 
minētajiem atļaujas izsniegšanas 
kritērijiem un tie būtu saskaņā ar 
1. punktā minētajiem valsts siltumapgādes 
un dzesēšanas plāniem.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka efektīva 
enerģijas ražošana, sadale un 
izmantošana tiek ņemta vērā valsts 
noteikumos par pilsētas un lauku teritoriālo 
plānošanu.
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Or. fi

Grozījums Nr. 259
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts 
noteikumi par pilsētas un lauku teritoriālo 
plānošanu tiktu piemēroti 3. punktā 
minētajiem atļaujas izsniegšanas 
kritērijiem un tie būtu saskaņā ar 
1. punktā minētajiem valsts siltumapgādes 
un dzesēšanas plāniem.

5. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts 
noteikumi par pilsētas un lauku teritoriālo 
plānošanu tiktu piemēroti 3. punktā 
minētajiem atļaujas izsniegšanas 
kritērijiem un lai tajos pienācīgi tiktu 
ņemti vērā 1. punktā minētie valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plāni.

Or. de

Pamatojums

Pienākums piemērot valsts apkures un dzesēšanas plānu visiem teritoriālās plānošanas, 
zemes izmantošanas un urbanizācijas plāniem ir milzīgs birokrātisks izdevumus un ievērojami 
ierobežo lēmumu pieņemšanas elastību reģionālā un vietējā līmenī.

Grozījums Nr. 260
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
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iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 
1. punktu.

efektivitātes koģenerācijas iekārtai.

Or. en

Grozījums Nr. 261
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 
1. punktu.

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja
pētījumi ir pierādījuši, ka tas ir izmaksu 
ziņā efektīvi un ja iekārta atrodas tādā 
vietā, kur var izmantot siltuma 
pārpalikumu.

Or. fi

Grozījums Nr. 262
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 

6. Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad 
veicināšanas apgabalos, attiecībā uz 
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kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 
1. punktu.

kuriem saskaņā ar 2. punktu ir noteikts 
koģenerācijas potenciāls, esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē kā 
prioritārs tiek paredzēts nosacījums — vai 
tehniski un ekonomiski iespējama 
konversija, kas ļauj iekārtai darboties kā 
augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtai 
—, ja iekārta atrodas tādā vietā, kur ir 
pietiekams un ilgtermiņa siltuma 
pieprasījums. Šajā noteikumā 
elektroenerģijas ražošanas iekārtu 
aprīkošana ar oglekļa uztveršanas vai 
uzglabāšanas ierīcēm nav uzskatāma par 
to modernizāciju.

Or. en

Pamatojums

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Grozījums Nr. 263
Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6. punkts – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 
1. punktu.

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
šāds augstas efektivitātes koģenerācijas 
projekts ir tehniski, sociālekonomiski un 
komerciāli iespējams.

Or. en

Grozījums Nr. 264
Miroslav Ouzký

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 
1. punktu.

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW (izņemot 
kodoliekārtas) tiek būtiski modernizēta, 
vai arī kad tai saskaņā ar Direktīvas 
2010/75/EK 21. pantu tiek atjaunināta 
atļauja, jaunajā vai atjauninātajā atļaujā vai 
licencē tiek paredzēts nosacījums —
konversija, kas ļauj iekārtai darboties kā 
augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtai 
—, ja iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 
1. punktu.

Or. en
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Pamatojums

Izņēmuma noteikumos būtu jāņem vērā atomelektrostaciju īpatnības, kuras darbojas ar lielu 
noslodzi. Ņemot vērā noslodzi un ierobežoto siltuma pieprasījumu, ko nosaka demogrāfijas 
apsvērumi, tās nevar sasniegt siltuma un elektroenerģijas ražošanas proporcijas, kuras 
nepieciešamas 3. un 6. punktā noteikto augstas efektivitātes koģenerācijas prasību izpildei. 
Būtu jāparedz, ka prasības uz kodoliekārtām vispār neattiecas, jo tās neatbilst iepriekš 
noteiktajām augstas efektivitātes koģenerācijas prasībām.

Grozījums Nr. 265
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 
1. punktu.

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē jāņem vērā 
iespēja, ka, pamatojoties uz izmantošanas 
un izmaksu efektivitātes analīzi, varētu 
tikt veikta konversija, kas ļauj iekārtai 
darboties kā augstas efektivitātes 
koģenerācijas iekārtai.

Or. pl

Grozījums Nr. 266
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā noteikumā elektroenerģijas svītrots
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ražošanas iekārtu aprīkošana ar oglekļa 
uztveršanas vai uzglabāšanas ierīcēm nav 
uzskatāma par to modernizāciju.

Or. de

Grozījums Nr. 267
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis to apstiprināšanas kritērijos 
vai atļaujas kritērijos var iekļaut 
nosacījumus atsevišķu iekārtu 
atbrīvošanai no pirmajā daļā 
paredzētajiem noteikumiem, ja izmaksu 
un ieguvumu analīze liecina, ka izmaksas 
ir lielākas par ieguvumiem salīdzinājumā 
ar tāda paša daudzuma elektroenerģijas 
un siltuma piegādes izmaksām atsevišķā 
siltumapgādē vai dzesēšanā pilnā 
ekspluatācijas ciklā, ieskaitot 
ieguldījumus infrastruktūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 268
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim.

Or. en
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Grozījums Nr. 269
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 270
Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no 6. punktā paredzētajiem 

Dalībvalstis paredz nosacījumus 
atbrīvošanai no 6. punktā paredzētajiem 
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noteikumiem, ja: noteikumiem, ja:

Or. en

Pamatojums

Siltuma un elektroenerģijas koģenerācijas iekārtām jābūt ekonomiski stabilām. Gadījumos, ja 
tās nav ekonomiski stabilas, citi energoefektivitātes pasākumi varētu būt piemērotāki un 
finanšu resursiem joprojām vajadzētu būt pieejamiem, lai varētu izmantot citus 
energoefektivitātes pasākumus.

Grozījums Nr. 271
Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai nodrošinātu, ka tiek īstenoti tikai tādi 
projekti, kuri ir tehnisko iespējami un 
kuri sniedz pozitīvu ekonomisku labumu 
sabiedrībai un uzņēmējdarbībai, 
dalībvalstis paredz nosacījumus 
atbrīvošanai no 6. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

Or. en

Pamatojums

Saskaņojot ar 10. panta 7. punkta grozījumu, ar šo grozījumu precizē, ka dalībvalstīm 
obligāti vajadzētu noteikt kopējus nosacījumus atbrīvošanai no siltuma un elektroenerģijas 
koģenerācijai izvirzītajam prasībām, nodrošinot, ka netiek īstenoti tādi projekti, kuri nav 
ekonomiski izdevīgi vai ir tehniski nepamatoti.

Grozījums Nr. 272
Miroslav Ouzký

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

atbrīvošanai no 6. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

Or. en

Pamatojums

Saskaņojot ar 10. panta 7. punkta grozījumu, ar šo grozījumu precizē, ka dalībvalstīm 
obligāti vajadzētu noteikt kopējus nosacījumus atbrīvošanai no siltuma un elektroenerģijas 
koģenerācijai izvirzītajam prasībām, ja šā punkta a) un b) apakšpunkts netiek ievērots. Būtu 
jānodrošina, ka netiek īstenoti tādi projekti, kuri nav ekonomiski izdevīgi vai ir tehniski 
nepamatoti.

Grozījums Nr. 273
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nav izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību; or

svītrots

Or. fi

Grozījums Nr. 274
Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
atsevišķā siltumapgādē vai dzesēšanā pilna 
dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus.

b) izmaksu un ieguvumu analīze liecina, ka 
izmaksas neļauj gūt konkurētspējīgus 
ieņēmumus no ieguldījumiem, ņemot vērā
visas izmaksas ekspluatācijas laikā
salīdzinājumā ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
izmaksām atsevišķā siltumapgādē vai 
dzesēšanā, ieskaitot ieguldījumus 
infrastruktūrā.
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.

Or. en

Pamatojums

Siltuma un elektroenerģijas koģenerācijas iekārtām jābūt ekonomiski stabilām. Gadījumos, ja 
tās nav ekonomiski stabilas, citi energoefektivitātes pasākumi varētu būt piemērotāki un 
finanšu resursiem joprojām vajadzētu būt pieejamiem, lai varētu izmantot citus 
energoefektivitātes pasākumus.

Grozījums Nr. 275
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 
6 mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus. 
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2016. gada 1. janvārim. Komisija 
6 mēnešu laikā pēc paziņojuma var ieteikt 
grozījumus. Šādos gadījumos attiecīgā 
dalībvalsts piemēro atbrīvojuma 
nosacījumus, kamēr Komisija apstiprina
grozītos nosacījumus.

Or. pl

Grozījums Nr. 276
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
vai ekvivalentus kritērijus, lai nodrošinātu 
to, ka rūpnieciskās iekārtas, kuru kopējā 
ievadītā siltumjauda pārsniedz 20 MW, 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)
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kurās rodas siltuma pārpalikums un kuras 
būvē vai būtiski modernizē pēc [direktīvas 
stāšanās spēkā], uztver un izmanto siltuma 
pārpalikumu.

Or. fi

Grozījums Nr. 277
Pavel Poc

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
vai ekvivalentus kritērijus, lai nodrošinātu 
to, ka rūpnieciskās iekārtas, kuru kopējā 
ievadītā siltumjauda pārsniedz 20 MW, 
kurās rodas siltuma pārpalikums un kuras 
būvē vai būtiski modernizē pēc [direktīvas 
stāšanās spēkā], uztver un izmanto siltuma 
pārpalikumu.

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
vai ekvivalentus kritērijus, lai nodrošinātu 
to, ka rūpnieciskās iekārtas, kuru kopējā 
ievadītā siltumjauda pārsniedz 20 MW, 
kurās rodas siltuma pārpalikums un kuras 
būvē vai būtiski modernizē pēc [direktīvas 
stāšanās spēkā], uztver un izmanto siltuma 
pārpalikumu, ja šāds projekts tiek vērtēts 
kā komerciāli un tehniski iespējams.

Or. en

Pamatojums

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Grozījums Nr. 278
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem. Tās var paredzēt, ka šīs iekārtas 
sedz pieslēguma maksu un izmaksas par 
centralizētās apkures un dzesēšanas tīklu 
attīstību, kas nepieciešama, lai siltuma 
pārpalikumu transportētu līdz patērētājiem.

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem, ja tas ir racionāli no izmaksu 
efektivitātes viedokļa. Tās var paredzēt, ka 
šīs iekārtas sedz pieslēguma maksu un 
izmaksas par centralizētās apkures un 
dzesēšanas tīklu attīstību, kas 
nepieciešama, lai siltuma pārpalikumu 
transportētu līdz patērētājiem.

Or. fi

Grozījums Nr. 279
Pavel Poc

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem. Tās var paredzēt, ka šīs iekārtas 
sedz pieslēguma maksu un izmaksas par 
centralizētās apkures un dzesēšanas tīklu 
attīstību, kas nepieciešama, lai siltuma 
pārpalikumu transportētu līdz patērētājiem.

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem. Tās nodrošina, ka pieslēguma 
maksu un izmaksas par centralizētās 
apkures un dzesēšanas tīklu attīstību, kas 
nepieciešama, lai siltuma pārpalikumu 
transportētu līdz patērētājiem, taisnīgi 
sadala starp visiem iesaistītajiem 
dalībniekiem.

Or. en

Pamatojums

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
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companies investing in utilisation of excess heat.

Grozījums Nr. 280
Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem. Tās var paredzēt, ka šīs iekārtas 
sedz pieslēguma maksu un izmaksas par 
centralizētās apkures un dzesēšanas tīklu 
attīstību, kas nepieciešama, lai siltuma 
pārpalikumu transportētu līdz patērētājiem.

Ņemot vērā centralizētās siltumapgādes 
tīklu tehnisko pārvaldību un ekonomisko 
līdzsvaru, dalībvalstis nosaka mehānismus, 
kā nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem. Tās var paredzēt, ka šīs iekārtas 
sedz pieslēguma maksu un izmaksas par 
centralizētās apkures un dzesēšanas tīklu 
attīstību, kas nepieciešama, lai siltuma 
pārpalikumu transportētu līdz patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 281
Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem. Tās var paredzēt, ka šīs iekārtas 
sedz pieslēguma maksu un izmaksas par 
centralizētās apkures un dzesēšanas tīklu 
attīstību, kas nepieciešama, lai siltuma 
pārpalikumu transportētu līdz patērētājiem.

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem, ja šajos tīklos ir siltumapgādes vai 
dzesēšanas pieprasījums. Tās var paredzēt, 
ka šīs iekārtas sedz pieslēguma maksu un 
izmaksas par centralizētās apkures un 
dzesēšanas tīklu attīstību, kas 
nepieciešama, lai siltuma pārpalikumu 
transportētu līdz patērētājiem.

Or. pl
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Grozījums Nr. 282
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 3. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no pirmajā daļā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

Dalībvalstis to apstiprināšanas kritērijos 
vai atļaujas kritērijos var iekļaut 
nosacījumus atsevišķu iekārtu atbrīvošanai 
no pirmajā daļā paredzētajiem 
noteikumiem, ja izmaksu un ieguvumu 
analīze liecina, ka izmaksas ir lielākas par 
ieguvumiem, salīdzinājumā ar tāda paša 
daudzuma elektroenerģijas un siltuma 
piegādes izmaksām atsevišķā 
siltumapgādē vai dzesēšanā pilnā 
ekspluatācijas ciklā, ieskaitot 
ieguldījumus infrastruktūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 283
Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 3. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no pirmajā daļā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

Dalībvalstis paredz nosacījumus 
atbrīvošanai no pirmajā daļā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

Or. en

Pamatojums

Siltuma un elektroenerģijas koģenerācijas iekārtām jābūt ekonomiski stabilām. Gadījumos, ja 
tās nav ekonomiski stabilas, citi energoefektivitātes pasākumi varētu būt piemērotāki un 
finanšu resursiem joprojām vajadzētu būt pieejamiem, lai varētu izmantot citus 
energoefektivitātes pasākumus.
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Grozījums Nr. 284
Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 3. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no pirmajā daļā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

Dalībvalstis paredz nosacījumus 
atbrīvošanai no pirmajā daļā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

Or. en

Pamatojums

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Grozījums Nr. 285
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nav izpildīti VIII pielikuma 2. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību; or

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 286
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki



AM\882705LV.doc 53/130 PE475.852v02-00

LV

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nav izpildīti VIII pielikuma 2. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību; or

svītrots

Or. fi

Grozījums Nr. 287
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 3. daļa – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma siltuma 
piegādes atsevišķā siltumapgādē vai 
dzesēšanā pilna dzīves cikla izmaksām, 
ieskaitot infrastruktūras ieguldījumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 288
Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 3. daļa – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma siltuma 
piegādes atsevišķā siltumapgādē vai 
dzesēšanā pilna dzīves cikla izmaksām, 
ieskaitot infrastruktūras ieguldījumus.

b) izmaksu un ieguvumu analīze liecina, ka 
izmaksas neļauj gūt konkurētspējīgus 
ieņēmumus no ieguldījumiem, ņemot vērā
visas izmaksas ekspluatācijas laikā
salīdzinājumā ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
izmaksām atsevišķā siltumapgādē vai 
dzesēšanā, ieskaitot ieguldījumus 
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infrastruktūrā.

Or. en

Pamatojums

Siltuma un elektroenerģijas koģenerācijas iekārtām jābūt ekonomiski stabilām. Gadījumos, ja 
tās nav ekonomiski stabilas, citi energoefektivitātes pasākumi varētu būt piemērotāki un 
finanšu resursiem joprojām vajadzētu būt pieejamiem, lai varētu izmantot citus 
energoefektivitātes pasākumus.

Grozījums Nr. 289
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 
6 mēnešu laikā pēc paziņojuma var 
noraidīt šos nosacījumus vai ieteikt 
grozījumus. Šādos gadījumos attiecīgā 
dalībvalsts nepiemēro atbrīvojuma 
nosacījumus, kamēr Komisija nav skaidri 
akceptējusi atkārtoti iesniegtos vai 
grozītos nosacījumus.

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim.

Or. en

Grozījums Nr. 290
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 
6 mēnešu laikā pēc paziņojuma var 

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2016. gada 1. janvārim. Komisija 
6 mēnešu laikā pēc paziņojuma var ieteikt 
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noraidīt šos nosacījumus vai ieteikt 
grozījumus. Šādos gadījumos attiecīgā 
dalībvalsts nepiemēro atbrīvojuma 
nosacījumus, kamēr Komisija nav skaidri 
akceptējusi atkārtoti iesniegtos vai
grozītos nosacījumus.

grozījumus. Šādos gadījumos attiecīgā 
dalībvalsts piemēro atbrīvojuma 
nosacījumus, kamēr Komisija apstiprina
grozītos nosacījumus.

Or. pl

Grozījums Nr. 291
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 9. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

9. Komisija, pieņemot deleģēto aktu 
saskaņā ar 18. pantu, līdz 2013. gada 
1. janvārim saskaņā ar VIII pielikumu 
izveido metodiku izmaksu un ieguvumu
analīzei, kas aptver visu 1.a punktā minēto 
dalībvalsts teritoriju, un izmaksu un 
ieguvumu analīzei atsevišķām iekārtām, 
kas minētas 3., 6. un 8. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 292
Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

9. Komisija, pieņemot deleģēto aktu 
saskaņā ar 18. pantu, līdz 2013. gada 
1. janvārim izveido metodiku izmaksu un 
ieguvumu analīzei, kas minēta 4. punkta 
c) apakšpunktā, 7. punkta b) apakšpunktā 
un 8. punkta b) apakšpunktā. Metodiku 
sagatavo, apspriežoties ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām. Šādā metodikā 
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ņem vērā finanšu perspektīvu sabiedrībai 
un uzņēmējdarbībai.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina, ka koģenerācijas projekts ir ne tikai sociālekonomiski stabils, bet ir arī 
izdevīga uzņēmējdarbība iesaistītajiem ieguldītājiem. Koģenerācijai nevajadzētu būt 
pašmērķim. Izmaksu un ieguvumu analīzes metodikā vajadzētu ņemt vērā visus šos aspektus, 
un tā jāsagatavo, iesaistot to nozaru pārstāvjus, kuri veic ieguldījumus.

Grozījums Nr. 293
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 10. punkts – 3. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai ir tiesības, pieņemot deleģētos 
aktus saskaņā ar 18. pantu, pārskatīt 
saskaņotās efektivitātes atskaites vērtības, 
kas noteiktas Komisijas Lēmumā [lēmuma 
numurs], pamatojoties uz Direktīvu 
2004/8/EK, pirmo reizi līdz 2015. gada 
1. janvārim un pēc tam ik desmit gadus.

Ņemot vērā tehnikas attīstību un 
jauninājumus, Komisijai ir tiesības, 
pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 
18. pantu, pārskatīt saskaņotās efektivitātes 
atskaites vērtības, kas noteiktas Komisijas 
Lēmumā [lēmuma numurs], pamatojoties 
uz Direktīvu 2004/8/EK, pirmo reizi līdz 
2015. gada 1. janvārim un pēc tam ik 
desmit gadus.

Or. fi

Grozījums Nr. 294
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Dalībvalstis nodrošina, lai jebkurš 
pieejamais koģenerācijas atbalsts būtu 
atkarīgs no tā, vai elektroenerģija tiek 
ražota augstas efektivitātes koģenerācijas 

11. Dalībvalstis nodrošina, lai jebkurš 
pieejamais koģenerācijas atbalsts būtu 
atkarīgs no tā, vai elektroenerģija tiek 
ražota augstas efektivitātes koģenerācijas 
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režīmā un vai efektīvi tiek izmantots 
siltuma pārpalikums, lai panāktu primārās 
enerģijas ietaupījumus. Tās nediferencē uz 
vietas patērēto elektroenerģiju un 
elektroenerģiju, kuru eksportē uz tīklu. 
Valsts atbalstam koģenerācijai un 
centralizētās siltumapgādes ražošanai un 
tīkliem attiecīgā gadījumā ir jāpiemēro 
noteikumi par valsts atbalstu.

režīmā un vai efektīvi tiek izmantots 
siltuma pārpalikums, lai panāktu primārās 
enerģijas ietaupījumus. Tās nediferencē uz 
vietas patērēto elektroenerģiju un 
elektroenerģiju, kuru eksportē uz tīklu. 
Valsts atbalstam koģenerācijai un 
centralizētās siltumapgādes ražošanai un 
tīkliem attiecīgā gadījumā ir jāpiemēro 
noteikumi par valsts atbalstu.

Attiecībā uz biomasas projektiem augstas 
efektivitātes atbalsts un citi stimuli, kas 
attiecināmi uz biomasu, varētu tikt 
izmantoti kumulatīvi. No otras puses, 
nekāds pieejams atbalsts netiks sniegts 
ieguldījumiem individuālā / decentralizētā 
enerģijas ražošanā, ja tā paredz 
atvienošanos no efektīvas centralizētās 
siltumapgādes.

Or. en

Grozījums Nr. 295
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis saskaņā ar X pielikumu 
izveido datu uzskaiti visām iekārtām, kas 
veic kurināmā sadedzināšanu, ar kopējo 
nominālo ievadīto siltumjaudu 50 MW vai 
vairāk, un iekārtām, kas to teritorijā veic 
minerāleļļas un gāzes rafinēšanu. To 
atjaunina ik pēc trim gadiem. Ikgadējos 
datus par konkrētām iekārtām, kas 
iekļauti šajās uzskaitēs, pēc pieprasījuma 
dara pieejamus Komisijai. Dalībvalstis 
iekļauj nekonfidenciālu kopsavilkumu, 
kurā ir iekļauta apkopota informācija no 
šīm uzskaitēm, 19. panta 2. punktā 
minētajos ziņojumos.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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. 296
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis saskaņā ar X pielikumu 
izveido datu uzskaiti visām iekārtām, kas 
veic kurināmā sadedzināšanu, ar kopējo 
nominālo ievadīto siltumjaudu 50 MW vai 
vairāk, un iekārtām, kas to teritorijā veic 
minerāleļļas un gāzes rafinēšanu. To 
atjaunina ik pēc trim gadiem. Ikgadējos 
datus par konkrētām iekārtām, kas iekļauti 
šajās uzskaitēs, pēc pieprasījuma dara 
pieejamus Komisijai. Dalībvalstis iekļauj 
nekonfidenciālu kopsavilkumu, kurā ir 
iekļauta apkopota informācija no šīm 
uzskaitēm, 19. panta 2. punktā minētajos 
ziņojumos.

Dalībvalstis saskaņā ar X pielikumu 
izveido datu uzskaiti visām iekārtām, kas 
veic kurināmā sadedzināšanu, ar kopējo 
nominālo ievadīto siltumjaudu 50 MW vai 
vairāk. To atjaunina ik pēc trim gadiem. 
Ikgadējos datus par konkrētām iekārtām, 
kas iekļauti šajās uzskaitēs, pēc 
pieprasījuma dara pieejamus Komisijai. 
Dalībvalstis iekļauj nekonfidenciālu 
kopsavilkumu, kurā ir iekļauta apkopota 
informācija no šīm uzskaitēm, 19. panta 
2. punktā minētajos ziņojumos.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas priekšlikumā rafinēšanas nozare kļūdaini salīdzināta ar elektroenerģijas ražošanu, 
kas ir pilnīgi nevietā.

Grozījums Nr. 297
János Áder

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis saskaņā ar X pielikumu Dalībvalstis saskaņā ar X pielikumu 
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izveido datu uzskaiti visām iekārtām, kas 
veic kurināmā sadedzināšanu, ar kopējo 
nominālo ievadīto siltumjaudu 50 MW vai 
vairāk, un iekārtām, kas to teritorijā veic 
minerāleļļas un gāzes rafinēšanu. To 
atjaunina ik pēc trim gadiem. Ikgadējos 
datus par konkrētām iekārtām, kas iekļauti 
šajās uzskaitēs, pēc pieprasījuma dara 
pieejamus Komisijai. Dalībvalstis iekļauj 
nekonfidenciālu kopsavilkumu, kurā ir 
iekļauta apkopota informācija no šīm 
uzskaitēm, 19. panta 2. punktā minētajos 
ziņojumos.

izveido datu uzskaiti visām iekārtām, kas 
veic kurināmā sadedzināšanu, ar kopējo 
nominālo ievadīto siltumjaudu 50 MW vai 
vairāk. To atjaunina ik pēc trim gadiem. 
Ikgadējos datus par konkrētām iekārtām, 
kas iekļauti šajās uzskaitēs, pēc 
pieprasījuma dara pieejamus Komisijai. 
Dalībvalstis iekļauj nekonfidenciālu 
kopsavilkumu, kurā ir iekļauta apkopota 
informācija no šīm uzskaitēm, 19. panta 
2. punktā minētajos ziņojumos.

Or. it

Grozījums Nr. 298
Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 299
Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis veic pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka enerģijas sadales 
uzņēmumi dod priekšroku no 
atjaunojamiem avotiem iegūtas enerģijas 



PE475.852v02-00 60/130 AM\882705LV.doc

LV

sadalei, kā noteikts Direktīvas 2010/31/ES 
2. panta 6. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 300
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var atļaut pie tīkla 
piesaistītai enerģijas pārvadei un sadalei 
shēmu un tarifu struktūru elementus ar 
sociālu mērķi ar noteikumu, ka jebkāda 
kropļojoša ietekme uz pārvades un sadales 
sistēmu ir cik vien iespējams neliela un 
nav nesamērīga ar sociālo mērķi.

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 301
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Dalībvalstis nodrošina, lai tiek atcelti 
pārvades un sadales tarifos iestrādātie 
pamudinājumi, kas nevajadzīgi palielina 
sadalītās vai pārvadītās enerģijas apjomu.

Or. pl
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Grozījums Nr. 302
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 303
Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 304
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 305
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en



PE475.852v02-00 64/130 AM\882705LV.doc

LV

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 306
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 307
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer
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Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai sasniegtu augstu tehniskās 
kompetences, objektivitātes un uzticamības 
līmeni, dalībvalstis līdz 2014. gada 
1. janvārim nodrošina, lai 
energopakalpojumu sniedzējiem, 
energoaudita veicējiem un citu 
energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu īstenotājiem, tostarp būves 
elementu uzstādītājiem atbilstoši 
Direktīvas 2010/31/ES 2. panta 9. punkta 
definīcijai, ir nodrošinātas kvalifikācijas 
shēmas. Dalībvalstis pārbauda, vai to 
izglītības un pārkvalifikācijas sistēmas 
nodrošina nepieciešamās zināšanas.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 308
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai sasniegtu augstu tehniskās 
kompetences, objektivitātes un uzticamības 
līmeni, dalībvalstis līdz 2014. gada 
1. janvārim nodrošina, lai 
energopakalpojumu sniedzējiem, 
energoaudita veicējiem un citu 
energoefektivitātes palielināšanas 

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

pasākumu īstenotājiem, tostarp būves 
elementu uzstādītājiem atbilstoši 
Direktīvas 2010/31/ES 2. panta 9. punkta 
definīcijai, būtu pieejamas sertifikācijas 
shēmas vai līdzvērtīgas kvalifikācijas 
shēmas.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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. 309
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Renate Sommer

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 310
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstīm 1. punktā minētās 
sertifikācijas shēmas vai līdzvērtīgas 
kvalifikācijas shēmas būtu jāpadara
publiski pieejamas un jāsadarbojas savā 
starpā un ar Komisiju, lai veiktu shēmu 
salīdzināšanu un atzīšanu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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. 311
Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 312
Dan Jørgensen

Direktīvas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Informācija un apmācība ir energoefektivitātes svarīgs priekšnosacījums. Dalībvalstīm 
nevajadzētu būt iespējai izvairīties no atbildības šajā jomā. Ir svarīgi, lai dalībvalstis izstrādā 
konkrētus plānus par to, kā tās sasniegs savus energoefektivitātes mērķus.

Grozījums Nr. 313
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veicina energopakalpojumu 
tirgu un mazo un vidējo uzņēmumu 
piekļuvi šim tirgum:

Dalībvalstīm būtu jāveicina 
energopakalpojumu tirgu un mazo un 
vidējo uzņēmumu piekļuvi šim tirgum:

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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. 314
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 315
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 316
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

finansiāli atbalstot energopakalpojumus 
mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 317
Peter Liese, Renate Sommer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 318
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) dalībvalstīs būtu jāievieš atbilstīgas 
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atbalsta programmas, lai izmaksas par 
ēku energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumiem nebūtu jāuzņemas īrniekiem 
ar zemu ienākumu līmeni;

Or. de

Grozījums Nr. 319
Peter Liese, Renate Sommer, Anne Delvaux, Miroslav Ouzký, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 320
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – bb apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) tādu regulētu cenu atcelšanu, kuras 
neatspoguļo izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 321
Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 322
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Par šķēršļu un 1. punktā minēto 
pasākumu novērtējumu Komisijai ziņo
pirmajā papildu ziņojumā, kas minēts 
19. panta 2. punktā.

2. Par šķēršļu un 1. punktā minēto 
pasākumu novērtējumu būtu jāziņo
Komisijai pirmajā papildu ziņojumā, kas 
minēts 19. panta 2. punktā

Or. en
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Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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. 323
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
18. pantu pieņemt deleģēto aktu, lai 
izveidotu enerģijas ietaupījuma, kas 
panākts saskaņā ar 6. panta 9. punktā 
minēto valsts energoefektivitātes 
pienākuma shēmu, savstarpējās atzīšanas 
sistēmu.

svītrots

Or. fi

Pamatojums

Enerģijas ietaupījuma savstarpējās atzīšanas sistēma radītu administratīvas grūtības un būtu 
saistīta ar ievērojamām izmaksām.

Grozījums Nr. 324
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams kompensēt samazināto pieprasījumu pēc ETS kvotām, kas izrietēs no šīs 
direktīvas īstenošanu un enerģijas taupīšanas mērķa 20 % apjomā, lai tādējādi atjaunotu 
cenu mehānismu līdz līmeņiem, kuri bija paredzēti ietekmes novērtējumā, uz kura pamata tika 
panākta vienošanās par Direktīvu 2003/87/EK, kā arī lai saglabātu stimulus ieguldījumiem 
energoefektivitātes pasākumos un zema oglekļa satura enerģotehnoloģijās tajās iekārtās, uz 
kurām attiecas ETS.

Grozījums Nr. 325
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants
Fondi
1. Neskarot Līguma 107. un 108. pantu, 
dalībvalstis izveido fondu vai fondus, lai 
subsidētu energoefektivitātes uzlabošanas 
programmu un pasākumu darbību, 
tādējādi veicinot energoefektivitātes 
pasākumu tirgus attīstību un sniegtu 
tehnisko palīdzību. Šādi pasākumi var būt 
energoaudita un enerģijas taupīšanai 
paredzētu finanšu instrumentu 
veicināšana, atbalsts ēku pilnīgai 
renovācijai, jo īpaši attiecībā uz 
mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem. 
Līdzās citiem līdzekļiem, fondā var 
ieskaitīt ienākumus no kvotu izsoles 
saskaņā ar ETS, finansējumu no 
struktūrfondiem un Kohēzijas fonda un 
iespējamas finanšu iemaksas, kas iegūtas 
no šīs direktīvas 6. pantā minētajām 
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saistību shēmām.
2. Fondus izmanto, lai piesaistītu privātos 
ieguldījumus energoefektivitātes jomai, 
izmantojot aizdevumu garantijas un citus 
finanšu inženierijas mehānismus.
3. Ja fondus izmanto, lai sekmētu 
energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumu darbību, piekļuve līdzekļiem ir 
atkarīga no faktiski sasniegtajiem 
enerģijas ietaupījumiem vai 
energoefektivitātes uzlabojumiem. To 
pierāda ar attiecīgiem līdzekļiem, 
piemēram, energoefektivitātes 
sertifikātiem ēkām vai energoefektivitātes 
marķējumu produktiem.
4. Fondi arī sniedz tehnisku palīdzību 
trešām pusēm, piemēram, patērētājiem, 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un 
citiem ieguldītājiem, lai atbalstītu labas 
kvalitātes energoefektivitātes programmu 
un pasākumu izplatību tirgū.
5. Fondi var būt saistīti ar specializētām 
aģentūrām vai programmām, ar kurām 
palīdz novirzīt naudu piemērotiem 
projektiem un veikt 3. un 4. punktā 
minētās funkcijas.

Or. en

Pamatojums

Finansiālās un tehniskās palīdzības struktūras ir nepieciešami instrumenti, lai novērstu 
pašreizējos šķēršļus, kuri kavē energoefektivitātes pasākumu pārņemšanu tirgū.

Grozījums Nr. 326
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz katra gada 30. aprīlim dalībvalstis 
ziņo par virzību uz valsts 

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

energoefektivitātes mērķiem saskaņā ar 
XIV pielikuma 1. daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 327
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 328
Richard Seeber, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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 
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pasākumiem.

Grozījums Nr. 329
Kriton Arsenis

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 330
Peter Liese, Anne Delvaux

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Vēlākais līdz 2013. gada 31. decembrim
dalībvalstis iesniedz Komisijai valsts 
energoefektivitātes plānus, kuros minēts, 
kā dalībvalstis gatavojas sasniegt 3. panta 
1. punktā minētos valsts energoefektivitātes 
mērķus. Komisija novērtē šos plānus un 
var tos noraidīt vai ierosināt tajos 
grozījumus. Reizi divos gados dalībvalstis 
iesniedz Komisijai ziņojumu par to valsts 
energoefektivitātes plānu īstenošanu. 
Ziņojumiem pievieno atjauninātas aplēses 
par gaidāmo kopējo primārās enerģijas 
patēriņu 2020. gadā, kā arī aplēses par 
primārās enerģijas patēriņa līmeni 
XVI pielikuma 1. daļā minētajos sektoros.
Ne vēlāk kā 2013. gada 30. septembrī 
Komisija sagatavo paraugu, kas 
izmantojams kā veidne papildu ziņojumu 
sagatavošanai. Šīs veidni pieņem saskaņā 
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ar 20. panta 2. punktā minēto 
konsultāciju procedūru. Papildu 
ziņojumos jebkurā gadījumā iekļauj 
informāciju, kas norādīta XVI pielikumā. 
Nosakot valsts energoefektivitātes plānus, 
dalībvalstis ņem vērā izmaksu ziņā 
lietderīgus energoefektivitātes pasākumus 
un oglekļa emisijas pārvirzes risku.
Nosakot valsts energoefektivitātes rīcības 
plānus, dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
līmenī tiek veicināta sistēmas pieeju, 
piemēram, attiecībā uz apgaismojumu, lai 
sekmētu papildu enerģijas taupīšanu, kas 
nav iespējama viena produkta pieejas 
gadījumā.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums balstās uz iesniegtā atzinuma projekta 15. grozījumu. Turklāt ar šo grozījumu 
tiek ieviesta sistēmas pieeja, kuras īstenošana salīdzinājumā ar viena produkta pieeju dod ļoti 
lielas iespējas ietaupīt. Apgaismošanas gadījumā efektīvas apgaismošanas sistēmas ir tādas, 
kurās izmanto klātbūtnes detektorus, pielāgošanos dienasgaismai un efektīvus gaismas 
avotus.

Grozījums Nr. 331
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līdz 2014. gada 30. aprīlim un pēc tam ik 
pēc trīs gadiem dalībvalstis iesniedz 
papildu ziņojumus ar informāciju par valsts 
energoefektivitātes politiku, rīcības 
plāniem, programmām un pasākumiem, 
kas īstenoti vai plānoti valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī, lai palielinātu 
energoefektivitāti ar mērķi sasniegt 
3. panta 1. punktā minēto valsts 
energoefektivitātes mērķi un īstenot 3.a 
pantā (jauns) minētos mērķus. 
Ziņojumiem ir jāpievieno atjauninātas 
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patēriņu 2020. gadā, kā arī aplēses par 
primārās enerģijas patēriņa līmeni 
XVI pielikuma 1. daļā minētajos sektoros.

aplēses par gaidāmo kopējo primārās 
enerģijas patēriņu 2020. gadā, kā arī 
aplēses par primārās enerģijas patēriņa 
līmeni XVI pielikuma 1. daļā minētajos 
sektoros.

Or. en

Grozījums Nr. 332
Richard Seeber, Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līdz 2014. gada 30. aprīlim dalībvalstis 
iesniedz Komisijai valstu 
energoefektivitātes plānus, kuros minēts, 
kā dalībvalstis plāno sasniegt 3. panta 
1. punktā minētos valsts 
energoefektivitātes mērķus. Šajos plānos 
iekļauj pasākumus, kas īstenoti vai plānoti 
valsts, reģionālā un vietējā līmenī, lai 
palielinātu energoefektivitāti. Valsts 
energoefektivitātes plānus novērtē 
Komisija, un tos var noraidīt, ja plānā 
paredzētie pasākumi nav pietiekami, lai 
sasniegtu valsts energoefektivitātes mērķi.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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. 333
Bogusław Sonik
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Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Šo direktīvu nedrīkstētu tieši attiecināt uz nozarēm, kurās ir liels oglekļa emisijas pārvirzes 
risks. Ja šīm nozarēm vēlāk pievērsīsies dalībvalstis, energoefektivitātes mērķi būtu jānosaka 
vien relatīvā veidā, proti, produkcijas apjomā uz vienu vienību.

Grozījums Nr. 334
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

Šo direktīvu nedrīkstētu tieši attiecināt uz nozarēm, kurās ir liels oglekļa emisijas pārvirzes 
risks. Ja šīm nozarēm vēlāk pievērsīsies dalībvalstis, energoefektivitātes mērķi būtu jānosaka 
vien relatīvā veidā, proti, produkcijas apjomā uz vienu vienību.

Grozījums Nr. 335
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 336
Richard Seeber, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

un Padomei. Pamatojoties uz ziņojumu 
novērtējumu, Komisija var izdot 
ieteikumus dalībvalstīm vai ieteikt to 
piemērojamo instrumentu grozījumus. Ja 
novērtējums rāda, ka dalībvalsts nespēs 
sasniegt valsts energoefektivitātes mērķi, 
tā pēc Komisijas pieprasījuma pārskata šā 
panta 2. punktā minēto valsts 
energoefektivitātes plānu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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. 337
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – 1. apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas novērtējumā par pirmo papildu 
ziņojumu iekļauj novērtējumu par 
energoefektivitātes līmeni esošajās un 
jaunajās iekārtās, kas veic kurināmā 
sadedzināšanu, ar kopējo nominālo 
ievadīto siltumjaudu 50 MW vai vairāk,
un iekārtās, kas veic minerāleļļas un 
gāzes rafinēšanu, ņemot vērā attiecīgos 
labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, 
kas izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 
2010/75/ES un Direktīvu 2008/1/EK. Ja 
šajā novērtējumā tiek atklātas būtiskas 
atšķirības starp šādu iekārtu faktiskajiem 
energoefektivitātes līmeņiem un 
energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti 
ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu, Komisija attiecīgā gadījumā 
ierosina prasības šādu iekārtu 

svītrots
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energoefektivitātes līmeņa palielināšanai 
vai arī šādi tehniskie paņēmieni turpmāk 
kļūst par nosacījumu, lai atļautu jaunas 
iekārtas, un periodiskajai esošo iekārtu 
atļauju pārskatīšanai.
Komisija uzrauga arī šīs direktīvas 
īstenošanas ietekmi uz Direktīvu 
2003/87/EK, Direktīvu 2009/28/EK, kā arī
Direktīvu 2010/31/EK.

Or. en

Pamatojums

Ir jāizvairās no šī tiesību akta pārklāšanās ar citām spēkā esošam direktīvām, lai nodrošinātu 
pašreizējo enerģētikas un vides politikas virzienu konsekvenci. Turklāt direktīvas 
priekšlikumā rafinēšanas nozare kļūdaini salīdzināta ar elektroenerģijas ražošanu, kas ir 
pilnīgi nevietā.

Grozījums Nr. 338
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijas novērtējumā par pirmo 
papildu ziņojumu iekļauj novērtējumu par 
energoefektivitātes līmeni esošajās un 
jaunajās iekārtās, kas veic kurināmā 
sadedzināšanu, ar kopējo nominālo 
ievadīto siltumjaudu 50 MW vai vairāk, 
un iekārtās, kas veic minerāleļļas un 
gāzes rafinēšanu, ņemot vērā attiecīgos 
labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, 
kas izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 
2010/75/ES un Direktīvu 2008/1/EK. Ja 
šajā novērtējumā tiek atklātas būtiskas 
atšķirības starp šādu iekārtu faktiskajiem 
energoefektivitātes līmeņiem un 
energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti 
ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 

svītrots
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piemērošanu, Komisija attiecīgā gadījumā 
ierosina prasības šādu iekārtu 
energoefektivitātes līmeņa palielināšanai 
vai arī šādi tehniskie paņēmieni turpmāk 
kļūst par nosacījumu, lai atļautu jaunas 
iekārtas, un periodiskajai esošo iekārtu 
atļauju pārskatīšanai.

Or. it

Pamatojums

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation.  Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.

Grozījums Nr. 339
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas novērtējumā par pirmo papildu 
ziņojumu iekļauj novērtējumu par 
energoefektivitātes līmeni esošajās un 
jaunajās iekārtās, kas veic kurināmā 
sadedzināšanu, ar kopējo nominālo 
ievadīto siltumjaudu 50 MW vai vairāk, un 
iekārtās, kas veic minerāleļļas un gāzes 
rafinēšanu, ņemot vērā attiecīgos labākos 
pieejamos tehniskos paņēmienus, kas 
izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 2010/75/ES 
un Direktīvu 2008/1/EK. Ja šajā 
novērtējumā tiek atklātas būtiskas 
atšķirības starp šādu iekārtu faktiskajiem 
energoefektivitātes līmeņiem un 

Komisijas novērtējumā par pirmo papildu 
ziņojumu iekļauj novērtējumu par 
energoefektivitātes līmeni esošajās un 
jaunajās iekārtās, kas veic kurināmā 
sadedzināšanu, ar kopējo nominālo 
ievadīto siltumjaudu 50 MW vai vairāk, un 
iekārtās, kas veic minerāleļļas un gāzes 
rafinēšanu, ņemot vērā attiecīgos labākos 
pieejamos tehniskos paņēmienus, kas 
izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 2010/75/ES 
un Direktīvu 2008/1/EK. Ja šajā 
novērtējumā tiek atklātas būtiskas 
atšķirības starp šādu iekārtu faktiskajiem 
energoefektivitātes līmeņiem un 
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energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti ar 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu, Komisija attiecīgā gadījumā 
ierosina prasības šādu iekārtu 
energoefektivitātes līmeņa palielināšanai 
vai arī šādi tehniskie paņēmieni turpmāk 
kļūst par nosacījumu, lai atļautu jaunas 
iekārtas, un periodiskajai esošo iekārtu 
atļauju pārskatīšanai.

energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti ar 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu, Komisija līdz 2015. gada 
31. decembrim attiecīgā gadījumā ierosina 
prasības šādu iekārtu energoefektivitātes 
līmeņa palielināšanai vai arī šādi tehniskie 
paņēmieni turpmāk kļūst par nosacījumu, 
lai atļautu jaunas iekārtas, un periodiskajai 
esošo iekārtu atļauju pārskatīšanai vai 
atjaunināšanai.

Or. en

Pamatojums

Aptuveni 65 % no primārās enerģijas, kas nonāk standarta ogļu spēkstacijās un 
atomelektrostacijās, tiek zaudēts kā siltuma pārpalikums. Minimālo veiktspējas prasību 
noteikšana attiecībā uz enerģijas ražošanu varētu palīdzēt sasniegt vienu sesto daļu no 
2020. gadam noteikta 20 % mērķa.

Grozījums Nr. 340
János Áder

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas novērtējumā par pirmo papildu 
ziņojumu iekļauj novērtējumu par 
energoefektivitātes līmeni esošajās un 
jaunajās iekārtās, kas veic kurināmā 
sadedzināšanu, ar kopējo nominālo 
ievadīto siltumjaudu 50 MW vai vairāk, un 
iekārtās, kas veic minerāleļļas un gāzes 
rafinēšanu, ņemot vērā attiecīgos labākos 
pieejamos tehniskos paņēmienus, kas 
izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 2010/75/ES 
un Direktīvu 2008/1/EK. Ja šajā 
novērtējumā tiek atklātas būtiskas 
atšķirības starp šādu iekārtu faktiskajiem 
energoefektivitātes līmeņiem un 
energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti ar 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu, Komisija attiecīgā gadījumā 
ierosina prasības šādu iekārtu 

Komisijas novērtējumā par pirmo papildu 
ziņojumu iekļauj novērtējumu par 
energoefektivitātes līmeni esošajās un 
jaunajās iekārtās, kas veic kurināmā 
sadedzināšanu, ar kopējo nominālo 
ievadīto siltumjaudu 50 MW vai vairāk, 
ņemot vērā attiecīgos labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus, kas izstrādāti 
saskaņā ar Direktīvu 2010/75/ES un 
Direktīvu 2008/1/EK. Ja šajā novērtējumā 
tiek atklātas būtiskas atšķirības starp šādu 
iekārtu faktiskajiem energoefektivitātes 
līmeņiem un energoefektivitātes līmeņiem, 
kas saistīti ar labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu piemērošanu, Komisija 
attiecīgā gadījumā ierosina prasības šādu 
iekārtu energoefektivitātes līmeņa 
palielināšanai vai arī šādi tehniskie 
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energoefektivitātes līmeņa palielināšanai 
vai arī šādi tehniskie paņēmieni turpmāk 
kļūst par nosacījumu, lai atļautu jaunas 
iekārtas, un periodiskajai esošo iekārtu 
atļauju pārskatīšanai.

paņēmieni turpmāk kļūst par nosacījumu, 
lai atļautu jaunas iekārtas, un periodiskajai 
esošo iekārtu atļauju pārskatīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 341
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation.  Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.

Grozījums Nr. 342
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – 2. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

The biggest and the most cost-efficient potentials for energy efficiency are not located in the 
sectors that are subject to the ETS, but in other sectors, e.g. the buildings sector. This sector 
is subject to the effort sharing. The Member State greenhouse gas emission limits in 2020 in 
the effort sharing are not very ambitious compared to the ETS-sector (-21%), e.g. Bulgaria 
+20%, Germany -14%.In its Roadmap 2050 (A Roadmap for moving to a competitive low 
carbon economy in 2050), the Commission has underlined that the achievement of the energy 
efficiency target will automatically lead to a 25%-CO2-reduction in 2020. This, however, 
requires an adjustment of the effort sharing.

Grozījums Nr. 343
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā Komisija 
pieņem regulu, ar kuru groza Direktīvas 
2003/87/EK 10. panta 4. punktā minēto 
regulu, lai rezervētu kvotas un tādējādi 
atjaunotu to nepietiekamību līdz 
līmeņiem, kuri bija paredzēti tajos 
ietekmes novērtējumos, uz kuru pamata 
tika panākta vienošanās par tiesību 
aktiem, tādējādi ļaujot sasniegt sākotnējo 
mērķi, proti, nodrošināt stimulus 
ieguldījumiem zema oglekļa līmeņa 
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tehnoloģijās un energoefektivitātes 
pasākumos, un pēc tam ierosināt tiesību 
aktu, lai ļautu likvidēt šādas kvotas.

Or. en

Pamatojums

ETS ir galvenais instruments, lai samazinātu emisiju rūpniecības jomā un veicinātu 
ieguldījumus zema oglekļa līmeņa tehnoloģijās, bet ETS kvotu pārpalikums nozīmē, ka nav 
iespējams sniegt nepieciešamos stimulus ieguldījumiem. Kvotu pārpalikums būtu jālikvidē, lai 
radītu deficītu un atjaunotu cenu mehānisma darbību.

Grozījums Nr. 344
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Līdz 2013. gada beigām Komisija 
ierosina tiesību aktus, ar kuriem no 
2020. gada groza gada lineārā 
samazinājuma prasību 1,74 % apjomā līdz 
tādai vērtībai, kura ir pietiekama, lai 
sasniegtu 2050. gadam noteikto 
CO2 samazināšanas mērķi.

Or. en

Pamatojums

Kvotu pārpalikums nozīmē, ka ETS nespēj sniegt nepieciešamos stimulus ieguldījumiem zema 
oglekļa līmeņa tehnoloģijās. Kvotu maksimālais apjoms būtu jāsamazina tādā veidā, lai 
sasniegtu 2050. gadam noteiktos CO2 samazināšanas mērķus, jo ETS ir galvenais instruments 
emisijas samazināšanai. Ir svarīgi nozari jau iepriekš informēt par šādām izmaiņām, lai ļautu 
tai plānot ieguldījumus.

Grozījums Nr. 345
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 346
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 347
Richard Seeber, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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. 348
Kriton Arsenis

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 349
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Komisija līdz 2014. gada 30. jūnijam 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
3. panta 2. punktā minēto novērtējumu, 
kam nepieciešamības gadījumā pievieno 
priekšlikumus papildu pasākumiem.
Novērtējums pamatojas arī uz pirmo gada 
ziņojumu, kas minēts 1. punktā.

Or. en
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Pamatojums

Šajā grozījumā labāk atspoguļots juridiskais pamats un 2011. gada 4. februāra ārkārtas 
Enerģētikas padomes secinājumi.

Grozījums Nr. 350
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izmainīt 6. panta 1. punktā norādīto 
ietaupījumu proporciju;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 351
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izmainīt 6. panta 1. punktā norādīto 
ietaupījumu proporciju;

svītrots

Or. it

Pamatojums

(Skatīt 6. panta 1. punkta grozījumu.)

Grozījums Nr. 352
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija līdz 2018. gada 30. jūnijam 9. Komisija līdz 2018. gada 30. jūnijam 
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novērtē dalībvalstu panākto virzību, 
novēršot reglamentējošos un 
nereglamentējošos šķēršļus, kas minēti 
15. panta 1. punktā; šim novērtējumam 
atbilstīgā gadījumā seko tiesību akta 
priekšlikums.

novērtē dalībvalstu panākto virzību, 
novēršot reglamentējošos un 
nereglamentējošos šķēršļus, kas minēti 
15. panta 1. punktā; šim novērtējumam 
atbilstīgā gadījumā seko ieteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 353
Kriton Arsenis

Direktīvas priekšlikums
 19. pants – 10. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Ņemot vērā ES ETS izsolāmās kvotas 
periodā no 2013.–2020. gadam, Komisija 
ierosina rezervēt nepieciešamo kvotu 
apjomu, lai radītu stimulus papildu 
energoefektivitātes pasākumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 354
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en



PE475.852v02-00 94/130 AM\882705LV.doc

LV

Pamatojums

ETS maksimālā apjoma lineāro koeficientu jāpielāgo energoefektivitātes pasākumiem, kā arī 
ES klimata mērķim panākt vismaz 80 % iekšzemes siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājumu līdz 2050. gadam. Lineārs samazinājums 2,25 % apjomā pamatojas uz 
emisijas daļām nozarēs, uz kurām ETS attiecas 2050. gadā, kā izklāstīts Komisijas 
sagatavotajā Klimata ceļvedī 2050. gadam.

Grozījums Nr. 355
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
-I pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-I PIELIKUMS (jauns)
Valsts enerģijas ietaupījuma mērķi

Dalībvalsts
Primārās enerģijas patēriņš Mtoe

2007
-20 % 2020. gadā
Beļģija
50,2
40,2
Bulgārija
19,3
15,4
Čehija
43,6
34,9
Dānija
20,2
16,2
Vācija
314,9
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251,9
Igaunija
5,9
4,7
Īrija
15,8
12,6
Grieķija
32,6
26,1
Spānija
138,9
111,1
Francija
254,8
203,8
Itālija
173,3
138,6
Kipra
2,7
2,2
Latvija
4,7
3,8
Lietuva
7,8
6,2
Luksemburga
4,6
3,7
Ungārija
24,7
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19,8
Malta
0,9
0,7
Nīderlande
70,3
56,2
Austrija
32,0
25,6
Polija
93,1
74,5
Portugāle
23,8
19,0
Rumānija
37,5
30,0
Slovēnija
7,0
5,6
Slovākija
16,8
13,4
Somija
36,2
29,0
Zviedrija
48,1
38,5
Apvienotā Karaliste
212,2
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169,8
ES-27
1691,9
1353,5

Or. en

Grozījums Nr. 356
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
-Ia pielikums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-I PIELIKUMS (jauns)

-I PIELIKUMS
Valsts enerģijas ietaupījuma mērķi
A. Valsts enerģijas ietaupījuma mērķi 
2020. gadā (aprēķināti primārās 
enerģijas izteiksmē)

Minimālais 
enerģijas 
ietaupījuma 
mērķis —
primārās enerģijas 
patēriņa 
samazināšana 
2020. gadā (Mtoe) 

Minimālais 
enerģijas 
ietaupījuma 
mērķis —
primārās enerģijas 
patēriņa 
samazināšana 
2025. gadā (Mtoe) 

Minimālais 
enerģijas 
ietaupījuma 
mērķis —
primārās enerģijas 
patēriņa 
samazināšana 
2030. gadā (Mtoe) 

Beļģija vj vj vj
Bulgārija vj vj vj
Čehija vj vj vj
Dānija vj vj vj
Vācija vj vj vj
Igaunija vj vj vj
Īrija vj vj vj
Grieķija vj vj vj
Spānija vj vj vj
Francija vj vj vj
Itālija vj vj vj
Kipra vj vj vj
Latvija vj vj vj
Lietuva vj vj vj
Luksemburga vj vj vj
Ungārija vj vj vj
Malta vj vj vj
Nīderlande vj vj vj
Austrija vj vj vj
Polija vj vj vj
Portugāle vj vj vj
Rumānija vj vj vj
Slovēnija vj vj vj
Slovākija vj vj vj
Somija vj vj vj
Zviedrija vj vj vj
Apvienotā Karaliste vj vj vj
ES 368 vj vj

,,vj” nozīmē „vēl jānosaka”
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Or. en

Grozījums Nr. 357
Linda McAvan, Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
Ia pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts energoefektivitātes mērķu 
aprēķināšanas metodika
Nosakot valsts energoefektivitātes mērķus, 
dalībvalstis ievēro turpmāk minēto 
metodiku. Pamats prognozēm par 
primārās enerģijas patēriņu 2020. gadā ir 
2007. gada PRIMES modelis.
Metodika Ietaupījums - 25 % no 
2007. gada PRIMES modelī noteiktā 
pamata patēriņam 2020. gadā, kas izteikts 
Mtoe.
Var piemērot šādus korekcijas 
koeficientus: samazināšanas mērķi 
absolūtā izteiksmē, salīdzinot ar 
2007. gada primārās enerģijas patēriņu:
- nepārsniedz 8 % to deviņu ES valstu 
grupā, kurās ir zemākie mājsaimniecību 
reālie ienākumi uz vienu iedzīvotāju (L9);
- nepārsniedz 12 % to 15 valstu grupā, 
kuras ir tiesīgas saņemt Kohēzijas fonda 
līdzekļus (C15);
- nepārsniedz 25 % nevienai valstij;
- nav mazāks par 8 % valstīm, kuras nav 
tiesīgas saņemt Kohēzijas fonda līdzekļus 
(ES27 mīnus C15);
- ir vismaz 5 % valstīm, kuras ir tiesīgas 
saņemt Kohēzijas fonda līdzekļus (C15) -
absolūtais enerģijas patēriņa pieaugums 
nav vairāk kā 5 %.

Or. en
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Pamatojums

Nosakot orientējošos valsts mērķus, ir jāņem vērā parastas situācijas scenārijs. Dalībvalstij, 
kurā ir zems dzīves līmenis un strauja ekonomikas izaugsme, ir jānosaka ne tik vērienīgs 
mērķis, jo ir jāņem vērā, piemēram, cilvēku vēlme dzīvot savā mājoklī. Komisijas PRIMES 
modelī tas ir ņemts vērā. No otras puses, izmantojot PRIMES modeli, attiecībā uz dažām 
valstīm rodas zināmi pārspīlējumi. Tāpēc ir jāievieš korekcijas koeficients atbilstoši 
ekonomiskajai situācijai.

Grozījums Nr. 358
Richard Seeber, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
Ia pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia PIELIKUMS
Valsts energoefektivitātes mērķu 
aprēķināšanas metodika
Ierosinot valstu energoefektivitātes 
mērķus, Komisija izmanto 2007. gada 
PRIMES modeļa bāzes līniju, lai 
prognozētu primārās enerģijas patēriņu 
2020. gadā. Piemēro turpmāk minēto 
metodiku.
Ietaupījums - 20 % no 2007. gada 
PRIMES modelī noteiktā pamata 
patēriņam 2020. gadā, kas izteikts Mtoe.
Samazināšanas mērķos 2020. gadam 
absolūtā izteiksmē, salīdzinot ar 
2007. gada primārās enerģijas patēriņu, 
iekļauj korekcijas koeficientus šādām 
kategorijām:
- maksimālais samazinājuma slieksnis 
deviņu ES valstu grupai ar zemākajiem 
mājsaimniecību reālajiem ienākumiem uz 
vienu iedzīvotāju (L9 [1]);
- maksimālais samazinājuma slieksnis 
15 ES valstu grupai, kuras ir tiesīgas 
saņemt Kohēzijas fonda līdzekļus (C15);
- maksimālais samazinājuma slieksnis 
ikvienai valstij;
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- minimālais samazinājuma slieksnis 
valstīm, kuras nav tiesīgas saņemt 
Kohēzijas fonda līdzekļus (ES-27 mīnus 
C15[2]);
- minimālais samazinājuma slieksnis 
valstīm, kuras ir tiesīgas saņemt Kohēzijas 
fonda līdzekļus (C15);
- maksimālais slieksnis enerģijas patēriņa 
absolūtajam pieaugumam.
_________________
[1] L9 valstis ir Bulgārija, Rumānija,
 Latvija, Polija, Igaunija, Ungārija, 
Lietuva, Slovākija un Čehija, skatīt 
Eurostat izdevumu „Statistics in Focus”, 
16/2011.
[2] C15 valstis ir L9 valstis un Slovēnija, 
Portugāle, Malta, Grieķija, Kipra un 
Spānija.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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. 359
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
Ia pielikums (jauns)
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Or. en

-I PIELIKUMS (jauns)

-I PIELIKUMS
Valsts enerģijas ietaupījuma mērķi
A. Valsts enerģijas ietaupījuma mērķi 
2020. gadā (aprēķināti primārās 
enerģijas izteiksmē)

Minimālais 
enerģijas 
ietaupījuma 
mērķis —
primārās enerģijas 
patēriņa 
samazināšana 
2020. gadā (Mtoe) 

Minimālais 
enerģijas 
ietaupījuma 
mērķis —
primārās enerģijas 
patēriņa 
samazināšana 
2025. gadā (Mtoe) 

Minimālais 
enerģijas 
ietaupījuma 
mērķis —
primārās enerģijas 
patēriņa 
samazināšana 
2030. gadā (Mtoe) 

Beļģija vj vj vj
Bulgārija vj vj vj
Čehija vj vj vj
Dānija vj vj vj
Vācija vj vj vj
Igaunija vj vj vj
Īrija vj vj vj
Grieķija vj vj vj
Spānija vj vj vj
Francija vj vj vj
Itālija vj vj vj
Kipra vj vj vj
Latvija vj vj vj
Lietuva vj vj vj
Luksemburga vj vj vj
Ungārija vj vj vj
Malta vj vj vj
Nīderlande vj vj vj
Austrija vj vj vj
Polija vj vj vj
Portugāle vj vj vj
Rumānija vj vj vj
Slovēnija vj vj vj
Slovākija vj vj vj
Somija vj vj vj
Zviedrija vj vj vj
Apvienotā Karaliste vj vj vj
ES 368 vj vj

,,vj” nozīmē „vēl jānosaka”
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Grozījums Nr. 360
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

svītrots
__________________
40. OV L 342, 22.12.2009, 46. lpp.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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. 361
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskās struktūras, kas iegādājas 
produktus, pakalpojumus vai ēkas:

Publiskās struktūras, kas iegādājas 
produktus, pakalpojumus vai ēkas,
pienācīgi ņem vērā šādas
pamatnostādnes:

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar 5. panta grozījumu. Publiskā iepirkuma jomā būtu jāspēj ņemt vērā 
ne tikai energoefektivitāti, bet arī citus faktorus, tādējādi ļaujot ikvienā gadījumā pienācīgi 
novērtēt izvēles kritērijus.
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Grozījums Nr. 362
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar 5. panta grozījumu. Publiskā iepirkuma jomā būtu jāspēj ņemt vērā 
ne tikai energoefektivitāti, bet arī citus faktorus, tādējādi ļaujot ikvienā gadījumā pienācīgi 
novērtēt izvēles kritērijus.

Grozījums Nr. 363
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 364
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja uz produktu neattiecas a) punkts, bet 
attiecas īstenošanas pasākums saskaņā ar 
Direktīvu 2009/125/EK, kas pieņemts pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā, iegādājas
tikai tādus produktus, kas atbilst 
energoefektivitātes līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas attiecīgajā īstenošanas pasākumā;

b) ja uz produktu neattiecas a) punkts, bet 
attiecas īstenošanas pasākums saskaņā ar 
Direktīvu 2009/125/EK, kas pieņemts pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā, vajadzētu 
iegādāties tikai tādus produktus, kas atbilst 
energoefektivitātes līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas attiecīgajā īstenošanas pasākumā;

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar 5. panta grozījumu. Publiskā iepirkuma jomā būtu jāspēj ņemt vērā 
ne tikai energoefektivitāti, bet arī citus faktorus, tādējādi ļaujot ikvienā gadījumā pienācīgi 
novērtēt izvēles kritērijus.

Grozījums Nr. 365
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) iegādājas biroja aprīkojuma produktus, 
uz kuriem attiecas Padomes Lēmums 
[2006/1005/EK39], kuri atbilst 
energoefektivitātes prasībām, kas nav 

c) publiskām struktūrām būtu jāiegādājas 
biroja aprīkojuma produkti, uz kuriem 
attiecas Padomes Lēmums 
[2006/1005/EK39], un kuri atbilst 
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mazākas par tām, kuras norādītas 
minētajam lēmumam pievienotā līguma 
C pielikumā;

energoefektivitātes prasībām, kas nav 
mazākas par tām, kuras norādītas 
minētajam lēmumam pievienotā līguma 
C pielikumā;

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar grozījumu Nr. 5. Publiskā iepirkuma jomā būtu jāspēj ņemt vērā ne 
tikai energoefektivitāti, bet arī citus faktorus, tādējādi ļaujot ikvienā gadījumā pienācīgi 
novērtēt izvēles kritērijus.

Grozījums Nr. 366
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) iegādājas vienīgi tādas riepas, kas atbilst 
augstākās degvielas energoefektivitātes 
klasei, kā ir noteikts Regulā (EK) 
Nr. 1222/200940. Šī prasība neliedz 
publiskajām struktūrām iegādāties riepas, 
kas pieder saķeres ar slapju ceļu vai ārējās 
rites trokšņa augstākajai klasei, ja to var 
pamatot ar drošības vai sabiedrības 
veselības apsvērumiem;

d) publiskām struktūrām būtu jāiegādājas 
vienīgi tādas riepas, kas atbilst augstākās 
degvielas energoefektivitātes klasei, kā ir 
noteikts Regulā (EK) Nr. 1222/200940. Šī 
prasība neliedz publiskajām struktūrām 
iegādāties riepas, kas pieder saķeres ar 
slapju ceļu vai ārējās rites trokšņa 
augstākajai klasei, ja to var pamatot ar 
drošības vai sabiedrības veselības 
apsvērumiem;

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar 5. panta grozījumu. Publiskā iepirkuma jomā būtu jāspēj ņemt vērā 
ne tikai energoefektivitāti, bet arī citus faktorus, tādējādi ļaujot ikvienā gadījumā pienācīgi 
novērtēt izvēles kritērijus.

Grozījums Nr. 367
Anja Weisgerber
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Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar 5. panta grozījumu. Publiskā iepirkuma jomā būtu jāspēj ņemt vērā 
ne tikai energoefektivitāti, bet arī citus faktorus, tādējādi ļaujot ikvienā gadījumā pienācīgi 
novērtēt izvēles kritērijus.

Grozījums Nr. 368
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 369
Anja Weisgerber
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Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) iegādājas vai nomā vienīgi ēkas, kas 
atbilst vismaz minimālajām 
energoefektivitātes prasībām, kas minētas 
4. panta 1. punktā. Atbilstību šīm prasībām 
pārbauda, izmantojot energoefektivitātes 
sertifikātus, kā ir minēts Direktīvas 
2010/31/ES 11. pantā.

f) publiskās struktūras iegādājas vai nomā 
vienīgi ēkas, kas atbilst vismaz
minimālajām energoefektivitātes prasībām, 
kas minētas 4. panta 1. punktā. Atbilstību 
šīm prasībām pārbauda, izmantojot 
energoefektivitātes sertifikātus, kā ir 
minēts Direktīvas 2010/31/ES 11. pantā.

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar 5. panta grozījumu. Publiskā iepirkuma jomā būtu jāspēj ņemt vērā 
ne tikai energoefektivitāti, bet arī citus faktorus, tādējādi ļaujot ikvienā gadījumā pienācīgi 
novērtēt izvēles kritērijus.

Grozījums Nr. 370
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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.
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Grozījums Nr. 371
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 4.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumu iedarbības laiks:
� ēku iekšējā tīkla izolācija — 20 gadi;
� ēkas iekšējā tīkla tīrīšana un 
līdzsvarošana — 10 gadi;
� iekšējā tīkla regulējuma optimizācija —
20 gadi;

Or. en

Grozījums Nr. 372
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 1. punkts – 1.2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.a Ziņošanas prasības
Enerģijas mazumtirdzniecības uzņēmumi 
un energopakalpojumu sniedzēji, kuri ir 
atbildīgi par viedo skaitītāju ieviešanu 
valstīs, ik gadu valsts regulatoram sniedz 
šādu apkopotu informāciju:
a) kopējās ieviešanas izmaksas aizvadītajā 
gadā un vidējās izmaksas uz vienu 
mājsaimniecību;
b) prognozētās ieviešanas izmaksas 
nākamajā gadā programmas un 
mājsaimniecību līmenī;
c) skaitītājus jau uzstādījušo klientu 
sadalījums pa kategorijām, (piemēram, 
priekšapmaksa);
d) kādos ģeogrāfiskos apgabalos tie ir 
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uzstādījuši skaitītājus;
e) vai uzstādīšana veikta kā daļa no īpaša 
izmēģinājuma, iniciatīvas vai vietēja 
mēroga projekta;
f) vai klients izmanto gāzi, elektrību vai 
abus enerģijas veidus;
g) uzstādīto iekštelpu displeju 
procentuālais apjoms;
h) cik liela ieinteresētība bijusi par 
energoefektivitātes konsultācijām;
i) vai iekārtu uzstādīšanas brīdī vai vēlāk 
bijušas kādas pārdošanas darbības;
j) klientu atsauksmju novērtējums 
(vislabākajā gadījumā — neatkarīgs 
novērtējums).

Or. en

Pamatojums

Šī informācija ir vajadzīga, lai uzraudzītu ieviešanas programmu izmaksas un pārbaudītu, vai 
tiek izstrādāta patērētāju ieguvumu platforma. Savukārt h), i) un j) apakšpunkti ir vajadzīgi, 
lai novērotu patērētāju interesi un veidus, kā uzlabot energoefektivitāti, kā arī to, vai 
enerģētikas uzņēmumi izmanto ieviešanu kā iespēju veikt arī citu produktu pārdošanu 
klientiem.

Grozījums Nr. 373
Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. iedaļa – c apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) par centralizēto apkuri un dzesēšanu 
rēķinu izraksta katru mēnesi 
apkures/dzesēšanas sezonā;

c) par centralizēto apkuri un dzesēšanu 
apkures/dzesēšanas sezonā norēķinus veic 
katru mēnesi, ja ir uzstādīti 
siltumskaitītāji;

Or. pl



AM\882705LV.doc 111/130 PE475.852v02-00

LV

Grozījums Nr. 374
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 375
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en
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Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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. 376
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – 1. daļa – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānos, kas minēti 10. panta 1. punktā, 
iekļauj:

1. Valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
kartēs, kas minētas 10. panta 1. punktā, 
iekļauj:

Or. fi

Grozījums Nr. 377
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – 1. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) apzinātais augstas koģenerācijas papildu 
potenciāls, ieskaitot esošo koģenerācijas 
iekārtu modernizāciju un jaunu ražošanas 
un rūpniecības iekārtu būvi vai citu iekārtu 
būvi, kur rodas siltuma pārpalikums;

e) apzinātais augstas efektivitātes 
koģenerācijas papildu potenciāls, ieskaitot 
jaunu ražošanas un rūpniecības iekārtu 
būvi vai citu iekārtu būvi, kur rodas 
siltuma pārpalikums;

Or. fi

Grozījums Nr. 378
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – 1. pants – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) ietaupāmās primārās enerģijas aplēses; h) ietaupāmās primārās vai kopējās
enerģijas aplēses;

Or. fi

Grozījums Nr. 379
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – 2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbilstīgā apmērā plānu var veidot, 
apkopojot reģionālos un vietējos plānus.

2. Atbilstīgā apmērā siltumapgādes un 
dzesēšanas karti var veidot, apkopojot 
reģionālos un vietējos plānus.

Or. fi

Grozījums Nr. 380
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – 3. daļa – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pilsētu teritoriālie plāni ir jāizstrādā tā, 
lai nodrošinātu:

svītrots

a) jaunās termoelektrostacijas un 
rūpniecības iekārtas, kas rada siltuma 
pārpalikumu, atrodas vietās, kur tiks 
rekuperēts maksimālais daudzums 
pieejamā siltuma pārpalikuma, lai 
apmierinātu esošo vai paredzamo siltuma 
un dzesēšanas pieprasījumu;
b) jaunās dzīvojamās zonas vai jaunās 
rūpniecības iekārtas, kuras savā 
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ražošanas procesā patērē siltumu, atrodas 
vietās, kur maksimālo daudzumu viņu 
siltuma pieprasījuma apmierinās 
pieejamais siltuma pārpalikums, kā ir 
norādīts valsts siltumapgādes un 
dzesēšanas plānos. Lai nodrošinātu 
optimālo saderību starp siltuma un 
dzesēšanas pieprasījumu un piedāvājumu, 
teritoriālie plāni sekmē vairāku 
rūpniecības iekārtu izvietošanu vienā 
vietā;
c) termoelektrostacijas, rūpniecības 
iekārtas, kas rada siltuma pārpalikumu, 
atkritumu sadedzināšanas stacijas un 
citas stacijas, kur zudumus pārvērš 
enerģijā, ir pieslēgtas vietējam 
centralizētās siltumapgādes vai 
dzesēšanas tīklam;
d) dzīvojamās zonas un rūpniecības 
iekārtas, kuras savā ražošanas procesā 
patērē siltumu, ir pieslēgtas vietējam 
centralizētās siltumapgādes vai 
dzesēšanas tīklam.

Or. de

Pamatojums

Ar šiem noteikumiem notiek visaptverošu iejaukšanās dalībvalstu veiktā zemierīcībā un zemes 
izmantošanas plānošanā un tāpēc uz tiem nevar attiecināt minēto juridisko pamatu (Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 194. panta 2. punktu). To juridiskajam pamatam vajadzētu 
būt LESD panta 2. punkta b) apakšpunktam, un tādējādi Padomē tos varētu pieņemt tikai 
vienbalsīgi.

Grozījums Nr. 381
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jaunās termoelektrostacijas un 
rūpniecības iekārtas, kas rada siltuma 
pārpalikumu, atrodas vietās, kur tiks 

a) jaunās termoelektrostacijas un 
rūpniecības iekārtas, kas rada siltuma 
pārpalikumu, tiek mēģināts izvietot vietās, 
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rekuperēts maksimālais daudzums 
pieejamā siltuma pārpalikuma, lai 
apmierinātu esošo vai paredzamo siltuma 
un dzesēšanas pieprasījumu;

kur tiks rekuperēts maksimālais daudzums 
pieejamā siltuma pārpalikuma, lai 
apmierinātu esošo vai paredzamo siltuma 
un dzesēšanas pieprasījumu;

Or. fi

Grozījums Nr. 382
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – 3. punkts – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fi

Grozījums Nr. 383
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – 3. punkts – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jaunās dzīvojamās zonas vai jaunās 
rūpniecības iekārtas, kuras savā ražošanas 
procesā patērē siltumu, atrodas vietās, kur 
maksimālo daudzumu viņu siltuma 
pieprasījuma apmierinās pieejamais 
siltuma pārpalikums, kā ir norādīts valsts 

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

siltuma pieprasījuma apmierinās 
pieejamais siltuma pārpalikums, kā ir 
norādīts valsts siltumapgādes un 
dzesēšanas plānos. Lai nodrošinātu 
optimālo saderību starp siltuma un 
dzesēšanas pieprasījumu un piedāvājumu, 
teritoriālie plāni sekmē vairāku rūpniecības 
iekārtu izvietošanu vienā vietā;

Or. en

Grozījums Nr. 384
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – 3. punkts – d apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 385
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. fi
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Grozījums Nr. 386
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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. 387
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 1. aizzīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatnostādnes termoelektrostaciju un 
rūpniecības iekārtu izvietojumam

Izmaksu un ieguvumu analīze

[jāpapildina]

Or. en

Grozījums Nr. 388
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Termoelektrostaciju izvietojums 
saskaņā ar 10. panta 3. un 6. punktu

svītrots
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Ja pastāv siltuma pieprasījuma punkts, 
kura apjoms ir tāds, kā norādīts 
C kolonnā, vai arī ir potenciāls siltuma 
pieprasījuma punkts, spēkstacijas ir 
jāizvieto mazākā attālumā nekā 
atbilstošais attālums A kolonnā. 
Potenciāls siltuma pieprasījuma punkts ir 
tāds, kur var pierādīt, ka tādu var 
pamatoti izveidot, piemēram, uzbūvējot 
centralizētās siltumapgādes tīklu. 
Piemēram, izmantojot standarta 
novērtēšanas metodes, ja var pierādīt, ka 
pastāv kopējā siltuma slodze, kas 
pārsniedz 15 MW/km2, to var uzskatīt par 
siltuma pieprasījuma punktu. Par šā 
siltuma pieprasījuma punkta pieprasījuma 
apjomu ir uzskatāma pieslēdzamo 
kvadrātkilometru slodžu kopsumma.
Attālums A ir cauruļvadu maršruts, nevis 
taisna līnija, kurā, kā uzskata inženieri 
speciālisti, izmantojot standarta aplēšu 
metodes, piemēram, tāmēšanu, ir pamatoti 
uzbūvēt atbilstīga izmēra ūdens 
cauruļvadu par mērenām izmaksām. Tas 
izslēdz tādus šķēršļus kā kalnu grēdas, 
pilsētu centri, sarežģītu upju vai jūras 
šķērsošanu utt.
ABC Maksimālais attālums starp 
ierosināto elektroenerģijas iekārtu un 
siltuma pieprasījuma punktu Spēkstacijas 
elektroenerģijas ražošanas jauda Siltuma 
patēriņa punkta aprēķinātais gada 
patēriņš
< 100 km> 1999* MWe> 7500 TJ/gadā< 
65 km>500>1875 TJ/gadā< 15 km> 20 
MW> 50 TJ/gadā
* Jauna rūpnieciskā iekārta parasti 
strādās ar 90 % slodzes koeficientu.

Or. en

Grozījums Nr. 389
Oreste Rossi
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Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 10. panta 8. punktā minēto rūpniecības 
siltuma pārpalikuma avotu novietojums.

svītrots

ABC Maksimālais attālums starp 
ierosinātajām rūpnieciskajām iekārtām 
un siltuma pieprasījuma punktu 
Ražošanas jauda Siltuma patēriņa punkta 
aprēķinātais gada patēriņš< 75 km> 75 
MW(pie 60–70 % slodzes)> 1600 
TJ/gadā< 60 km> 50 MW pie 60 % 
slodzes koeficienta>1000 TJ/gadā< 25 
km> 50 MW(> 85% slodzes koeficienta )> 
400 TJ/gadā< 15 km> 20 MW> 100 
TJ/gadā

Or. en

Grozījums Nr. 390
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
IX pielikums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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. 391
Jolanta Emilia Hibner
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Direktīvas priekšlikums
IX pielikums – b apakšpunkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izcelsmes apliecinājums attiecas uz 
standarta apjomu 1 MWh. Tas attiecas uz 
tīro saražoto elektroenerģiju, kas izmērīta 
pie stacijas robežas un eksportēta uz tīklu.

Izcelsmes apliecinājums attiecas uz 
standarta apjomu 1 MWh. Tas attiecas uz 
bruto saražoto elektroenerģiju.

Or. pl

Grozījums Nr. 392
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
X pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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. 393
János Áder

Direktīvas priekšlikums
X pielikums – 1.daļa – d apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sarakstu ar iekārtām, kuras veic 
minerāleļļas un gāzes rafinēšanu, bez 
identificēšanas, katrai norādot:

svītrots

– gada vidējo iekārtas izmantoto enerģiju 
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(MWth);
– gada vidējo iekārtas saražoto enerģiju 
(kurināmā kombinācijas enerģijas saturu 
MWth);
– gada vidējo izejvielu daudzumu;
– rūpnieciskās iekārtas tipu un 
tehnoloģiju, kuru izmanto iekārtā;
– projektēto efektivitāti (teorētisko);
– ekspluatācijas sākuma datumu;
– pēdējās būtiskās modernizācijas 
datumu;
– gada vidējo darba stundu skaitu;
– gada vidējo tīro izmantošanas 
efektivitāti.

Or. en

(Šis grozījums ir nepieciešams, ņemot vērā 11. pantā veiktās izmaiņas.)

Pamatojums

Direktīvas priekšlikumā rafinēšanas nozare kļūdaini salīdzināta ar elektroenerģijas ražošanu, 
kas ir pilnīgi nevietā.

Grozījums Nr. 394
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
X pielikums – 1.daļa – d apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sarakstu ar iekārtām, kuras veic 
minerāleļļas un gāzes rafinēšanu, bez 
identificēšanas, katrai norādot:

svītrots

– gada vidējo iekārtas izmantoto enerģiju 
(MWth);

– gada vidējo iekārtas saražoto enerģiju 
(kurināmā kombinācijas enerģijas 
saturu MWth);

– gada vidējo izejvielu daudzumu;



PE475.852v02-00 122/130 AM\882705LV.doc

LV

– rūpnieciskās iekārtas tipu un 
tehnoloģiju, kuru izmanto iekārtā;

– projektēto efektivitāti (teorētisko);
– ekspluatācijas sākuma datumu;
– pēdējās būtiskās modernizācijas 
datumu;
– gada vidējo darba stundu skaitu;
– gada vidējo tīro izmantošanas 
efektivitāti.

Or. it

Grozījums Nr. 395
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
XI pielikums – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tīkla tarifi precīzi atspoguļo
elektroenerģijas un izmaksu ietaupījumu 
tīklos, kas panākts ar pieprasījuma puses 
un pieprasījuma reakcijas pasākumiem un 
ar decentralizētu ražošanu, ieskaitot 
ietaupījumu no piegādes izmaksu vai tīkla 
ieguldījumu izmaksu pazemināšanas un 
optimālākas tīkla darbības.

1. Tīkla tarifiem būtu precīzi jāatspoguļo
elektroenerģijas un izmaksu ietaupījumu 
tīklos, kas panākts ar pieprasījuma puses 
un pieprasījuma reakcijas pasākumiem un 
ar decentralizētu ražošanu, ieskaitot 
ietaupījumu no piegādes izmaksu vai tīkla 
ieguldījumu izmaksu pazemināšanas un 
optimālākas tīkla darbības.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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. 396
Peter Liese
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Direktīvas priekšlikums
XI pielikums – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 397
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
XI pielikums – 2. daļa – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Tīkla regulēšanai un tarifiem būtu 
jāļauj tīkla operatoriem piedāvāt sistēmas 
pakalpojumus un sistēmas tarifus 
pieprasījuma reakcijas pasākumiem, 
pieprasījuma pārvaldībai un decentralizētai 
ražošanai organizētos elektroenerģijas 
tirgos, jo īpaši: 

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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.
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Grozījums Nr. 398
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
XI pielikums – 2. daļa – f apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) enerģijas uzglabāšanu. svītrots

Or. en

Pamatojums

Gadījumā, ja tīklu operatoru statūtos paredzētā darbībā iekļauj arī tādus pakalpojumus kā 
enerģijas uzglabāšana, var rasties interešu konflikts. Būtu jāievieš īpaši pasākumi, lai 
nepieļautu, ka tiek veicināti tīkla operatoru īstenoti energoefektivitātes pasākumi (piemēram, 
enerģijas uzglabāšana), kas varētu apdraudēt Direktīvā 2009/72/EK paredzēto nošķiršanas 
procesu.

Grozījums Nr. 399
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Iespējas reaģēt uz pieprasījumu būtu 
pilnībā jāņem vērā, īstenojot reģionālo 
tīklu kapacitātes atbilstības vai citus ar 
energoapgādes drošību saistītus 
pasākumus. Šī noteikuma izpratnē termins 
„organizēti elektroenerģijas tirgi” ietver 
ārpusbiržas tirgus un elektroenerģijas biržu 
enerģijas, jaudas, balansēšanas un 
palīgpakalpojumu tirdzniecībai visos laika 
periodos, tostarp nākotnes, nākamās dienas 
un diennakts tirgos.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 400
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
XI pielikums – 3. daļa – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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. 401
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
XII pielikums – 1. daļa – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārvades un sadales sistēmu operatori: Pārvades un sadales sistēmu operatoriem 
vajadzētu:

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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 
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pasākumiem.

Grozījums Nr. 402
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
XIII pielikums – 1. apakšvirsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minimums, kas iekļaujams 
energoefektivitātes līgumos ar publisko 
sektoru

Vispārējas prasības

Minimums: audits, risinājumu definīcija, 
darbības (rīcība un uzturēšana), 
patērētāju informētība, paziņošana par 
rezultātiem.
Papildus: darbi, ieguldījumi, primārās 
enerģijas piegāde.
Minimums, kas iekļaujams 
energoefektivitātes līgumos ar publisko 
sektoru

Or. en

Grozījums Nr. 403
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
XIII pielikums – 1. apakšvirsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minimums, kas iekļaujams 
energoefektivitātes līgumos ar publisko 
sektoru

Minimums, kas būtu iekļaujams 
energoefektivitātes līgumos ar publisko 
sektoru

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja daudzus saistošus pasākumus, tas samazina dalībvalstu elastību, 
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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. 404
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
XIII pielikums – 1. aizzīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

• Skaidrs un pārredzams īstenojamo 
efektivitātes pasākumu saraksts.

• Energoaudita saturs un metodika.

Skaidrs un pārredzams īstenojamo 
efektivitātes pasākumu saraksts.

Or. en

Grozījums Nr. 405
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
XIII pielikums – 2. aizzīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

• Garantētais ietaupījums, kas 
jāpanāk, īstenojot līgumā noteiktos 
pasākumus.

• Garantētais ietaupījums, kas 
jāpanāk visā līguma darbības laikā, 
īstenojot līgumā noteiktos pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 406
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
XIII pielikums – 3. aizzīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

• Līguma darbības termiņš un • Līguma nodrošinātais komforta 
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starpposma atskaites punkti, līguma 
laušanas nosacījumi un termiņi.

līmenis un kvalitāte.

Līguma darbības termiņš un starpposma 
atskaites punkti, līguma laušanas 
nosacījumi un termiņi, paredzot, ka tā 
minimālais darbības laiks ir trīs gadi.

Or. en

Grozījums Nr. 407
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
XIII pielikums – 9. aizzīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

• Projekta finansiālās ietekmes un 
panākto naudas ietaupījumu sadalījuma 
starp abām pusēm (tas ir, pakalpojuma 
sniedzēja atlīdzības) skaidrs un pārredzams 
atainojums.

• Projekta finansiālās ietekmes un 
panākto naudas ietaupījumu sadalījuma 
starp abām pusēm (tas ir, pakalpojuma 
sniedzēja atlīdzības un pakalpojumu 
sniedzēja pienākuma finansiāli kompensēt 
visu starpību starp patēriņa līmeni, par 
kuru panākta vienošanās, un faktisko 
patēriņu) skaidrs un pārredzams 
atainojums.

Or. en

Grozījums Nr. 408
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
XIII pielikums – 12. aizzīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

• Sīka informācija par katras 
līgumslēdzējas puses pienākumiem.

• Sīka informācija par ziņošanas un 
saziņas instrumentiem;
sīka informācija par katras līgumslēdzējas 
puses pienākumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 409
Richard Seeber, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
XIV pielikums – 2. daļa – nosaukums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildu ziņojumu vispārējā struktūra Papildu informācijas vispārējā struktūra

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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. 410
Richard Seeber, Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 411
Richard Seeber, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
XIV pielikums – 2. daļa – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. [...] svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvā paredzētā vispārējā pieeja ir jāmaina. Tā kā Komisija nenoteica saistošus mērķus, 
bet tā vietā ierosināja 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.


