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Grozījums 120
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
–

Ierosinājums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums 121
Herbert Reul

Normatīvās rezolūcijas projekts
4. atsauce

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

– ņemot vērā pamatoto(-os) [atzinumu(-
us)], kuru(-us) saskaņā ar 2. protokolu par 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principu piemērošanu iesniedzis(-gusi) 
[palātas(–tu)/parlamenta(–tu) nosaukums(–
i)] un kurā(-os) apgalvots, ka tiesību akta 
projekts neatbilst subsidiaritātes 
principam,

– ņemot vērā pamatoto(-os) [atzinumu(-
us)], kuru(-us) saskaņā ar 2. protokolu par 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principu piemērošanu iesniedzis(-gusi) 
[palātas(–tu)/parlamenta(–tu) nosaukums(–
i)] un kurā(-os) izteikti tiek apšaubīta 
tiesību akta atbilstība subsidiaritātes 
principam,

Or. de

Pamatojums

Jāņem vērā valstu parlamentu sniegtie pamatotie atzinumi, un tas attiecīgi jāpublisko.

Grozījums 122
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
3. atsauce
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pēc tiesību akta projekta nosūtīšanas 
valstu parlamentiem,

– pēc tiesību akta projekta nosūtīšanas 
valstu parlamentiem un, ņemot vērā 
pamatotajos atzinumos paustās bažas 
attiecībā uz samērīguma un 
subsidiaritātes principu ievērošanu (dažas 
no tām ir ļoti izteiktas),

Or. de

Grozījums 123
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(1) Savienība piedzīvo milzīgus
izaicinājumus, kurus vismaz daļēji rada 
lielā skepse saistībā ar slānekļa gāzi, 
atteikšanās importēt no naftas smiltīm 
iegūtos naftas produktus un izmantot 
vietējās ogles, kā arī aizvien lielāka 
atkarība no enerģijas importa no 
nedrošām trešām valstīm un 
energoresursu trūkums. 
Energoefektivitāte ir viens no vairākiem 
vērtīgiem līdzekļiem šo problēmu 
risināšanai, jo ar tās palīdzību var nošķirt 
ekonomikas izaugsmi no enerģijas 
pieprasījuma palielināšanās. Pārejai uz 
energoefektīvāku ekonomiku vajadzētu 
paātrināt arī jaunu tehnoloģisko risinājumu 
izplatīšanos, nedodot priekšroku 
atsevišķiem ražotājiem vai pakalpojumu 
sniedzējiem, un uzlabot rūpniecības 
konkurētspēju Savienībā, atbalstot 
ekonomikas izaugsmi un vairākos sektoros, 
kas saistīti ar energoefektivitāti, radot 
augstas kvalitātes darbavietas.

Or. de



AM\882686LV.doc 5/95 PE475.873v01-00

LV

Grozījums 124
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums 125
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums 126
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Īstenojot šos mērķus, jāņem vērā 
Savienības starptautiskā konkurētspēja. 
Mērķu īstenošanai noteikti jābūt efektīvai. 
Pēc iespējas vairāk jāsamazina 
birokrātiskais slogs publiskajam un 
privātajam sektoram. Laikā, kad valsts 
budžeta stāvoklis ir saspringts, izmaksām 
ilgtermiņā jābūt nemainīgām. Jānovērš 
Savienības deindustrializācija, ja 
nepieciešams, apliekot ar nodokli importu 
no trešām valstīm, kurās uzņēmumiem 
nepiemēro pietiekamus enerģijas 
taupīšanas un energoefektivitātes 
kritērijus. Ar šīs direktīvas prasībām 
nedrīkst veicināt Savienības iedzīvotāju 
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enerģētisko nabadzību.

Or. de

Pamatojums

Šajā direktīvā izvirzītos mērķus var sasniegt tikai tad, ja tiek saglabāta ES starptautiskā 
konkurētspēja un valstis, rūpniecības nozare un sabiedrības locekļi joprojām spēj segt tiem 
radītās sākotnējās izmaksas, tostarp ar birokrātisko slogu saistītās izmaksas.

Grozījums 127
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropadomes prezidentvalsts 
2007. gada 8. un 9. marta secinājumos ir 
uzsvērta nepieciešamība Savienībā 
palielināt energoefektivitāti, lai līdz 
2020. gadam sasniegtu mērķi ietaupīt 20 % 
Savienības primārās enerģijas patēriņa, 
salīdzinot ar prognozēm. Tas ir līdzvērtīgi 
Savienības primārās enerģijas patēriņa
samazinājumam par 368 Mtoe (miljoniem 
tonnu naftas ekvivalenta) 2020. gadā.

(2) Eiropadomes prezidentvalsts 
2007. gada 8. un 9. marta secinājumos ir 
uzsvērta nepieciešamība Savienībā 
palielināt energoefektivitāti, lai līdz 
2020. gadam sasniegtu mērķi ietaupīt 20 % 
Savienības primārās enerģijas patēriņa, 
salīdzinot ar prognozēm. Tas ir līdzvērtīgi 
Savienības primārās enerģijas patēriņa 
samazinājumam par 368 Mtoe (miljoniem 
tonnu naftas ekvivalenta) 2020. gadā vai 
Savienības energointensitātes 
pieaugumam līdz 104 tonnām naftas 
ekvivalenta uz miljonu euro no iekšzemes 
kopprodukta, kas izteikts 2005. gada 
cenās. Šī direktīva apvienojumā ar 
vairākiem spēkā esošiem likumdošanas 
pasākumiem (piemēram, emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu, Atjaunojamo 
energoresursu direktīvu, Ekodizaina 
direktīvu u. c.) ir būtisks instruments šā 
mērķa sasniegšanai.

Or. en
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Grozījums 128
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropadomes prezidentvalsts 
2007. gada 8. un 9. marta secinājumos ir 
uzsvērta nepieciešamība Savienībā 
palielināt energoefektivitāti, lai līdz 
2020. gadam sasniegtu mērķi ietaupīt 20 % 
Savienības primārās enerģijas patēriņa, 
salīdzinot ar prognozēm. Tas ir līdzvērtīgi
Savienības primārās enerģijas patēriņa 
samazinājumam par 368 Mtoe (miljoniem 
tonnu naftas ekvivalenta) 2020. gadā.

(2) Eiropadomes prezidentvalsts 
2007. gada 8. un 9. marta secinājumos ir 
uzsvērta nepieciešamība Savienībā 
palielināt energoefektivitāti, lai līdz 
2020. gadam sasniegtu mērķi ietaupīt 20 % 
Savienības primārās enerģijas patēriņa, 
salīdzinot ar prognozēm. Savienības 
primārās enerģijas patēriņa samazinājums
līdz 2020. gadam, ietaupot 20 %, ir 
līdzvērtīgs kopējam primārās enerģijas 
patēriņa samazinājumam par 368 Mtoe 
(miljoniem tonnu naftas ekvivalenta) 
2020. gadā vai energointensitātes 
pieaugumam līdz 104 toe (tonnām naftas 
ekvivalenta) uz miljonu euro no IKP, kas 
attiecīgi atbilst 37 % 
energoefektivitātes pieaugumam.

Or. de

Grozījums 129
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropadomes prezidentvalsts 
2007. gada 8. un 9. marta secinājumos ir 
uzsvērta nepieciešamība Savienībā 
palielināt energoefektivitāti, lai līdz 
2020. gadam sasniegtu mērķi ietaupīt 20 %
Savienības primārās enerģijas patēriņa, 
salīdzinot ar prognozēm. Tas ir līdzvērtīgi 
Savienības primārās enerģijas patēriņa 
samazinājumam par 368 Mtoe (miljoniem 
tonnu naftas ekvivalenta) 2020. gadā.

(2) Eiropadomes prezidentvalsts 
2007. gada 8. un 9. marta secinājumos ir 
uzsvērta nepieciešamība Savienībā 
palielināt energoefektivitāti par 20 %, lai 
līdz 2020. gadam sasniegtu maksimālo 
mērķi ietaupīt Savienības primārās 
enerģijas patēriņu, salīdzinot ar 
prognozēm. Tas varētu būt līdzvērtīgi 
visas Savienības kopējam primārās 
enerģijas patēriņa samazinājumam par 368 
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Mtoe (miljoniem tonnu naftas ekvivalenta) 
2020. gadā, bet jāņem vērā arī enerģijas 
īpatpatēriņa daudzveidība dalībvalstīs; 
būtiska nozīme ir arī enerģijas veidu 
dažādošanai.

Or. pl

Pamatojums

Nepieciešamība ES samazināt enerģijas patēriņu par 20 % nevar būt līdzvērtīga šāda apjoma 
proporcionālam samazinājumam visās dalībvalstīs; atsevišķās dalībvalstīs šis apjoms var būt 
lielāks, citās — mazāks.

Grozījums 130
Daniel Caspary

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropadomes prezidentvalsts 
2007. gada 8. un 9. marta secinājumos ir 
uzsvērta nepieciešamība Savienībā 
palielināt energoefektivitāti, lai līdz 
20201. gadam sasniegtu mērķi ietaupīt 
20 % Savienības primārās enerģijas 
patēriņa, salīdzinot ar prognozēm. Tas ir 
līdzvērtīgi Savienības primārās enerģijas 
patēriņa samazinājumam par 368 Mtoe 
(miljoniem tonnu naftas ekvivalenta) 
2020. gadā1.

(2) Eiropadomes prezidentvalsts 
2007. gada 8. un 9. marta secinājumos ir 
uzsvērta nepieciešamība Savienībā 
palielināt energoefektivitāti, lai
apvienojumā ar citiem pasākumiem 
(tostarp, ETS, intensīvāku atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu, Ekodizaina 
direktīvu u. c.) līdz 2020. gadam sasniegtu 
mērķi ietaupīt 20 % Savienības primārās 
enerģijas patēriņa, salīdzinot ar 
prognozēm. Tas ir līdzvērtīgi Savienības 
primārās enerģijas patēriņa 
samazinājumam par 368 Mtoe (miljoniem 
tonnu naftas ekvivalenta) 2020. gadā. Šis 
mērķis attiecīgi jāpielāgo ekonomiskajai 
attīstībai1.

______________ _____________
1 2007. gada prognozes liecina, ka primārās 
enerģijas patēriņš 2020. gadā būs 
1842 Mtoe. Samazinājums par 20 % 
nozīmē, ka 2020. gadā tiks patērēti 
1474 Mtoe, t. i., samazinājums par 
368 Mtoe, salīdzinot ar prognozēto.

1 2007. gada prognozes liecina, ka primārās 
enerģijas patēriņš 2020. gadā būs 
1842 Mtoe. Samazinājums par 20 % 
nozīmē, ka 2020. gadā tiks patērēti 
1474 Mtoe, t. i., samazinājums par 
368 Mtoe, salīdzinot ar prognozēto. Tas 
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atbilstu mērķim palielināt primārās 
enerģijas intensitāti līdz 104 Mtoe uz 
miljonu euro.

Or. de

Grozījums 131
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropadomes prezidentvalsts 
2007. gada 8. un 9. marta secinājumos ir 
uzsvērta nepieciešamība Savienībā 
palielināt energoefektivitāti, lai līdz 
2020. gadam sasniegtu mērķi ietaupīt 20 % 
Savienības primārās enerģijas patēriņa, 
salīdzinot ar prognozēm. Tas ir līdzvērtīgi
Savienības primārās enerģijas patēriņa 
samazinājumam par 368 Mtoe (miljoniem 
tonnu naftas ekvivalenta) 2020. gadā.

(2) Eiropadomes prezidentvalsts 
2007. gada 8. un 9. marta secinājumos ir 
uzsvērta nepieciešamība Savienībā 
palielināt energoefektivitāti, lai līdz 
2020. gadam sasniegtu mērķi ietaupīt 20 % 
Savienības primārās enerģijas patēriņa, 
salīdzinot ar prognozēm. Ja Eiropadome
atteiktos izvirzīt absolūtu un saistošu 
mērķi, tas būtu līdzvērtīgi Savienības 
primārās enerģijas patēriņa 
samazinājumam par 368 Mtoe (miljoniem 
tonnu naftas ekvivalenta) 2020. gadā.

Or. de

Grozījums 132
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropadomes prezidentvalsts 
2007. gada 8. un 9. marta secinājumos ir 
uzsvērta nepieciešamība Savienībā 
palielināt energoefektivitāti, lai līdz 
2020. gadam sasniegtu mērķi ietaupīt 20 % 
Savienības primārās enerģijas patēriņa, 
salīdzinot ar prognozēm. Tas ir līdzvērtīgi 

(2) Eiropadomes prezidentvalsts 
2007. gada 8. un 9. marta secinājumos ir 
uzsvērta nepieciešamība Savienībā 
palielināt energoefektivitāti, lai līdz 
2020. gadam sasniegtu mērķi ietaupīt 20 % 
Savienības primārās enerģijas patēriņa, 
salīdzinot ar prognozēm. Tas ir līdzvērtīgi 
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Savienības primārās enerģijas patēriņa 
samazinājumam par 368 Mtoe (miljoniem 
tonnu naftas ekvivalenta) 2020. gadā.

Savienības primārās enerģijas patēriņa 
samazinājumam par 368 Mtoe (miljoniem 
tonnu naftas ekvivalenta) 2020. gadā un 
1474 Mtoe kopējā primārās enerģijas 
patēriņa Savienībā 2020. gadā.

Or. en

Grozījums 133
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Lai aprēķinātu ar energoefektivitāti 
saistīto enerģijas ietaupījumu, ir noteikts, 
ka ES 20 % mērķi, kas saskaņā ar 
prognozēm būs līdzvērtīgs 368 miljoniem 
tonnu naftas ekvivalenta enerģijas 
ietaupījuma, var arī izteikt kā 104 tonnas 
naftas ekvivalenta uz miljonu euro no 
IKP (EUR 2005. gadā) lielu 
energointensitāti 2020. gadā. To var 
iedalīt šādi: 139 toe patērētas rūpniecības 
nozarē uz miljonu euro rūpniecības 
nozares radītās pievienotās vērtības 
2020. gadā (salīdzinot ar 160 toe 
2009. gadā) un 269 toe enerģijas 
ietaupījuma pārējās nozarēs.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisijas sniegtā informācija.

Grozījums 134
Daniel Caspary

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

(2a) Tas atbilst enerģijas produktivitātes 
pieaugumam par 37 %, salīdzinot ar 
2005. gadu.

Or. de

Grozījums 135
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropadomes prezidentvalsts 
2010. gada 17. jūnija secinājumos 
energoefektivitātes mērķi apstiprināja kā 
vienu no galvenajiem mērķiem Savienības 
jaunajā stratēģijā nodarbinātībai un gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei 
(stratēģija “Eiropa 2020”). Saskaņā ar šo 
procesu un lai šo mērķi īstenotu valsts 
līmenī, dalībvalstīm ciešā dialogā ar 
Komisiju ir jānosaka valsts mērķi un savās 
valsts reformas programmās ir jānorāda, kā 
tās paredzējušas tos sasniegt.

(3) Eiropadomes prezidentvalsts 
2010. gada 17. jūnija secinājumos 
energoefektivitātes mērķi apstiprināja kā 
vienu no galvenajiem mērķiem Savienības 
jaunajā stratēģijā nodarbinātībai un gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei 
(stratēģija “Eiropa 2020”). Saskaņā ar šo 
procesu un lai šo mērķi īstenotu valsts 
līmenī, dalībvalstīm ciešā dialogā ar 
Komisiju ir jānosaka valsts mērķi un savās 
valsts reformas programmās ir jānorāda, kā 
tās paredzējušas tos sasniegt. Komisijai arī 
jānodrošina, ka, īstenojot mērķus, 
energoefektivitātes ziņā dalībvalstu vidū 
notiek tuvināšanās, nevis atsevišķas 
dalībvalstis izvirzās vadošajās pozīcijās, 
tādējādi padarot ES valdošās atšķirības 
vēl izteiktākas.

Or. de

Grozījums 136
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropadomes prezidentvalsts 
2010. gada 17. jūnija secinājumos 
energoefektivitātes mērķi apstiprināja kā 
vienu no galvenajiem mērķiem Savienības 
jaunajā stratēģijā nodarbinātībai un gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei 
(stratēģija “Eiropa 2020”). Saskaņā ar šo 
procesu un lai šo mērķi īstenotu valsts 
līmenī, dalībvalstīm ciešā dialogā ar 
Komisiju ir jānosaka valsts mērķi un savās 
valsts reformas programmās ir jānorāda, kā 
tās paredzējušas tos sasniegt.

(3) Eiropadomes prezidentvalsts 
2010. gada 17. jūnija secinājumos, 
balstoties uz vienību rādītājiem, piem., uz 
vienu iedzīvotāju, reālo energoefektivitātes 
mērķi apstiprināja kā vienu no galvenajiem 
mērķiem Savienības jaunajā stratēģijā 
nodarbinātībai un gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, kuras pamatā ir 
inovācijas (stratēģija “Eiropa 2020”). 
Saskaņā ar šo procesu un lai šo mērķi 
īstenotu valsts līmenī, dalībvalstīm ciešā 
dialogā ar Komisiju ir jānosaka valsts 
nozaru mērķi un savās valsts reformas 
programmās ir jānorāda, kā tās 
paredzējušas tos sasniegt.

Or. pl

Pamatojums

Energoefektivitātes ziņā ilgtspējīgu izaugsmi var panākt, tikai īstenojot inovatīvas 
tehnoloģijas, nevis mehāniski ierobežojot enerģijas patēriņu.

Grozījums 137
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Energoefektivitātes mērķus vislabāk 
var sasniegt, iesaistot pēc iespējas 
vairākas puses gan no publiskā, gan no 
valsts sektora. Tādējādi tiks panākts 
ievērojams “sviras efekts”, radītas 
darbavietas un veicināta zaļāka izaugsme 
ceļā uz konkurētspējīgas un ilgtspējīgas 
Eiropas izveidi.

Or. en
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Grozījums 138
Daniel Caspary

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisijas paziņojums par stratēģiju 
“Enerģētika 2020” energoefektivitāti 
nosaka kā ES enerģētikas stratēģijas
2020. gadam galveno punktu un piemin 
nepieciešamību veidot jaunu 
energoefektivitātes stratēģiju, kas ļaus 
dalībvalstīm nošķirt enerģijas patēriņu no 
ekonomiskās izaugsmes.

(4) Komisijas paziņojums par stratēģiju 
“Enerģētika 2020” energoefektivitāti 
nosaka kā vienu no prioritātēm ES 
enerģētikas stratēģijā 2020. gadam un 
piemin nepieciešamību veidot jaunu 
energoefektivitātes stratēģiju, kas ļaus 
dalībvalstīm nošķirt enerģijas patēriņu no 
ekonomiskās izaugsmes.

Or. de

Grozījums 139
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Savā 2010. gada 15. decembra 
rezolūcijā par energoefektivitātes rīcības 
plāna pārskatīšanu Eiropas Parlaments 
aicināja Komisiju pārskatītajā 
Energoefektivitātes rīcības plānā iekļaut 
pasākumus, lai novērstu iespējamo plaisu, 
kas traucē 2020. gadā sasniegt vispārējo ES 
energoefektivitātes mērķi. Jaunākie dati 
un informācija liecina, ka plaisa ir 
ievērojami mazāka nekā tika prognozēts 
2011. gada vidū.

Or. de

Grozījums 140
Daniel Caspary
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Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Savā 2010. gada 15. decembra 
rezolūcijā par energoefektivitātes rīcības 
plāna pārskatīšanu Eiropas Parlaments 
aicināja Komisiju pārskatītajā 
Energoefektivitātes rīcības plānā iekļaut 
pasākumus, lai novērstu plaisu, kas traucē 
2020. gadā sasniegt vispārējo ES 
energoefektivitātes mērķi. Pašreiz šī plaisa 
veido aptuveni 204 Mtoe no 368 Mtoe 
plānotā enerģijas ietaupījuma.

Or. de

Grozījums 141
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums 142
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Viena no stratēģijas “Eiropa 2020” 
pamatiniciatīvām ir “Resursu ziņā efektīva 
Eiropa”, kuru Komisija pieņēma 
2011. gada 26. janvārī. Tajā 
energoefektivitāte ir norādīta kā galvenais 
faktors, lai nodrošinātu energoresursu 
izmantošanas ilgtspējību.

(6) Viena no stratēģijas “Eiropa 2020” 
pamatiniciatīvām ir “Resursu ziņā efektīva 
Eiropa”, kuru Komisija pieņēma 
2011. gada 26. janvārī. Tajā 
energoefektivitāte ir norādīta kā galvenais 
faktors, lai nodrošinātu energoresursu 
izmantošanas ilgtspējību un aizsargātu ES 
konkurētspēju.

Or. ro

Grozījums 143
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Viena no stratēģijas “Eiropa 2020” 
pamatiniciatīvām ir “Resursu ziņā efektīva 
Eiropa”, kuru Komisija pieņēma 
2011. gada 26. janvārī. Tajā 
energoefektivitāte ir norādīta kā galvenais 
faktors, lai nodrošinātu energoresursu 
izmantošanas ilgtspējību.

(6) Viena no stratēģijas “Eiropa 2020” 
pamatiniciatīvām ir “Resursu ziņā efektīva 
Eiropa”, kuru Komisija pieņēma 
2011. gada 26. janvārī. Tajā 
energoefektivitāte ir norādīta kā galvenais 
faktors, lai nodrošinātu energoresursu un 
citu resursu izmantošanas ilgtspējību.

Or. de

Grozījums 144
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropadomes prezidentvalsts 
2011. gada 4. februāra secinājumos ir 
atzīts, ka šobrīd ES energoefektivitātes 
mērķis netiek īstenots un ka ir 

(7) Eiropadomes prezidentvalsts 
2011. gada 4. februāra secinājumos ir 
atzīts, ka šobrīd ES energoefektivitātes 
mērķis netiek īstenots un ka ir 
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nepieciešama apņēmīga rīcība, cenšoties
pēc iespējas pilnīgāk izmantot ievērojamās 
iespējas vairāk taupīt enerģiju ēkās,
transportā, produktos un ražošanas
procesos.

nepieciešama apņēmīga rīcība, lai pēc 
iespējas pilnīgāk izmantotu ievērojamās 
iespējas vairāk taupīt enerģiju ēkās un 
transportā, energoefektīvāk izmantojot 
resursus šajā nozarēs un pamatojoties uz 
zema enerģijas patēriņa produktiem un 
tehnoloģiskajiem procesiem, tostarp 
efektīviem konversijas procesiem 
enerģētikas nozarē.

Or. pl

Pamatojums

Energoefektivitātes ziņā ilgtspējīgu izaugsmi var panākt, tikai īstenojot inovatīvas 
tehnoloģijas, nevis mehāniski ierobežojot enerģijas patēriņu.

Grozījums 145
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropadomes prezidentvalsts 
2011. gada 4. februāra secinājumos ir 
atzīts, ka šobrīd ES energoefektivitātes 
mērķis netiek īstenots un ka ir 
nepieciešama apņēmīga rīcība, cenšoties 
pēc iespējas pilnīgāk izmantot ievērojamās 
iespējas vairāk taupīt enerģiju ēkās, 
transportā, produktos un ražošanas 
procesos.

(7) Eiropadomes prezidentvalsts 
2011. gada 4. februāra secinājumos ir 
atzīts, ka šobrīd ES energoefektivitātes 
mērķis netiek īstenots un ka ir 
nepieciešama apņēmīga rīcība, cenšoties 
pēc iespējas pilnīgāk izmantot ievērojamās 
iespējas palielināt energoefektivitāti ēkās, 
transportā, produktos un ražošanas 
procesos.

(Šis grozījums attiecas uz visu izskatāmo 
tekstu kopumā, atsaucoties uz “enerģijas 
ietaupījumu”. Grozījuma pieņemšanas 
gadījumā visā tekstā tiks veiktas attiecīgās 
izmaiņas.)

Or. en

Grozījums 146
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas
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Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Komisija 2011. gada 8. martā pieņēma 
2011. gada energoefektivitātes plānu. Tas 
apliecināja, ka šobrīd Savienība netuvojas 
energoefektivitātes mērķa sasniegšanai. Lai 
to labotu, tā nāca klajā ar virkni 
energoefektivitātes politikas virzienu un 
pasākumu, kas ietver visu enerģijas ķēdi, 
tostarp enerģijas ražošanu, pārvadi un 
sadali, publiskā sektora vadošo lomu 
energoefektivitātes jomā, ēkas un ierīces; 
rūpniecību, nepieciešamību dot iespēju 
tiešajiem lietotājiem pārvaldīt savu 
enerģijas patēriņu. Energoefektivitāte 
transporta nozarē paralēli tika aplūkota 
arī Baltajā grāmatā par transporta nozari, 
kas pieņemta 2011. gada 28. martā. Proti, 
Baltās grāmatas 26. iniciatīva aicina 
noteikt atbilstošus visu veidu 
transportlīdzekļu CO2 emisiju standartus, 
ko vajadzības gadījumā papildina ar 
prasību par energoefektivitāti, kas 
aptvertu visu veidu vilces sistēmas.

(8) Komisija 2011. gada 8. martā pieņēma 
2011. gada energoefektivitātes plānu. Tas 
apliecināja, ka šobrīd Savienība netuvojas 
energoefektivitātes mērķa sasniegšanai. Lai 
to labotu, tā nāca klajā ar virkni 
energoefektivitātes politikas virzienu un 
pasākumu, kas ietver visu enerģijas ķēdi, 
tostarp enerģijas ražošanu, pārvadi un 
sadali, publiskā sektora vadošo lomu 
energoefektivitātes jomā, ēkas un ierīces; 
rūpniecību, nepieciešamību dot iespēju 
tiešajiem lietotājiem pārvaldīt savu 
enerģijas patēriņu. Plānā tika noteikts, ka 
Komisija 2013. gadā nāks klajā ar 
vērtējumu par iegūtajiem rezultātiem un 
to, vai visas programmas kopā ļaus 
sasniegt Eiropas 20 % mērķi, un tika 
noteikts, ka Komisija ierosinās juridiski 
saistošus valstu mērķus, kas jāizpilda līdz 
2020. gadam, ja pārskats liecinās, ka 
kopējais ES mērķis, visticamāk, netiks 
sasniegts.

Or. en

Grozījums 147
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Komisija 2011. gada 8. martā pieņēma 
2011. gada energoefektivitātes plānu. Tas 
apliecināja, ka šobrīd Savienība netuvojas 
energoefektivitātes mērķa sasniegšanai. Lai 
to labotu, tā nāca klajā ar virkni 
energoefektivitātes politikas virzienu un 
pasākumu, kas ietver visu enerģijas ķēdi, 

(8) Komisija 2011. gada 8. martā pieņēma 
2011. gada energoefektivitātes plānu. Tas 
apliecināja, ka šobrīd Savienība, iespējams, 
netuvojas energoefektivitātes mērķa 
sasniegšanai. Lai to labotu, tā nāca klajā ar 
virkni energoefektivitātes politikas virzienu 
un pasākumu, kas ietver visu enerģijas 
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tostarp enerģijas ražošanu, pārvadi un 
sadali, publiskā sektora vadošo lomu 
energoefektivitātes jomā, ēkas un ierīces; 
rūpniecību, nepieciešamību dot iespēju 
tiešajiem lietotājiem pārvaldīt savu 
enerģijas patēriņu. Energoefektivitāte 
transporta nozarē paralēli tika aplūkota arī 
Baltajā grāmatā par transporta nozari, kas 
pieņemta 2011. gada 28. martā. Proti, 
Baltās grāmatas 26. iniciatīva aicina 
noteikt atbilstošus visu veidu 
transportlīdzekļu CO2 emisiju standartus, 
ko vajadzības gadījumā papildina ar 
prasību par energoefektivitāti, kas 
aptvertu visu veidu vilces sistēmas.

ķēdi, tostarp enerģijas ražošanu, pārvadi un 
sadali, publiskā sektora vadošo lomu 
energoefektivitātes jomā, ēkas un ierīces; 
rūpniecību, nepieciešamību dot iespēju 
tiešajiem lietotājiem pārvaldīt savu 
enerģijas patēriņu. Energoefektivitāte 
transporta nozarē paralēli tika aplūkota arī 
Baltajā grāmatā par transporta nozari, kas 
pieņemta 2011. gada 28. martā.

Or. de

Grozījums 148
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Komisija 2011. gada 8. martā pieņēma 
arī “Ceļvedi virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni 2050. g.”, norādot uz 
nepieciešamību vairāk koncentrēties uz 
energoefektivitāti no šīs perspektīvas.

(9) Komisija 2011. gada 8. martā pieņēma 
arī “Ceļvedi virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni 2050. g.”, norādot uz 
nepieciešamību vairāk koncentrēties uz 
reālo energoefektivitāti no šīs perspektīvas, 
lai samazinātu primārās enerģijas 
patēriņu.

Or. pl

Pamatojums

Lai izveidotu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, jāpanāk reāla 
energoefektivitāte, nevis administratīvi jāuzliek pienākums samazināt CO2 emisijas.

Grozījums 149
Marita Ulvskog
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Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Eiropas Komisijas 2011. gada 
22. jūnija ietekmes novērtējumā24 tika 
norādīts, ka primārās enerģijas patēriņam 
vairāk piemēroti ir valsts saistošie 
energoefektivitātes mērķi nekā valsts 
indikatīvie energoefektivitātes mērķi, lai 
nodrošinātu vispārējā 20 % enerģijas 
ietaupījuma mērķa sasniegšanu. Turklāt 
ietekmes novērtējumā tika konstatēts, ka 
saistošie mērķi sniegtu dalībvalstīm 
lielāku rīcības brīvību, izstrādājot 
enerģijas taupīšanas pasākumus, kas ir 
pielāgoti dalībvalstu atšķirīgajiem 
apstākļiem.

Or. en

Grozījums 150
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Komisija ir daudzkārt uzsvērusi, ka 
patērētājiem jāmaina paradumi, 
nezaudējot dzīves kvalitāti, lai ievērojami 
veicinātu enerģijas ietaupījumu, ja 
nepieciešams sasniegt 20 % mēŗki.1

__________________
1 Komisijas 2006. gada 19. oktobra 
paziņojums “Energoefektivitātes rīcības 
plāns. Potenciāla izmantošana” 
COM(2006) 545

Or. de
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Grozījums 151
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(10) Šajā kontekstā ir iespēja atjaunināt 
Savienības energoefektivitātes tiesisko 
regulējumu, pieņemot direktīvu, kura 
paredzēta, lai sasniegtu vispārējo mērķi
līdz 2020. gadam ietaupīt 20 % Savienības 
primārās enerģijas patēriņa vai attiecīgi 
palielināt enerģijas produktivitāti. Šim 
nolūkam tai ir jāizveido kopēja sistēma
enerģijas taupīšanas pasākumu 
veicināšanai, kopēja metodoloģija, kā arī 
uzraudzības procedūras, lai īstenotu dažus 
priekšlikumus, kas iekļauti 2011. gada 
energoefektivitātes plānā, un panāktu vēl 
neīstenotus enerģijas ietaupījumu 
potenciālus, kas tajā apzināti. Turklāt 
direktīvā jānorāda dalībvalstīm paredzētie 
instrumenti, ar kuru palīdzību var 
sasniegt enerģijas ietaupījumu mērķus.

Or. de

Grozījums 152
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šajā kontekstā ir jāatjaunina 
Savienības energoefektivitātes tiesiskais 
regulējums, pieņemot direktīvu, kura 
paredzēta, lai sasniegtu energoefektivitātes 
mērķi līdz 2020. gadam ietaupīt 20 % 
Savienības primārās enerģijas patēriņa un 
panāktu turpmākus energoefektivitātes 
uzlabojumus arī pēc 2020. gada. Šim 
nolūkam tai ir jāizveido kopēja sistēma, lai 

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

Savienībā veicinātu energoefektivitāti, un 
jāparedz konkrētas darbības, lai īstenotu 
dažus priekšlikumus, kas iekļauti 
2011. gada energoefektivitātes plānā, un 
panāktu būtiskus vēl neīstenotus enerģijas 
ietaupījumu potenciālus, kas tajā apzināti.

Or. en

Grozījums 153
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pl

Pamatojums

Uzlabojot energoefektivitāti nozarēs, ja tā pieaug par vairāk nekā 20 %, dalībvalstīs netiek 
garantēts 20 % bruto ietaupījums. Tādēļ ir būtiski norādīt, ka, uzlabojot energoefektivitāti, 
jāpieaug enerģijas ietaupījumam.

Grozījums 154
Markus Pieper
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Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums 155
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lēmumā par kopīgiem centieniem 
(Nr. 406/2009/EK) Komisijai ir prasīts līdz 
2012. gadam novērtēt un ziņot par 
Kopienas un tās dalībvalstu virzību ceļā uz 
mērķi līdz 2020. gadam enerģijas patēriņu 
samazināt par 20 %, salīdzinot ar 
prognozēm. Tajā ir arī norādīts, ka, lai 
palīdzētu dalībvalstīm izpildīt Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas saistības, Komisijai līdz 
2012. gada 31. decembrim ir jāierosina 
pastiprināti vai jauni pasākumi, lai 
paātrinātu energoefektivitātes 
palielinājumu. Šī direktīva izpilda minēto 

(11) Lēmumā par kopīgiem centieniem 
(Nr. 406/2009/EK) Komisijai ir prasīts līdz 
2012. gadam novērtēt un ziņot par 
Kopienas un tās dalībvalstu virzību ceļā uz 
mērķi līdz 2020. gadam enerģijas patēriņu 
samazināt par 20 %, salīdzinot ar 
prognozēm. Tajā ir arī norādīts, ka, lai 
palīdzētu dalībvalstīm izpildīt Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas saistības, Komisijai līdz 
2012. gada 31. decembrim ir jāierosina 
pastiprināti vai jauni pasākumi, lai 
paātrinātu energoefektivitātes 
palielinājumu. Šī direktīva pēc 
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prasību. Tā arī veicina to mērķu 
sasniegšanu, kas noteikti “Ceļvedī virzībai 
uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. g.”, 
jo īpaši samazinot siltumnīcefekta gāzu 
emisijas enerģētikas sektorā, un palīdz 
līdz 2050. gadam panākt elektroenerģijas 
ražošanu bez emisijām.

novērtējuma veikšanas izpilda minēto 
prasību.

Or. de

Pamatojums

Elektroenerģijas nozare jau ir pakļauta emisiju kvotu tirdzniecībai, kuras prasības no 
2013. gada 1. janvāra kļūs ievērojami stingrākas. Jānovērš instrumentu dubultošanās vienā 
un tajā pašā sektorā jo īpaši tādēļ, ka var rasties nevēlama mijiedarbība.

Grozījums 156
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lēmumā par kopīgiem centieniem 
(Nr. 406/2009/EK) Komisijai ir prasīts līdz 
2012. gadam novērtēt un ziņot par 
Kopienas un tās dalībvalstu virzību ceļā uz 
mērķi līdz 2020. gadam enerģijas patēriņu 
samazināt par 20 %, salīdzinot ar 
prognozēm. Tajā ir arī norādīts, ka, lai 
palīdzētu dalībvalstīm izpildīt Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas saistības, Komisijai līdz 
2012. gada 31. decembrim ir jāierosina 
pastiprināti vai jauni pasākumi, lai 
paātrinātu energoefektivitātes 
palielinājumu. Šī direktīva izpilda minēto 
prasību. Tā arī veicina to mērķu 
sasniegšanu, kas noteikti “Ceļvedī virzībai 
uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. g.”, 
jo īpaši samazinot siltumnīcefekta gāzu 
emisijas enerģētikas sektorā, un palīdz 
līdz 2050. gadam panākt elektroenerģijas 

(11) Lēmumā par kopīgiem centieniem 
(Nr. 406/2009/EK) Komisijai ir prasīts līdz 
2012. gadam novērtēt un ziņot par 
Kopienas un tās dalībvalstu virzību ceļā uz 
mērķi līdz 2020. gadam enerģijas patēriņu 
samazināt par 20 %, salīdzinot ar 
prognozēm. Tajā ir arī norādīts, ka, lai 
palīdzētu dalībvalstīm izpildīt Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas saistības, Komisijai līdz 
2012. gada 31. decembrim ir jāierosina 
pastiprināti vai jauni pasākumi, lai 
paātrinātu energoefektivitātes 
palielinājumu. Šī direktīva izpilda minēto 
prasību.
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ražošanu bez emisijām.

Or. de

Pamatojums

Savienībai jākoncentrējas uz savu mērķu sasniegšanu līdz 2020. gadam un lielākais nosacīti 
jāizvirza mērķi turpmākajai desmitgadei. Spriešana par mērķiem, kas jāsasniedz līdz 
2050. gadam, ir izteikta demagoģija. Neviens nespēj paredzēt tehnoloģiju un politiskās 
situācijas attīstību līdz 2050. gadam.

Grozījums 157
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lēmumā par kopīgiem centieniem 
(Nr. 406/2009/EK) Komisijai ir prasīts līdz 
2012. gadam novērtēt un ziņot par 
Kopienas un tās dalībvalstu virzību ceļā uz 
mērķi līdz 2020. gadam enerģijas patēriņu 
samazināt par 20 %, salīdzinot ar 
prognozēm. Tajā ir arī norādīts, ka, lai 
palīdzētu dalībvalstīm izpildīt Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas saistības, Komisijai līdz 
2012. gada 31. decembrim ir jāierosina 
pastiprināti vai jauni pasākumi, lai 
paātrinātu energoefektivitātes 
palielinājumu. Šī direktīva izpilda minēto 
prasību. Tā arī veicina to mērķu 
sasniegšanu, kas noteikti “Ceļvedī virzībai 
uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. g.”, 
jo īpaši samazinot siltumnīcefekta gāzu 
emisijas enerģētikas sektorā, un palīdz 
līdz 2050. gadam panākt elektroenerģijas 
ražošanu bez emisijām.

(11) Lēmumā par kopīgiem centieniem 
(Nr. 406/2009/EK) Komisijai ir prasīts līdz 
2012. gadam novērtēt un ziņot par 
Kopienas un tās dalībvalstu virzību ceļā uz 
mērķi līdz 2020. gadam enerģijas patēriņu 
samazināt par 20 %, salīdzinot ar 
prognozēm. Tajā ir arī norādīts, ka, lai 
palīdzētu dalībvalstīm izpildīt Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas saistības, Komisijai līdz 
2012. gada 31. decembrim ir jāierosina 
pastiprināti vai jauni pasākumi, lai 
paātrinātu energoefektivitātes 
palielinājumu. Šī direktīva izpilda minēto 
prasību. Tā arī veicina to mērķu 
sasniegšanu, kas noteikti “Ceļvedī virzībai 
uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. g.”, 
un palīdz līdz 2050. gadam panākt 
elektroenerģijas ražošanu bez emisijām, ne 
tikai samazinot siltumnīcefekta gāzu 
emisijas enerģētikas sektorā, bet arī 
atbalstot koģenerāciju, kas ir zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa 
alternatīva maziem un vidējiem, kā arī 
lieliem uzņēmumiem.
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Or. en

Grozījums 158
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lēmumā par kopīgiem centieniem 
(Nr. 406/2009/EK) Komisijai ir prasīts līdz 
2012. gadam novērtēt un ziņot par 
Kopienas un tās dalībvalstu virzību ceļā uz 
mērķi līdz 2020. gadam enerģijas patēriņu
samazināt par 20 %, salīdzinot ar 
prognozēm. Tajā ir arī norādīts, ka, lai 
palīdzētu dalībvalstīm izpildīt Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas saistības, Komisijai līdz 
2012. gada 31. decembrim ir jāierosina 
pastiprināti vai jauni pasākumi, lai 
paātrinātu energoefektivitātes 
palielinājumu. Šī direktīva izpilda minēto 
prasību. Tā arī veicina to mērķu 
sasniegšanu, kas noteikti “Ceļvedī virzībai 
uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. g.”, 
jo īpaši samazinot siltumnīcefekta gāzu 
emisijas enerģētikas sektorā, un palīdz līdz 
2050. gadam panākt elektroenerģijas 
ražošanu bez emisijām.

(11) Lēmumā par kopīgiem centieniem 
(Nr. 406/2009/EK) Komisijai ir prasīts līdz 
2012. gadam, ņemot vērā enerģijas veidus,
novērtēt un ziņot par Kopienas un tās 
dalībvalstu virzību ceļā uz mērķi līdz 
2020. gadam sasniegt noteikto maksimālo 
enerģijas patēriņa samazinājumu, 
salīdzinot ar prognozēm. Tajā ir arī 
norādīts, ka, lai palīdzētu dalībvalstīm 
izpildīt Kopienas siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanas saistības, 
Komisijai līdz 2012. gada 31. decembrim ir 
jāierosina pastiprināti vai jauni pasākumi, 
lai paātrinātu energoefektivitātes 
palielinājumu. Šī direktīva izpilda minēto 
prasību. Tā arī veicina to mērķu 
sasniegšanu, kas noteikti “Ceļvedī virzībai 
uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. g.”, 
jo īpaši samazinot siltumnīcefekta gāzu 
emisijas enerģētikas sektorā.

Or. pl

Pamatojums

Dalībvalstīm ir dažādas vajadzības attīstības jomā un dažādas iespējas samazināt emisiju 
līmeni līdz 2050. gadam.

Grozījums 159
Fiona Hall
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Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lēmumā par kopīgiem centieniem 
(Nr. 406/2009/EK) Komisijai ir prasīts līdz 
2012. gadam novērtēt un ziņot par 
Kopienas un tās dalībvalstu virzību ceļā uz 
mērķi līdz 2020. gadam enerģijas patēriņu 
samazināt par 20 %, salīdzinot ar 
prognozēm. Tajā ir arī norādīts, ka, lai 
palīdzētu dalībvalstīm izpildīt Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas saistības, Komisijai līdz 
2012. gada 31. decembrim ir jāierosina 
pastiprināti vai jauni pasākumi, lai 
paātrinātu energoefektivitātes 
palielinājumu. Šī direktīva izpilda minēto 
prasību. Tā arī veicina to mērķu 
sasniegšanu, kas noteikti “Ceļvedī virzībai 
uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. g.”, 
jo īpaši samazinot siltumnīcefekta gāzu 
emisijas enerģētikas sektorā, un palīdz līdz 
2050. gadam panākt elektroenerģijas 
ražošanu bez emisijām.

(11) Lēmumā par kopīgiem centieniem 
(Nr. 406/2009/EK) Komisijai ir prasīts līdz 
2012. gadam novērtēt un ziņot par 
Kopienas un tās dalībvalstu virzību ceļā uz 
mērķi līdz 2020. gadam enerģijas patēriņu 
samazināt par 20 %, salīdzinot ar 
prognozēm. Tajā ir arī norādīts, ka, lai 
palīdzētu dalībvalstīm izpildīt Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas saistības, Komisijai līdz 
2012. gada 31. decembrim ir jāierosina 
pastiprināti vai jauni pasākumi, lai 
paātrinātu energoefektivitātes 
palielinājumu. Šī direktīva izpilda minēto 
prasību. Tā arī veicina to mērķu 
sasniegšanu, kas noteikti “Ceļvedī virzībai 
uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. g.”, 
jo īpaši samazinot siltumnīcefekta gāzu 
emisijas enerģētikas sektorā, un palīdz līdz 
2050. gadam panākt elektroenerģijas
ražošanu un apkures un dzesēšanas 
nodrošināšanu bez emisijām.

Or. en

Grozījums 160
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ir jāizmanto integrēta pieeja, lai 
izmantotu visu esošo enerģijas ietaupījumu 
potenciālu, ieskaitot ietaupījumus enerģijas 
piegādes un galapatēriņa sektoros. Tajā 
pašā laikā ir jāpastiprina 
Direktīvas 2004/8/EK par tādas 
koģenerācijas veicināšanu, kas balstīta uz 

(12) Ir jāizmanto integrēta pieeja, atbilstoši 
izvērtējot vietējos apstākļus, lai izmantotu 
visu esošo enerģijas ietaupījumu 
potenciālu, ieskaitot ietaupījumus enerģijas 
piegādes un galapatēriņa sektoros.
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lietderīgā siltuma pieprasījumu iekšējā 
enerģijas tirgū25 un 
Direktīvas 2006/32/EK par enerģijas 
galapatēriņa efektivitāti un 
energoefektivitātes pakalpojumiem26

noteikumi.

Or. de

Pamatojums

Jānodrošina atbilstība subsidiaritātes principam, pienācīgi novērtējot ES valdošo 
daudzveidību.

Grozījums 161
Lena Kolarska-Bobińska

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ir jāizmanto integrēta pieeja, lai 
izmantotu visu esošo enerģijas
ietaupījumu potenciālu, ieskaitot 
ietaupījumus enerģijas piegādes un 
galapatēriņa sektoros. Tajā pašā laikā ir 
jāpastiprina Direktīvas 2004/8/EK par 
tādas koģenerācijas veicināšanu, kas 
balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu 
iekšējā enerģijas tirgū un 
Direktīvas 2006/32/EK par enerģijas 
galapatēriņa efektivitāti un 
energoefektivitātes pakalpojumiem 
noteikumi.

(12) Ir jāizmanto integrēta pieeja, lai
izmantotu visu esošo energoefektivitātes
potenciālu, ieskaitot ietaupījumus enerģijas 
piegādes un galapatēriņa sektoros. Tajā 
pašā laikā ir jāpastiprina 
Direktīvas 2004/8/EK par tādas 
koģenerācijas veicināšanu, kas balstīta uz 
lietderīgā siltuma pieprasījumu iekšējā 
enerģijas tirgū un Direktīvas 2006/32/EK 
par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un 
energoefektivitātes pakalpojumiem 
noteikumi.

Or. en

Grozījums 162
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

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

(12a) “Komisijas paziņojumā 
“Enerģētikas infrastruktūras prioritātes 
2020. gadam un pēc tam. Projekts 
integrētam Eiropas enerģētikas tīklam” 
tiek uzsvērta nepieciešamība pielāgot ES 
enerģijas jaudu daudzajiem lietojumiem 
un tehnoloģijām, kas kā enerģijas avotu 
izmanto elektroenerģiju, kā arī 
nepieciešamība saglabāt sistēmas drošību. 
Pieprasījuma resursiem, lietojumiem un 
tehnoloģijām ir potenciāls ievērojami 
samazināt oglekļa daudzumu un risināt 
jautājumu par atjaunojamās enerģijas 
iekļaušanu energotīklos. Tādēļ 
dalībvalstis mudina iesaistīt pieprasījuma 
resursus, lietojumus un tehnoloģijas, 
piemēram, pieprasījuma reakciju, 
enerģijas tirgos.”

Or. en

Grozījums 163
Francisco Sosa Wagner

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Komisijas paziņojumā “Enerģētikas 
infrastruktūras prioritātes 2020. gadam 
un pēc tam. Projekts integrētam Eiropas 
enerģētikas tīklam” tiek uzsvērta 
nepieciešamība pielāgot ES enerģijas 
jaudu daudzajiem lietojumiem un 
tehnoloģijām, kas kā enerģijas avotu 
izmanto elektroenerģiju, kā arī 
nepieciešamība saglabāt sistēmas drošību. 
Pieprasījuma resursiem, lietojumiem un 
tehnoloģijām ir potenciāls ievērojami 
samazināt oglekļa daudzumu un risināt 
jautājumu par atjaunojamās enerģijas 
iekļaušanu energotīklos. Tādēļ 
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dalībvalstis mudina iesaistīt pieprasījuma 
resursus, lietojumus un tehnoloģijas, 
piemēram, pieprasījuma reakciju, 
enerģijas tirgos.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā tiek uzsvērts, cik būtiski ir iesaistīt pieprasījuma resursus, lietojumus un 
tehnoloģijas enerģijas tirgos, lai sasniegtu 20 % enerģijas ietaupījuma mērķi, kā arī lai 
iekļautu tīklā pieaugošo atjaunojamās enerģijas daļu.

Grozījums 164
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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sasniegts, tad Komisijai ir jāierosina 
valstu obligātie mērķi 2020. gadam, ņemot 
vērā dalībvalstu individuālos sākuma 
punktus, viņu ekonomikas attīstību un 
iepriekšējās veiktās darbības.

Or. en

Pamatojums

Tā kā dalībvalstis saskaņā ar valstu reformu programmām stratēģijas “ES 2020” īstenošanai 
(2011. gada aprīlis) jau ir iesniegušas Komisijai attiecīgos enerģijas patēriņa mērķus 
2020. gadam, ir skaidrs pamats nekavējoties pārveidot attiecīgos mērķus dalībvalstu līmenī.

Grozījums 165
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Vietējā līmenī jāsasniedz mērķis 
ietaupīt primāro enerģiju vai 
energointensitātes mērķis. Tāpēc īpaša 
nozīme ir vietēja, reģionāla un valsts 
mēroga pasākumiem, kas veicina 
enerģijas ietaupījumu. Komisijai 
jāuzrauga, kā instrumenti savstarpēji 
konkurē, un, ņemot vērā vietējos 
apstākļus un analizējot atšķirīgos 
instrumentus, jāizveido pārskats par 
efektīvākajiem instrumentiem un to 
izmaksām. Pamatojoties uz šo pārskatu, 
Komisijai jāspēj sniegt ieteikumi 
dalībvalstīm un vietējām iestādēm. 
Turklāt dalībvalstīm pašām jāizvirza 
valsts mērķi, kurus varētu uzticēt īstenot 
arī zemākiem administratīvajiem 
līmeņiem. Viņām pašām būtu jālemj, vai 
šiem mērķiem viņu teritorijā jābūt 
saistošiem vai norādošiem. Ja Komisijas 
veiktais valstu ziņojumu novērtējums 
atklāj, ka vispārējais Savienības mērķis 
diez vai tiks sasniegts, tad Komisijai un 
dalībvalstīm jāizstrādā konkrētai situācijai 
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vispārējais Savienības mērķis diez vai tiks 
sasniegts, tad Komisijai ir jāierosina 
valstu obligātie mērķi 2020. gadam, ņemot 
vērā dalībvalstu individuālos sākuma 
punktus, viņu ekonomikas attīstību un 
iepriekšējās veiktās darbības.

pielāgoti risinājumi, ar kuru palīdzību vēl 
varētu sasniegt valsts un Savienības 
mērķus.

Or. de

Grozījums 166
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Būtu vēlams 20 % energoefektivitātes 
mērķi sasniegt, kopīgi īstenojot īpašus 
valsts un Eiropas pasākumus, kas veicina 
energoefektivitāti dažādās jomās. Izvirzot 
obligātus valsts enerģijas ietaupījumu 
mērķus, kas balstās uz dalībvalstu kopīgu 
centienu mehānismu, Savienība var 
nodrošināt ES mēroga enerģijas 
ietaupījuma mērķa sasniegšanu, kas ir 
būtiski, lai attīstītu klimata politiku, 
veicinātu konkurenci, virzītos uz 
ilgtspējīgu ekonomiku un izveidotu 
darbavietas. Turklāt šāda pieeja ļautu 
dalībvalstīm pielāgot energoefektivitātes 
pasākumus valstu apstākļiem un 
prioritātēm.
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iepriekšējās veiktās darbības.

Or. en

Grozījums 167
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Būtu vēlams 20 % energoefektivitātes 
mērķi sasniegt, kopīgi īstenojot īpašus 
valsts un Eiropas pasākumus, kas veicina 
energoefektivitāti dažādās jomās. 
Turpmāka enerģijas cenu attīstība 
mudinās privātpersonas samazināt 
enerģijas patēriņu, tādēļ energoefektivitāti 
galvenokārt var palielināt, veicinot 
energoefektīvāku kopējo infrastruktūru 
izveidi ēkās, apkures sistēmās un 
transporta nozarē, kur privātpersonas vai 
uzņēmumi nekontrolē un neietekmē 
lēmumus par enerģijas izmantošanas 
uzlabošanu.

Or. en
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Grozījums 168
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Amalia 
Sartori, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Būtu vēlams 20 % energoefektivitātes 
mērķi sasniegt, kopīgi īstenojot īpašus 
valsts un Eiropas pasākumus, kuri balstās 
uz skaidriem un izpildāmiem valstu 
mērķiem, kas veicina energoefektivitāti 
dažādās jomās. Ja šāda pieeja nav sekmīga, 
politikas struktūra tomēr būtu jāpastiprina, 
pievienojot saistošu mērķu sistēmu. Tādēļ 
pirmajā posmā būtu jāprasa dalībvalstīm
vienoties par valsts energoefektivitātes 
mērķiem, shēmām un programmām, kas 
balstās uz skaidru vienošanos par 
kopīgiem centieniem. Komisijai, 
izmantojot pārskatīto tiesisko pamatu un 
stratēģijas “Eiropa 2020” procesa ietvaros, 
ir cieši jāuzrauga un, ja nepieciešams, 
jāveicina pienācīga valstu 
energoefektivitātes programmu īstenošana. 
Ja šis novērtējums atklāj, ka vispārējais 
Savienības mērķis diez vai tiks sasniegts, 
tad Komisijai ir jāierosina juridiski saistoši 
valstu mērķi 2020. gadam, ņemot vērā 
dalībvalstu individuālos sākuma punktus, 
viņu ekonomikas attīstību un iepriekšējās 
veiktās darbības.

Or. en

Grozījums 169
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage
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Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Būtu bijis vēlams 20 % 
energoefektivitātes mērķi sasniegt, kopīgi 
īstenojot īpašus valsts un Eiropas 
pasākumus, kas veicina energoefektivitāti 
dažādās jomās. Tā kā šāda pieeja netiek 
īstenota, politikas struktūra tomēr 
jāpastiprina, pievienojot saistošu mērķu 
sistēmu. Tādēļ pirmajā posmā Komisijai, 
apspriežoties ar dalībvalstīm, jānosaka
valsts energoefektivitātes mērķi, shēmas un 
programmas, kas ir efektīvi izstrādātas, lai 
nodrošinātu vispārējā ES 20 % 
energoefektivitātes mērķa sasniegšanu vai 
pārsniegšanu līdz 2020. gadam, kā arī 
jānosaka trajektorija valstu obligāto
mērķu sasniegšanai līdz 2020. gadam, 
ņemot vērā dalībvalstu individuālos 
sākuma punktus, viņu ekonomikas attīstību 
un iepriekšējās veiktās darbības.

Or. en

Grozījums 170
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Būtu vēlams 20 % energoefektivitātes 
mērķi sasniegt, kopīgi īstenojot īpašus 
valsts un Eiropas pasākumus, kas veicina 
energoefektivitāti dažādās jomās. Ja šāda 
pieeja nav sekmīga, politikas struktūra 
tomēr būtu jāpastiprina, pievienojot 
saistošu mērķu sistēmu. Dalībvalstīm ir 
bijis pietiekami daudz laika, lai panāktu 
2020. gada galveno mērķi, un Komisija 
2013. gadā izvērtēs, vai valstu mērķiem 
viņu teritorijā jābūt saistošiem vai 
norādošiem. Otrajā posmā šie mērķi un 
dalībvalstu individuālie centieni Komisijai 
ir jāizvērtē vienlaikus ar datiem par 
panākumiem. Pamatojoties uz šo 
informāciju, Komisija izvērtē iespējamību 
sasniegt vispārējo Savienības mērķi un 
apmēru, kādā individuālie centieni ir 
pietiekami, lai panāktu kopīgo mērķi. 
Tādēļ Komisijai, izmantojot pārskatīto 
tiesisko pamatu un stratēģijas “Eiropa 
2020” procesa ietvaros, ir cieši jāuzrauga 
valstu energoefektivitātes programmu 
īstenošana. Ja šis novērtējums atklāj, ka 
vispārējais Savienības mērķis diez vai tiks 
sasniegts, tad Komisijai ir jāierosina valstu 
obligātie mērķi 2020. gadam, ņemot vērā 
dalībvalstu individuālos sākuma punktus, 
viņu ekonomikas attīstību un iepriekšējās 
veiktās darbības.

Or. en

Pamatojums

Eiropadome 2011. gada 4. februārī paziņoja, ka “tā līdz 2013. gadam pārskatīs ES 
energoefektivitātes mērķa īstenošanu un, ja nepieciešams, apsvērs turpmākus pasākumus”. 
2014. gada 30. jūnija termiņš sakrīt ar Komisijas pilnvaru beigu termiņu, un, visticamāk, 
jebkādi jauni pasākumi tiks atlikti uz 6–12 mēnešiem.

Grozījums 171
Markus Pieper
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Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums 172
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fi

Grozījums 173
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Komisija attiecīgi izvērtē šos valstu 
mērķus un katras dalībvalsts individuālās 
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trajektorijas attīstību, lai nodrošinātu 
vispārējā Savienības mērķa īstenošanu un 
pietiekamus individuālos centienus, kas 
nepieciešami mērķa sasniegšanai. Tādēļ 
Komisijai, izmantojot pārskatīto tiesisko 
pamatu un stratēģijas “Eiropa 2020” 
procesa ietvaros, cieši jāuzrauga valstu 
energoefektivitātes programmu 
īstenošana. Ja šis novērtējums atklāj, ka 
dalībvalsts neievēro noteikto trajektoriju 
un ka vispārējais Savienības mērķis diez 
vai tiks sasniegts, Komisija pieprasa 
dalībvalstij izstrādāt atbilstošus un 
samērīgus pasākumus, lai saprātīgā 
laikposmā dalībvalsts atkal iekļautos 
trajektorijā.

Or. en

Grozījums 174
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Cenu signāli ir būtiski 
energoefektivitātes palielināšanā, un 
ekonomikas instrumentu izmantošana ir 
rentablākais paņēmiens, kā veicināt 
enerģijas ietaupījumu.

Or. en

Grozījums 175
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Kopējais publiskā sektora izdevumu (14) Kopējais publiskā sektora izdevumu 
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apjoms ir līdzvērtīgs 19 % Savienības 
iekšzemes kopprodukta. Šā iemesla dēļ 
publiskais sektors ir svarīgs dzinējs, kas 
stimulē tirgus pāreju uz efektīvākiem 
produktiem, ēkām un pakalpojumiem, kā 
arī veicina iedzīvotāju un uzņēmumu 
enerģijas patēriņa paradumu maiņu. 
Turklāt enerģijas patēriņa samazināšana, 
izmantojot energoefektivitātes 
palielināšanas pasākumus, var atbrīvot 
publiskos resursus citiem mērķiem. 
Publiskajām struktūrām valsts, reģionālā 
un vietējā līmenī ir jābūt par paraugu 
energoefektivitātes ziņā.

apjoms ir līdzvērtīgs 19 % Savienības 
iekšzemes kopprodukta. Šā iemesla dēļ 
publiskais sektors ir svarīgs dzinējs, kas 
stimulē tirgus pāreju uz efektīvākiem 
produktiem, ēkām un pakalpojumiem, kā 
arī veicina iedzīvotāju un uzņēmumu 
enerģijas patēriņa paradumu maiņu. 
Turklāt enerģijas patēriņa samazināšana, 
izmantojot energoefektivitātes 
palielināšanas pasākumus, var atbrīvot 
publiskos resursus citiem mērķiem. 
Publiskajām struktūrām valsts, reģionālā 
un vietējā līmenī ir jābūt par paraugu 
energoefektivitātes ziņā. Lai šīs struktūras 
varētu tikt galā ar sev uzticēto lomu, tām 
jāpiešķir plašāka rīcības brīvība attiecībā 
uz konkrētiem pasākumiem.

Or. de

Grozījums 176
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ir jāveicina ēku renovēšana, jo 
esošais ēku krājums ir lielākais potenciālais 
sektors enerģijas ietaupījumam. Turklāt 
ēkas ir ļoti būtiskas, lai panāktu ES mērķi 
līdz 2050. gadam siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas samazināt par 80–
95 %, salīdzinot ar 1990. gadu. Publiskām 
struktūrām piederošas ēkas veido 
ievērojamu daļu esošo ēku krājuma un tās 
ir būtiskas sabiedrības dzīvē. Tādēļ ir 
atbilstīgi noteikt visu publiskām 
struktūrām piederošu ēku renovācijas 
gada normu, lai uzlabotu to 
energoefektivitāti. Šai renovācijas normai 
ir jābūt tādai, kas neskar pienākumus 
saistībā ar gandrīz nulles enerģijas ēkām, 
kas noteikti Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 19. maija 

(15) Ir jāpaaugstina ēku enerģētiskās 
renovācijas norma, jo esošais ēku krājums 
ir lielākais potenciālais sektors enerģijas 
ietaupījumam. Publiskām struktūrām 
piederošas ēkas daudzās dalībvalstīs veido 
ievērojamu daļu esošo ēku krājuma un tās 
ir būtiskas sabiedrības dzīvē. Tādēļ 
dalībvalstīm jāpieņem programmas un 
jāparedz instrumenti, kas palīdzēs 
manāmi paaugstināt renovācijas normu. 
Priekšroka jādod ēkām ar lielāko 
enerģijas ietaupījumu potenciālu. 
Subsīdijas un citus stimulus varētu 
piešķirt tā, lai pēc iespējas vairāk tiktu 
veicināta enerģētiskā renovācija, 
samazinot enerģijas patēriņu par vairāk 
nekā 50 %. Ja attiecībā pret sākotnējo 
enerģijas pieprasījumu nav iespējams 
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Direktīvā 2010/31/ES par ēku 
energoefektivitāti27. Pienākums renovēt 
sabiedriskās ēkas papildina minētās 
direktīvas noteikumus, kas prasa 
dalībvalstīm nodrošināt, lai tad, ja 
esošajām ēkām tiek veikta nozīmīga 
renovācija, to energoefektivitāte tiek 
uzlabota tā, lai tās atbilstu minimālajām 
energoefektivitātes prasībām.

sasniegt vismaz 15 % enerģijas 
ietaupījumu, enerģētiskā renovācija nav 
jāsubsidē.

Or. de

Pamatojums

Vairākās dalībvalstīs stimulu programmas ir bijušas ārkārtīgi veiksmīgas, piemēram, 
atbalstot renovāciju. Tās varētu kļūt pieejamas visiem, arī fiziskām personām. Par 
prioritāriem jānosaka pasākumi, kas veicina vislielāko enerģijas ietaupījumu.

Grozījums 177
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Ir jāveicina ēku renovēšana, jo esošais 
ēku krājums ir lielākais potenciālais sektors 
enerģijas ietaupījumam. Turklāt ēkas ir ļoti 
būtiskas, lai panāktu ES mērķi līdz 
2050. gadam siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas samazināt par 80–95 %, 
salīdzinot ar 1990. gadu. Publiskām 
struktūrām piederošas ēkas veido 
ievērojamu daļu esošo ēku krājuma un tās 
ir būtiskas sabiedrības dzīvē.
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sabiedriskās ēkas papildina minētās 
direktīvas noteikumus, kas prasa 
dalībvalstīm nodrošināt, lai tad, ja 
esošajām ēkām tiek veikta nozīmīga 
renovācija, to energoefektivitāte tiek 
uzlabota tā, lai tās atbilstu minimālajām 
energoefektivitātes prasībām.

Or. en

Grozījums 178
Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Ir jāveicina ēku renovēšana, jo esošais 
ēku krājums ir lielākais potenciālais sektors 
enerģijas ietaupījumam. Turklāt ēkas ir ļoti 
būtiskas, lai panāktu ES mērķi līdz 
2050. gadam siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas samazināt par 80–95 %, 
salīdzinot ar 1990. gadu. Publiskām 
struktūrām piederošas ēkas veido 
ievērojamu daļu esošo ēku krājuma un tās 
ir būtiskas sabiedrības dzīvē. Tādēļ ir 
ieteicams vairāk renovēt publiskām 
struktūrām piederošas ēkas, lai uzlabotu to 
energoefektivitāti.
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Or. de

Grozījums 179
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Ir jāveicina ēku renovēšana, jo esošais 
ēku krājums ir lielākais potenciālais sektors 
enerģijas ietaupījumam. Turklāt ēkas ir ļoti 
būtiskas, lai panāktu ES mērķi līdz 
2050. gadam siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas samazināt par 80–95 %, 
salīdzinot ar 1990. gadu. Tādēļ ievērojama 
daļa dalībvalstu valsts enerģijas 
ietaupījumu mērķu jāīsteno, veicot ēku 
nozarē pasākumus, jo īpaši renovāciju. 
Tādēļ dalībvalstu pienākums ir izstrādāt 
rīcības plānus, lai noteiktu enerģijas 
ietaupījumu mērķus ēkām un 
sabiedriskām ēkām, pievienojot konkrētus 
finanšu mehānismus un pasākumus. Ar 
šiem pasākumiem papildina pienākumus 
saistībā ar gandrīz nulles enerģijas ēkām, 
kas noteikti Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 19. maija 
Direktīvā 2010/31/ES par ēku 
energoefektivitāti. Ar šiem pienākumiem 
papildina minētās direktīvas noteikumus, 
kas prasa dalībvalstīm nodrošināt, lai tad, 
ja esošajām ēkām tiek veikta nozīmīga 
renovācija, to energoefektivitāte tiek 
uzlabota tā, lai tās atbilstu minimālajām 
energoefektivitātes prasībām.

Or. en

Grozījums 180
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Ir jāveicina ēku renovēšana, jo esošais 
ēku krājums ir lielākais potenciālais sektors 
enerģijas ietaupījumam. Turklāt ēkas ir ļoti 
būtiskas, lai panāktu ES mērķi līdz 
2050. gadam siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas samazināt par 80–95 %, 
salīdzinot ar 1990. gadu. Publiskām 
struktūrām piederošas ēkas veido 
ievērojamu daļu esošo ēku krājuma un tās 
ir būtiskas sabiedrības dzīvē. Tādēļ ir 
atbilstīgi katrai dalībvalstij pieņemt savus 
pasākumus, kas ir rentabli un citādi 
atbilstoši, ar mērķi palielināt enerģijas 
ietaupījumu un padarīt enerģijas 
izmantošanu energoefektīvāku, lai 
uzlabotu publiskām struktūrām piederošu 
ēku energoefektivitāti. Šai renovācijas 
normai ir jābūt tādai, kas neskar 
pienākumus saistībā ar gandrīz nulles 
enerģijas ēkām, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2010. gada 
19. maija Direktīvā 2010/31/ES par ēku 
energoefektivitāti. Enerģijas taupīšanas 
un energoefektivitātes pasākumi, kurus 
piemēro sabiedriskām ēkām, papildina 
minētās direktīvas noteikumus, kas prasa 
dalībvalstīm nodrošināt, lai tad, ja 
esošajām ēkām tiek veikta nozīmīga 
renovācija, to energoefektivitāte tiek 
uzlabota tā, lai tās atbilstu minimālajām 
energoefektivitātes prasībām. Arī 
būvmateriāliem ir izšķiroša nozīme, jo 
arvien ievērojamāka daļa no ēku veidotā 
kopējā enerģijas patēriņa rodas 
būvniecības posmā. Eiropas mērogā 
veicinot zema emisiju līmeņa 
būvmateriālu, piemēram, kokmateriālu, 
izmantošanu, tiktu samazināts 
būvniecības radītais slogs videi.

Or. fi
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Pamatojums

Energoefektivitātes direktīvā jāveicina arī rentabilitāte. Dalībvalstu finanses nav tādā 
stāvoklī, lai varētu atļauties veikt nepamatotus atjaunošanas darbus, kas nav rentabli. Ir 
vēlams ēkas dzīves cikla laikā apvienot relatīvi plašus energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumus ar parastiem atjaunošanas pamatdarbiem. Direktīvā jāņem vērā arī būvmateriāli.

Grozījums 181
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums 182
Francisco Sosa Wagner

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

Esošo ēku enerģijas ietaupījumu potenciāla izmantošana jāizvērtē no ilgtermiņa skatupunkta, 
nevis tikai domājot par 2020. gadu. Ilgtermiņa redzējumam (2050. gads) ir būtiska nozīme, 
lai saskaņotu klimata jomā izvirzītos mērķus un energoefektivitātes prasības.

Grozījums 183
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Renovation programs need to be carefully managed to ensure that the risk of fire is properly 
addressed and prioritized both during renovation and afterwards, during occupancy, and that 
fire safety is not compromised in any way.Modern construction materials and methods do 
bring advantages, but in the event of a fire, unfortunately, can strongly boost temperatures 
and thus accelerate a much faster spread of flames, as well as generating more toxic smoke 
than in the past. The time needed for a small fire to escalate into a big blaze is now around 
just 3-5 minutes, compared to 15+ minutes in the 1950’s.(2) This poses a direct threat to the 
ability of the occupants to exit the building safely and means a much tougher challenge for 
the Fire Services to deal with when they arriveIn addition to fire safety, it is important to 
ensure that renovation programs respect other requirements such as indoor climate, handicap 
accessibility, other health and safety requirements, as well as the intended use of the 
buildings.This list includes and expands the list of requirements in Recital 8 of the EPBD 
recast. It adds fire safety, which was inadvertently omitted in the EPBD and the EPBD recast. 
The reference to cost-effectiveness is not included because this is now covered by other cost 
indicators, including the cost-optimality calculation methodology.

Grozījums 184
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ir jāveicina ēku renovēšana, jo esošais 
ēku krājums ir lielākais potenciālais sektors 
enerģijas ietaupījumam. Turklāt ēkas ir ļoti 
būtiskas, lai panāktu ES mērķi līdz 
2050. gadam siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas samazināt par 80–95 %, 
salīdzinot ar 1990. gadu. Publiskām 
struktūrām piederošas ēkas veido 
ievērojamu daļu esošo ēku krājuma un tās 
ir būtiskas sabiedrības dzīvē. Tādēļ ir 
atbilstīgi noteikt visu publiskām 
struktūrām piederošu ēku renovācijas gada 
normu, lai uzlabotu to energoefektivitāti. 

(15) Ir jāveicina ēku renovēšana, jo esošais 
ēku krājums ir lielākais potenciālais sektors 
enerģijas ietaupījumam. Turklāt ēkas ir ļoti 
būtiskas, lai panāktu ES mērķi līdz 
2050. gadam siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas samazināt par 80–95 %, 
salīdzinot ar 1990. gadu. Lai to panāktu, 
šajā direktīvā jāsaglabā ilgtermiņa 
redzējums un jāizveido ceļveži ar mērķi 
līdz 2050. gadam ievērojami samazināt 
enerģijas patēriņu privātās un 
sabiedriskās ēkās. Publiskām struktūrām 
piederošas vai to apdzīvotas ēkas veido 



AM\882686LV.doc 49/95 PE475.873v01-00

LV

Šai renovācijas normai ir jābūt tādai, kas 
neskar pienākumus saistībā ar gandrīz 
nulles enerģijas ēkām, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2010. gada 
19. maija Direktīvā 2010/31/ES par ēku 
energoefektivitāti. Pienākums renovēt 
sabiedriskās ēkas papildina minētās 
direktīvas noteikumus, kas prasa 
dalībvalstīm nodrošināt, lai tad, ja 
esošajām ēkām tiek veikta nozīmīga 
renovācija, to energoefektivitāte tiek 
uzlabota tā, lai tās atbilstu minimālajām 
energoefektivitātes prasībām.

ievērojamu daļu esošo ēku krājuma un tās 
ir būtiskas sabiedrības dzīvē. Tādēļ ir 
atbilstīgi publiskām struktūrām piederošām
vai to apdzīvotām ēkām noteikt ilgtermiņa 
mērķi un energoefektivitātes uzlabošanas
gada normu, lai uzlabotu to 
energoefektivitāti. Šā pasākuma 
īstenošanai ir nepieciešams paaugstināt 
renovācijas normu un veikt kapitālu 
renovāciju, neskarot pienākumus, kas 
noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 19. maija Direktīvā 2010/31/ES 
par ēku energoefektivitāti, saistībā ar 
gandrīz nulles enerģijas ēkām, kurās 
pasākums tiks veikts, lai ievērotu šos 
pienākumus. Pienākums renovēt 
sabiedriskās ēkas papildina minētās 
direktīvas noteikumus, kas prasa 
dalībvalstīm nodrošināt, lai tad, ja 
esošajām ēkām tiek veikta nozīmīga 
renovācija, to energoefektivitāte tiek 
uzlabota tā, lai tās atbilstu minimālajām 
energoefektivitātes prasībām.

Or. en

Grozījums 185
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ir jāveicina ēku renovēšana, jo esošais 
ēku krājums ir lielākais potenciālais sektors 
enerģijas ietaupījumam. Turklāt ēkas ir ļoti 
būtiskas, lai panāktu ES mērķi līdz 
2050. gadam siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas samazināt par 80–95 %, 
salīdzinot ar 1990. gadu. Publiskām 
struktūrām piederošas ēkas veido 
ievērojamu daļu esošo ēku krājuma un tās 
ir būtiskas sabiedrības dzīvē. Tādēļ ir 
atbilstīgi noteikt visu publiskām struktūrām 
piederošu ēku renovācijas gada normu, lai 

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

uzlabotu to energoefektivitāti. Šai 
renovācijas normai ir jābūt tādai, kas 
neskar pienākumus saistībā ar gandrīz 
nulles enerģijas ēkām, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2010. gada 
19. maija Direktīvā 2010/31/ES par ēku 
energoefektivitāti. Pienākums renovēt 
sabiedriskās ēkas papildina minētās 
direktīvas noteikumus, kas prasa 
dalībvalstīm nodrošināt, lai tad, ja 
esošajām ēkām tiek veikta nozīmīga 
renovācija, to energoefektivitāte tiek 
uzlabota tā, lai tās atbilstu minimālajām 
energoefektivitātes prasībām. Īpaša 
uzmanība jāpievērš labas iekštelpu gaisa 
kvalitātes nodrošināšanai, piem., ievērojot 
atbilstošas ventilācijas prasības un 
izmantojot zema emisiju līmeņa 
būvmateriālus, aprīkojumu un produktus. 
Attiecībā uz energoefektivitātes 
pasākumiem sabiedriskās ēkās, piemēram, 
dienas aprūpes centros, bērnudārzos vai 
skolās, veic novērtējumu par ietekmi uz 
veselību.

Or. en

Pamatojums

Eiropieši lielāko daļu laika pavada iekštelpās. Iekštelpu gaisa kvalitātei ir būtiska ietekme uz 
cilvēku veselību, un tā ir hronisku slimību, piemēram, astmas un alerģiju, riska faktors. 
Renovējot ēkas ar mērķi palielināt energoefektivitāti, jārisina potenciālie riski veselībai, t. i., 
riski, kas rodas nepietiekamas ventilācijas dēļ, ja gaisa caurlaidība samazinās un 
būvmateriāli un būvizstrādājumi rada kaitīgas emisijas.

Grozījums 186
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ir jāveicina ēku renovēšana, jo esošais 
ēku krājums ir lielākais potenciālais sektors 
enerģijas ietaupījumam. Turklāt ēkas ir ļoti 

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

būtiskas, lai panāktu ES mērķi līdz 
2050. gadam siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas samazināt par 80–95 %, 
salīdzinot ar 1990. gadu. Tādēļ ir ārkārtīgi 
svarīgi koncentrēties uz ilgtermiņa 
perspektīvu līdz 2050. gadam ievērojami 
samazināt enerģijas patēriņu sabiedriskās 
un privātās ēkās par aptuveni 80 % un 
izveidot ceļvežus, kas ir daļa no valsts 
plāniem saskaņā ar Direktīvu 2010/31/ES.
Publiskām struktūrām piederošas vai to 
apdzīvotas ēkas veido ievērojamu daļu 
esošo ēku krājuma un tās ir būtiskas 
sabiedrības dzīvē. Tādēļ ir atbilstīgi noteikt 
visu publiskām struktūrām piederošu vai to 
apdzīvotu ēku renovācijas gada normu, lai 
uzlabotu to energoefektivitāti. Šai 
renovācijas normai ir jābūt tādai, kas 
neskar pienākumus saistībā ar gandrīz 
nulles enerģijas ēkām, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2010. gada 
19. maija Direktīvā 2010/31/ES par ēku 
energoefektivitāti. Pienākums renovēt 
sabiedriskās ēkas papildina minētās 
direktīvas noteikumus, kas prasa 
dalībvalstīm nodrošināt, lai tad, ja 
esošajām ēkām tiek veikta nozīmīga 
renovācija, to energoefektivitāte tiek 
uzlabota tā, lai tās atbilstu minimālajām 
energoefektivitātes prasībām.

Or. en

Grozījums 187
Henri Weber

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ir jāveicina ēku renovēšana, jo esošais 
ēku krājums ir lielākais potenciālais sektors 
enerģijas ietaupījumam. Turklāt ēkas ir ļoti 
būtiskas, lai panāktu ES mērķi līdz 
2050. gadam siltumnīcas efektu izraisošo 

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

gāzu emisijas samazināt par 80–95 %, 
salīdzinot ar 1990. gadu. Tādēļ ar šo 
direktīvu jāmudina dalībvalstis izveidot 
starpposmus, kamēr nav saņemtas 
atsauksmes par nepieciešamību atjaunot 
visas ēkas līdz 2050. gadam. Publiskām 
struktūrām piederošas vai to apdzīvotas 
ēkas veido ievērojamu daļu esošo ēku 
krājuma un tās ir būtiskas sabiedrības 
dzīvē. Tādēļ ir atbilstīgi noteikt visu 
publiskām struktūrām piederošu ēku 
renovācijas gada normu, lai uzlabotu to 
energoefektivitāti. Šai renovācijas normai 
ir jābūt tādai, kas neskar pienākumus 
saistībā ar gandrīz nulles enerģijas ēkām, 
kas noteikti Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 19. maija 
Direktīvā 2010/31/ES par ēku 
energoefektivitāti. Pienākums renovēt 
sabiedriskās ēkas papildina minētās 
direktīvas noteikumus, kas prasa 
dalībvalstīm nodrošināt, lai tad, ja 
esošajām ēkām tiek veikta nozīmīga 
renovācija, to energoefektivitāte tiek 
uzlabota tā, lai tās atbilstu minimālajām 
energoefektivitātes prasībām.

Or. fr

Grozījums 188
Bendt Bendtsen

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ir jāveicina ēku renovēšana, jo esošais 
ēku krājums ir lielākais potenciālais sektors 
enerģijas ietaupījumam. Turklāt ēkas ir ļoti 
būtiskas, lai panāktu ES mērķi līdz 
2050. gadam siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas samazināt par 80–95 %, 
salīdzinot ar 1990. gadu. Publiskām 
struktūrām piederošas ēkas veido 
ievērojamu daļu esošo ēku krājuma un tās 

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

ir būtiskas sabiedrības dzīvē. Tādēļ ir 
atbilstīgi noteikt visu publiskām struktūrām 
piederošu ēku renovācijas gada normu, lai 
uzlabotu to energoefektivitāti. Ēkas ārējo 
norobežojošo konstrukciju renovācija, ko 
veic viszemākās energoefektivitātes klases 
ēkās, ir būtisks renovācijas normas 
noteikumu elements, un tā ir jāveicina.
Šai renovācijas normai ir jābūt tādai, kas 
neskar pienākumus saistībā ar gandrīz 
nulles enerģijas ēkām, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2010. gada 
19. maija Direktīvā 2010/31/ES par ēku 
energoefektivitāti. Pienākums renovēt 
sabiedriskās ēkas papildina minētās 
direktīvas noteikumus, kas prasa 
dalībvalstīm nodrošināt, lai tad, ja 
esošajām ēkām tiek veikta nozīmīga 
renovācija, to energoefektivitāte tiek 
uzlabota tā, lai tās atbilstu minimālajām 
energoefektivitātes prasībām.

Or. en

Pamatojums

Ēkas daļu ad hoc optimizācija var nelabvēlīgi ietekmēt energoefektivitāti, ņemot vērā 
turpmākas izmaiņas vai citu ēkas daļu optimizāciju. Turpmāk veicot citus renovācijas darbus, 
var nākties aizstāt šādas daļas, lai nepārtrauktu sinerģiju. Turklāt nākamajos kapitālas 
renovācijas darbos var būt sarežģīti ietaupīt, jo optimālajos līguma nosacījumos ir paredzēts 
lielāks skaits projektu, kas ietver gan virspusēju, gan kapitālu renovāciju.

Grozījums 189
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ir jāveicina ēku renovēšana, jo esošais 
ēku krājums ir lielākais potenciālais sektors 
enerģijas ietaupījumam. Turklāt ēkas ir 
ļoti būtiskas, lai panāktu ES mērķi līdz 
2050. gadam siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas samazināt par 80–95 %, 

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

sabiedrības dzīvē. Tādēļ ir atbilstīgi, 
pienācīgi izvērtējot valsts finanšu 
ierobežotību, noteikt visu publiskām 
struktūrām piederošu ēku renovācijas 
normu, lai uzlabotu to energoefektivitāti. 
Šai renovācijas normai ir jābūt tādai, kas 
neskar pienākumus saistībā ar gandrīz 
nulles enerģijas ēkām, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2010. gada 
19. maija Direktīvā 2010/31/ES par ēku 
energoefektivitāti. Pienākums renovēt 
sabiedriskās ēkas papildina minētās 
direktīvas noteikumus, kas prasa 
dalībvalstīm nodrošināt, lai tad, ja 
esošajām ēkām tiek veikta nozīmīga 
renovācija, to energoefektivitāte tiek 
uzlabota tā, lai tās atbilstu minimālajām 
energoefektivitātes prasībām.

Or. en

Grozījums 190
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ir jāveicina ēku renovēšana, jo esošais 
ēku krājums ir lielākais potenciālais sektors 
enerģijas ietaupījumam. Turklāt ēkas ir ļoti 
būtiskas, lai panāktu ES mērķi līdz 
2050. gadam siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas samazināt par 80–95 %, 
salīdzinot ar 1990. gadu. Publiskām 
struktūrām piederošas ēkas veido 
ievērojamu daļu esošo ēku krājuma un tās 
ir būtiskas sabiedrības dzīvē. Tādēļ ir 
atbilstīgi noteikt visu publiskām struktūrām 
piederošu ēku renovācijas gada normu, lai 
uzlabotu to energoefektivitāti. Šai 
renovācijas normai ir jābūt tādai, kas 
neskar pienākumus saistībā ar gandrīz 

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

nulles enerģijas ēkām, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2010. gada 
19. maija Direktīvā 2010/31/ES par ēku 
energoefektivitāti. Pienākums renovēt 
sabiedriskās ēkas papildina minētās 
direktīvas noteikumus, kas prasa 
dalībvalstīm nodrošināt, lai tad, ja 
esošajām ēkām tiek veikta nozīmīga 
renovācija, to energoefektivitāte tiek 
uzlabota tā, lai tās atbilstu minimālajām 
energoefektivitātes prasībām. Jēdziena 
“sabiedriskās ēkas” definīcija ietver 
publiskām struktūrām, piemēram, valsts, 
reģionālām un municipālām pārvaldes 
iestādēm, piederošus birojus, tomēr tajā 
neietilpst sabiedriskās iestādes, piemēram, 
skolas un muzeji.

Or. en

Pamatojums

Jēdziena “sabiedriskās ēkas” definīcijai jābūt īsākai, lai izvairītos no nevajadzīgiem vai 
neplānotiem tiesiskiem strīdiem.

Grozījums 191
Michael Theurer

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ir jāveicina ēku renovēšana, jo esošais 
ēku krājums ir lielākais potenciālais sektors 
enerģijas ietaupījumam. Turklāt ēkas ir ļoti 
būtiskas, lai panāktu ES mērķi līdz 
2050. gadam siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas samazināt par 80–95 %, 
salīdzinot ar 1990. gadu. Publiskām 
struktūrām piederošas ēkas veido 
ievērojamu daļu esošo ēku krājuma un tās 
ir būtiskas sabiedrības dzīvē. Tādēļ ir 
atbilstīgi noteikt visu publiskām 
struktūrām piederošu ēku renovācijas 
gada normu, lai uzlabotu to

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

nulles enerģijas ēkām, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2010. gada 
19. maija Direktīvā 2010/31/ES par ēku 
energoefektivitāti. Pienākums renovēt 
sabiedriskās ēkas papildina minētās 
direktīvas noteikumus, kas prasa 
dalībvalstīm nodrošināt, lai tad, ja 
esošajām ēkām tiek veikta nozīmīga 
renovācija, to energoefektivitāte tiek 
uzlabota tā, lai tās atbilstu minimālajām 
energoefektivitātes prasībām.

Or. de

Grozījums 192
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

esošajām ēkām tiek veikta nozīmīga 
renovācija, to energoefektivitāte tiek 
uzlabota tā, lai tās atbilstu minimālajām 
energoefektivitātes prasībām.

Or. de

Pamatojums

Līdz 2050. gadam izvirzītie mērķi ir iluzori. Savienībai jākoncentrējas uz savu mērķu 
sasniegšanu līdz 2020. gadam un lielākais nosacīti jāizvirza mērķi turpmākajai desmitgadei. 
Spriešana par mērķiem, kas jāsasniedz līdz 2050. gadam, ir izteikta demagoģija. Neviens 
nespēj paredzēt tehnoloģiju un politiskās situācijas attīstību līdz 2050. gadam.

Grozījums 193
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

dalībvalstīm nodrošināt, lai tad, ja 
esošajām ēkām tiek veikta nozīmīga 
renovācija, to energoefektivitāte tiek 
uzlabota tā, lai tās atbilstu minimālajām 
energoefektivitātes prasībām.

Or. en

Grozījums 194
Henri Weber

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ēkas veido aptuveni 40 % galīgā 
enerģijas izmantojuma Eiropā. Ņemot 
vērā šo informāciju, Savienībai jāievieš 
stingri pasākumi attiecībā uz visām ēkām, 
lai jo īpaši sasniegtu 2020. un 2050. gada 
mērķus samazināt siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas. Ēku renovācijas 
ziņā publiskajam sektoram jābūt par 
paraugu, bet arī dalībvalstīm jānosaka 
ilgtermiņa redzējums un, ievērojot 
subsidiaritātes principu, jāizveido ceļveži 
sabiedrisko ēku, dzīvojamo ēku un 
nedzīvojamu privāto ēku renovācijai.

Or. fr

Grozījums 195
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vairākas pašvaldības un citas publiskās 
struktūras dalībvalstīs jau ir ieviesušas 
integrētas pieejas enerģijas taupīšanai un 
energoapgādei, piemēram, īstenojot 

(16) Vairākas pašvaldības un citas 
publiskās struktūras dalībvalstīs jau ir 
ieviesušas integrētas pieejas enerģijas 
taupīšanai un energoapgādei, piemēram, 
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ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus, 
piemēram, tos, kas izstrādāti saskaņā ar 
Pilsētas mēru pakta iniciatīvu, un integrētas 
pilsētplānošanas pieejas, kas ir plašākas par 
atsevišķiem pasākumiem ēkās un 
transporta veidos. Dalībvalstīm ir jārosina 
pašvaldības un citas publiskās struktūras 
pieņemt integrētus un ilgtspējīgus 
energoefektivitātes plānus ar skaidriem 
mērķiem, iesaistīt iedzīvotājus to izstrādē 
un īstenošanā un atbilstīgi informēt viņus 
par to saturu un virzību mērķu sasniegšanā. 
Šādi plāni var nodrošināt būtiskus enerģijas 
ietaupījumus, jo īpaši, ja tos īsteno ar 
energovadības sistēmām, kas ļauj 
attiecīgajām publiskajām struktūrām labāk 
pārvaldīt savu enerģijas patēriņu. Ir 
jāveicina pieredzes apmaiņa starp 
lielpilsētām, pilsētām un citām publiskajām 
struktūrām, īpaši attiecībā uz 
novatoriskiem risinājumiem.

īstenojot ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 
plānus, piemēram, tos, kas izstrādāti 
saskaņā ar Pilsētas mēru pakta iniciatīvu, 
un integrētas pilsētplānošanas pieejas, kas 
ir plašākas par atsevišķiem pasākumiem 
ēkās un transporta veidos, lai projektētu 
“pilsētas un reģionus ar zemu enerģijas 
patēriņu”. Šajā pilsētu un reģionu ar 
zemu enerģijas patēriņu jēdzienā ar 
enerģiju saistītie jautājumi tiek uzskatīti 
par pilsētu un reģionu attīstības būtisku 
sastāvdaļu, kas iekļauta vietējos 
demokrātiskajos un vadības procesos. 
Jēdzienā ietilpst ne tikai lielpilsētas un 
pilsētas, bet arī mazpilsētas un ciemati, 
kas atrodas reģionos ar dominējošu 
laukos dzīvojošo īpatsvaru. Lai varētu 
izstrādāt konkrētām vietām piemērotus un 
ilgtspējīgus energoefektivitātes plānus, 
dalībvalstīm būtu jāmudina vietējās 
iestādes definēt šādas vietējās attīstības 
stratēģijas, kas pamatotos uz dialogu ar 
vietējo sabiedrību, komerciālajām un 
sociālajām ieinteresētajām personām. Tad 
dalībvalstīm ir jārosina pašvaldības un 
citas publiskās struktūras pieņemt 
integrētus un ilgtspējīgus 
energoefektivitātes plānus ar skaidriem 
mērķiem, iesaistīt vietējās ieinteresētās 
personas un iedzīvotājus to izstrādē un 
īstenošanā un atbilstīgi informēt viņus par 
to saturu un virzību mērķu sasniegšanā. 
Šādi plāni var nodrošināt būtiskus enerģijas 
ietaupījumus, jo īpaši, ja tos īsteno ar 
energovadības sistēmām, kas ļauj 
attiecīgajām publiskajām struktūrām labāk 
pārvaldīt savu enerģijas patēriņu. Ir 
jāveicina pieredzes apmaiņa starp 
lielpilsētām, pilsētām un citām publiskajām 
struktūrām, īpaši attiecībā uz 
novatoriskiem risinājumiem.

Or. fr

Pamatojums

Le concept de "villes et régions à faible consommation d'énergie" ne doit pas uniquement 
servir de plateforme pour les économies d’énergie dans les grandes villes mais aussi dans les 
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zones rurales. La performance énergétique des bâtiments est bien inférieure en milieu rural, 
notamment en raison de l’âge des bâtiments et des difficultés d’isolation. L’isolation des 
bâtiments ne bénéficie pas des économies d’échelle réalisables dans le cas d’immeubles 
urbains à multiple occupation. La définition de "villes et régions à faible consommation 
d'énergie" doit donc être clarifiée, afin de permettre à des communes situées dans des régions 
à prédominance rurale (telles que définies par l’OCDE et fréquemment utilisées par la 
Commission européenne) d’être couvertes par le dispositif.

Grozījums 196
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vairākas pašvaldības un citas publiskās 
struktūras dalībvalstīs jau ir ieviesušas 
integrētas pieejas enerģijas taupīšanai un 
energoapgādei, piemēram, īstenojot 
ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus, 
piemēram, tos, kas izstrādāti saskaņā ar 
Pilsētas mēru pakta iniciatīvu, un integrētas 
pilsētplānošanas pieejas, kas ir plašākas par 
atsevišķiem pasākumiem ēkās un 
transporta veidos. Dalībvalstīm ir jārosina 
pašvaldības un citas publiskās struktūras 
pieņemt integrētus un ilgtspējīgus 
energoefektivitātes plānus ar skaidriem 
mērķiem, iesaistīt iedzīvotājus to izstrādē 
un īstenošanā un atbilstīgi informēt viņus 
par to saturu un virzību mērķu sasniegšanā. 
Šādi plāni var nodrošināt būtiskus enerģijas 
ietaupījumus, jo īpaši, ja tos īsteno ar 
energovadības sistēmām, kas ļauj 
attiecīgajām publiskajām struktūrām labāk 
pārvaldīt savu enerģijas patēriņu. Ir 
jāveicina pieredzes apmaiņa starp 
lielpilsētām, pilsētām un citām publiskajām 
struktūrām, īpaši attiecībā uz 
novatoriskiem risinājumiem.

(16) Vairākas pašvaldības un citas 
publiskās struktūras dalībvalstīs jau ir 
ieviesušas integrētas pieejas enerģijas 
taupīšanai un energoapgādei, piemēram, 
īstenojot ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 
plānus, piemēram, tos, kas izstrādāti 
saskaņā ar Pilsētas mēru pakta iniciatīvu, 
un integrētas pilsētplānošanas pieejas, kas 
ir plašākas par atsevišķiem pasākumiem 
ēkās un transporta veidos, lai projektētu 
“pilsētas un reģionus ar zemu enerģijas 
patēriņu”. Šajā pilsētu un reģionu ar 
zemu enerģijas patēriņu jēdzienā ar 
enerģiju saistītie jautājumi tiek uzskatīti
par pilsētu un reģionu attīstības būtisku 
sastāvdaļu, kas iekļauta vietējos 
demokrātiskajos un vadības procesos. 
Tajos jāiekļauj ne tikai lielpilsētas, bet arī 
pilsētas un kopienas, kas atrodas reģionos 
ar dominējošu laukos dzīvojošo īpatsvaru. 
Lai varētu izstrādāt konkrētām vietām 
piemērotus un ilgtspējīgus 
energoefektivitātes plānus, dalībvalstīm 
būtu jāmudina vietējās iestādes definēt 
šādas vietējās attīstības stratēģijas, kas 
pamatotos uz dialogu ar vietējo 
sabiedrību, komerciālajām un sociālajām 
ieinteresētajām personām. Tad 
dalībvalstīm ir jārosina pašvaldības un 
citas publiskās struktūras pieņemt 
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integrētus un ilgtspējīgus 
energoefektivitātes plānus ar skaidriem 
mērķiem, iesaistīt vietējās ieinteresētās 
personas un iedzīvotājus to izstrādē un 
īstenošanā un atbilstīgi informēt viņus par 
to saturu un virzību mērķu sasniegšanā. 
Šādi plāni var nodrošināt būtiskus enerģijas 
ietaupījumus, jo īpaši, ja tos īsteno ar 
energovadības sistēmām, kas ļauj 
attiecīgajām publiskajām struktūrām labāk 
pārvaldīt savu enerģijas patēriņu. Ir 
jāveicina pieredzes apmaiņa starp 
lielpilsētām, pilsētām un citām publiskajām 
struktūrām, īpaši attiecībā uz 
novatoriskiem risinājumiem.

Or. en

Pamatojums

Jēdziens “pilsētas un reģioni ar zemu enerģijas patēriņu” ir platforma enerģijas taupīšanai 
ne tikai pilsētās, bet arī lauku teritorijās. Ēku energoefektivitāte lauku teritorijās ir ievērojami 
sliktākā nekā pilsētās. Lauku ēku izolācijai nav tādu apjomradītu priekšrocību kā to pilsētas 
ēku izolācijai, kurās mitinās vairāki īrnieki. Kopumā lauku teritoriju ēku krājums ir arī 
vecāks. Tādēļ ir nepieciešams izskaidrot jēdziena “pilsētas un reģioni ar zemu enerģijas 
patēriņu” definīciju, lai nodrošinātu, ka tajā ietilpst pilsētas, kas atrodas reģionos ar 
dominējošu laukos dzīvojošo īpatsvaru (kā to definējusi Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācija (OECD) un bieži lietojusi Eiropas Komisija).

Grozījums 197
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vairākas pašvaldības un citas publiskās 
struktūras dalībvalstīs jau ir ieviesušas 
integrētas pieejas enerģijas taupīšanai un 
energoapgādei, piemēram, īstenojot 
ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus, 
piemēram, tos, kas izstrādāti saskaņā ar 
Pilsētas mēru pakta iniciatīvu, un integrētas 
pilsētplānošanas pieejas, kas ir plašākas par 
atsevišķiem pasākumiem ēkās un 
transporta veidos. Dalībvalstīm ir jārosina 

(16) Vairākas pašvaldības un citas 
publiskās struktūras dalībvalstīs jau ir 
ieviesušas integrētas pieejas enerģijas 
taupīšanai un energoapgādei, piemēram, 
īstenojot ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 
plānus, piemēram, tos, kas izstrādāti 
saskaņā ar Pilsētas mēru pakta iniciatīvu, 
un integrētas pilsētplānošanas pieejas, kas 
ir plašākas par atsevišķiem pasākumiem 
ēkās un transporta veidos. Dalībvalstīm 
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pašvaldības un citas publiskās struktūras 
pieņemt integrētus un ilgtspējīgus 
energoefektivitātes plānus ar skaidriem 
mērķiem, iesaistīt iedzīvotājus to izstrādē 
un īstenošanā un atbilstīgi informēt viņus 
par to saturu un virzību mērķu sasniegšanā. 
Šādi plāni var nodrošināt būtiskus enerģijas 
ietaupījumus, jo īpaši, ja tos īsteno ar 
energovadības sistēmām, kas ļauj 
attiecīgajām publiskajām struktūrām labāk 
pārvaldīt savu enerģijas patēriņu. Ir 
jāveicina pieredzes apmaiņa starp 
lielpilsētām, pilsētām un citām publiskajām 
struktūrām, īpaši attiecībā uz 
novatoriskiem risinājumiem.

būtu jāmudina vietējās iestādes definēt 
šādas vietējās attīstības stratēģijas, kas 
pamatotos uz dialogu ar vietējo 
sabiedrību, komerciālajām un sociālajām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
sociālajiem partneriem. Tad dalībvalstīm
ir jārosina pašvaldības un citas publiskās 
struktūras pieņemt integrētus un 
ilgtspējīgus energoefektivitātes plānus ar 
skaidriem mērķiem, iesaistīt vietējās 
ieinteresētās personas, tostarp sociālos 
partnerus, un iedzīvotājus to izstrādē un 
īstenošanā, nodrošināt izglītību un 
apmācību programmas darbiniekiem un 
uzņēmējiem, lai palīdzētu viņiem attīstīt 
nepieciešamās prasmes, un atbilstīgi 
informēt viņus un iedzīvotājus par plānu
saturu un virzību mērķu sasniegšanā. Šādi 
plāni var nodrošināt būtiskus enerģijas 
ietaupījumus, jo īpaši, ja tos īsteno ar 
energovadības sistēmām, kas ļauj 
attiecīgajām publiskajām struktūrām labāk 
pārvaldīt savu enerģijas patēriņu. Ir 
jāveicina pieredzes apmaiņa starp 
lielpilsētām, pilsētām un citām publiskajām 
struktūrām, kā arī ar un starp sociālajiem 
partneriem, īpaši attiecībā uz 
novatoriskiem risinājumiem.

Or. en

Pamatojums

Darbinieku iesaistīšana un dalība energoefektivitātes programmās ir šo programmu 
panākumu pamatā. Lai garantētu programmas īstenošanu, ir ārkārtīgi svarīgi ar sociālā 
dialoga palīdzību pilnībā iesaistīt darbiniekus politikas formulēšanā un prasmju un izglītības 
programmu attīstīšanā. Tādēļ direktīvā jāiekļauj sociālā dialoga veicināšana, kas ir 
nepieciešama mērķu sasniegšanai.

Grozījums 198
Lena Kolarska-Bobińska

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vairākas pašvaldības un citas publiskās 
struktūras dalībvalstīs jau ir ieviesušas 
integrētas pieejas enerģijas taupīšanai un 
energoapgādei, piemēram, īstenojot 
ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus, 
piemēram, tos, kas izstrādāti saskaņā ar 
Pilsētas mēru pakta iniciatīvu, un integrētas 
pilsētplānošanas pieejas, kas ir plašākas par 
atsevišķiem pasākumiem ēkās un 
transporta veidos. Dalībvalstīm ir jārosina 
pašvaldības un citas publiskās struktūras 
pieņemt integrētus un ilgtspējīgus 
energoefektivitātes plānus ar skaidriem 
mērķiem, iesaistīt iedzīvotājus to izstrādē 
un īstenošanā un atbilstīgi informēt viņus 
par to saturu un virzību mērķu sasniegšanā. 
Šādi plāni var nodrošināt būtiskus enerģijas 
ietaupījumus, jo īpaši, ja tos īsteno ar 
energovadības sistēmām, kas ļauj 
attiecīgajām publiskajām struktūrām labāk 
pārvaldīt savu enerģijas patēriņu. Ir 
jāveicina pieredzes apmaiņa starp 
lielpilsētām, pilsētām un citām publiskajām 
struktūrām, īpaši attiecībā uz 
novatoriskiem risinājumiem.

(16) Vairākas pašvaldības un citas 
publiskās struktūras dalībvalstīs jau ir 
ieviesušas integrētas pieejas enerģijas 
taupīšanai un energoapgādei, piemēram, 
īstenojot ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 
plānus, piemēram, tos, kas izstrādāti 
saskaņā ar Pilsētas mēru pakta iniciatīvu, 
un integrētas pilsētplānošanas pieejas, kas 
ir plašākas par atsevišķiem pasākumiem 
ēkās un transporta veidos. Pirms tiek 
pieņemti integrēti un ilgtspējīgi 
energoefektivitātes plāni, dalībvalstīm ir 
jārosina vietējās iestādes definēt šādas 
vietējās attīstības stratēģijas, kas 
pamatotos uz dialogu ar vietējām 
ieinteresētajām personām, kā arī jārosina
pašvaldības un citas publiskās struktūras 
pieņemt integrētus un ilgtspējīgus 
energoefektivitātes plānus ar skaidriem 
mērķiem, iesaistīt vietējās ieinteresētās 
personas un iedzīvotājus to izstrādē un 
īstenošanā un atbilstīgi informēt viņus par 
to saturu un virzību mērķu sasniegšanā. 
Šādi plāni var nodrošināt būtiskus enerģijas 
ietaupījumus, jo īpaši, ja tos īsteno ar 
energovadības sistēmām, kas ļauj 
attiecīgajām publiskajām struktūrām labāk 
pārvaldīt savu enerģijas patēriņu. Ir 
jāveicina pieredzes apmaiņa starp 
lielpilsētām, pilsētām un citām publiskajām 
struktūrām, īpaši attiecībā uz 
novatoriskiem risinājumiem.

Or. en

Grozījums 199
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Vairākas pašvaldības un citas 
publiskās struktūras dalībvalstīs jau ir 
ieviesušas integrētas pieejas enerģijas 
taupīšanai un energoapgādei, piemēram, 
īstenojot ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 
plānus, piemēram, tos, kas izstrādāti 
saskaņā ar Pilsētas mēru pakta iniciatīvu,
un integrētas pilsētplānošanas pieejas, kas 
ir plašākas par atsevišķiem pasākumiem 
ēkās un transporta veidos. Dalībvalstīm ir 
jārosina pašvaldības un citas publiskās 
struktūras pieņemt integrētus un 
ilgtspējīgus energoefektivitātes plānus ar 
skaidriem mērķiem, iesaistīt iedzīvotājus to 
izstrādē un īstenošanā un atbilstīgi informēt 
viņus par to saturu un virzību mērķu 
sasniegšanā. Šādi plāni var nodrošināt 
būtiskus enerģijas ietaupījumus, jo īpaši, ja 
tos īsteno ar energovadības sistēmām, kas 
ļauj attiecīgajām publiskajām struktūrām 
labāk pārvaldīt savu enerģijas patēriņu. Ir 
jāveicina pieredzes apmaiņa starp 
lielpilsētām, pilsētām un citām publiskajām 
struktūrām, īpaši attiecībā uz 
novatoriskiem risinājumiem.

(16) Vairākas pašvaldības un citas 
publiskās struktūras dalībvalstīs jau ir 
ieviesušas integrētas pieejas enerģijas 
taupīšanai un energoapgādei, piemēram, 
īstenojot ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 
plānus un integrētas pilsētplānošanas 
pieejas, kas ir plašākas par atsevišķiem 
pasākumiem ēkās un transporta veidos. 
Dalībvalstīm ir jārosina pašvaldības un 
citas publiskās struktūras pieņemt 
integrētus un ilgtspējīgus 
energoefektivitātes plānus ar skaidriem 
mērķiem, iesaistīt iedzīvotājus to izstrādē 
un īstenošanā un atbilstīgi informēt viņus 
par to saturu un virzību mērķu sasniegšanā. 
Šādi plāni var nodrošināt būtiskus enerģijas 
ietaupījumus, jo īpaši, ja tos īsteno ar 
energovadības sistēmām, kas ļauj 
attiecīgajām publiskajām struktūrām labāk 
pārvaldīt savu enerģijas patēriņu, un ja tiek 
ievērota holistiska pieeja. Ir jāveicina 
pieredzes apmaiņa starp lielpilsētām, 
pilsētām un citām publiskajām struktūrām, 
īpaši attiecībā uz novatoriskiem 
risinājumiem.

Or. de

Grozījums 200
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vairākas pašvaldības un citas publiskās 
struktūras dalībvalstīs jau ir ieviesušas 
integrētas pieejas enerģijas taupīšanai un 
energoapgādei, piemēram, īstenojot 
ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus, 
piemēram, tos, kas izstrādāti saskaņā ar 
Pilsētas mēru pakta iniciatīvu, un integrētas 

Vairākas pašvaldības un citas publiskās 
struktūras dalībvalstīs jau ir ieviesušas 
integrētas pieejas enerģijas taupīšanai un 
energoapgādei, piemēram, īstenojot 
ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus, 
piemēram, tos, kas izstrādāti saskaņā ar 
Pilsētas mēru pakta iniciatīvu, un integrētas 
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pilsētplānošanas pieejas, kas ir plašākas par 
atsevišķiem pasākumiem ēkās un 
transporta veidos. Dalībvalstīm ir jārosina 
pašvaldības un citas publiskās struktūras 
pieņemt integrētus un ilgtspējīgus 
energoefektivitātes plānus ar skaidriem 
mērķiem, iesaistīt iedzīvotājus to izstrādē 
un īstenošanā un atbilstīgi informēt viņus 
par to saturu un virzību mērķu sasniegšanā. 
Šādi plāni var nodrošināt būtiskus enerģijas 
ietaupījumus, jo īpaši, ja tos īsteno ar 
energovadības sistēmām, kas ļauj 
attiecīgajām publiskajām struktūrām labāk 
pārvaldīt savu enerģijas patēriņu. Ir 
jāveicina pieredzes apmaiņa starp 
lielpilsētām, pilsētām un citām publiskajām 
struktūrām, īpaši attiecībā uz 
novatoriskiem risinājumiem.

pilsētplānošanas pieejas, kas ir plašākas par 
atsevišķiem pasākumiem ēkās un 
transporta veidos. Dalībvalstīm ir jārosina 
pašvaldības un citas publiskās struktūras 
pieņemt integrētus, visaptverošus un 
ilgtspējīgus energoefektivitātes plānus ar 
skaidriem mērķiem, iesaistīt vietējās 
ieinteresētās personas un iedzīvotājus to 
izstrādē un īstenošanā un atbilstīgi un 
konsekventi informēt viņus par to saturu 
un virzību mērķu sasniegšanā. Šādi plāni 
var nodrošināt būtiskus enerģijas 
ietaupījumus, jo īpaši, ja tos īsteno ar 
energovadības sistēmām, kas ļauj 
attiecīgajām publiskajām struktūrām labāk 
pārvaldīt savu enerģijas patēriņu. Ir 
jāveicina pieredzes apmaiņa starp 
lielpilsētām, pilsētām un citām publiskajām 
struktūrām, īpaši attiecībā uz 
novatoriskiem risinājumiem.

Or. ro

Grozījums 201
Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Jāpatur prātā problēmas, kas rodas, 
veicot patēriņa auditus, jo Pilsētas mēru 
paktu parakstījušās pašvaldības sastopas 
ar nopietniem šķēršļiem, kas traucē 
piekļūt datiem par enerģijas patēriņu 
atbilstoši kategorijām, kuras Eiropas 
Komisija ierosināja Pilsētas mēru paktā.

Or. es

Grozījums 202
Vicky Ford
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Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Attiecībā uz noteiktu produktu un 
pakalpojumu iegādi un ēku iegādi un 
nomu, publiskajām struktūrām, kas slēdz 
darbu, piegādes vai pakalpojumu līgumus, 
ir jākalpo par piemēru un jāpieņem 
energoefektīvi iegādes lēmumi. Tomēr tas 
nedrīkstētu iespaidot ES publiskā 
iepirkuma direktīvu noteikumus.

(17) Attiecībā uz noteiktu produktu un 
pakalpojumu iegādi un ēku iegādi un 
nomu, publiskajām struktūrām, kas slēdz 
darbu, piegādes vai pakalpojumu līgumus, 
ir jākalpo par piemēru un jāpieņem 
energoefektīvi iegādes lēmumi, ja tas ir 
rentabli un praktiski. Tomēr tas 
nedrīkstētu iespaidot ES publiskā 
iepirkuma direktīvu noteikumus.

Or. en

Grozījums 203
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Attiecībā uz noteiktu produktu un 
pakalpojumu iegādi un ēku iegādi un 
nomu, publiskajām struktūrām, kas slēdz 
darbu, piegādes vai pakalpojumu līgumus, 
ir jākalpo par piemēru un jāpieņem 
energoefektīvi iegādes lēmumi. Tomēr tas 
nedrīkstētu iespaidot ES publiskā 
iepirkuma direktīvu noteikumus.

(17) Attiecībā uz noteiktu produktu un 
pakalpojumu iegādi un ēku iegādi un 
nomu, publiskajām struktūrām, kas slēdz 
darbu, piegādes vai pakalpojumu līgumus, 
ir jākalpo par piemēru un jāpieņem 
energoefektīvi iegādes lēmumi. Tomēr tas 
nedrīkstētu iespaidot ES publiskā 
iepirkuma direktīvu noteikumus, un 
rentabilitātei jābūt nodrošinātai.

Or. de

Grozījums 204
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Attiecībā uz noteiktu produktu un 
pakalpojumu iegādi un ēku iegādi un 
nomu, publiskajām struktūrām, kas slēdz 
darbu, piegādes vai pakalpojumu līgumus, 
ir jākalpo par piemēru un jāpieņem 
energoefektīvi iegādes lēmumi. Tomēr tas 
nedrīkstētu iespaidot ES publiskā 
iepirkuma direktīvu noteikumus.

(17) Attiecībā uz noteiktu produktu un 
pakalpojumu iegādi un ēku iegādi un 
nomu, publiskajām struktūrām, kas slēdz 
darbu, piegādes vai pakalpojumu līgumus, 
ir jākalpo par piemēru un jāpieņem 
energoefektīvi un ekonomiski izdevīgi 
iegādes lēmumi. Tomēr tas nedrīkstētu 
iespaidot ES publiskā iepirkuma direktīvu 
noteikumus.

Or. ro

Grozījums 205
Francisco Sosa Wagner

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Ņemot vērā to, ka ēkas veido 40 % 
galīgā enerģijas izmantojuma ES un 36 % 
CO2 emisiju, un to, ka “Ceļvedī virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. g.” 
ir izvirzīts mērķis samazināt ēku nozarē 
emisijas par 90 %, šis mērķis tiks 
sasniegts tikai tad, ja ES veiks 
mērķtiecīgus pasākumus attiecībā uz visu 
ēku krājumu, kas ir būtiska tās 
enerģētikas infrastruktūras daļa. Tādēļ 
arī dalībvalstīm, sekojot publiskā sektora 
piemēram ēku renovācijas jomā, 
jāsaglabā ilgtermiņa redzējums un, 
ievērojot subsidiaritātes principu un 
rentabilitāti, jāizveido ceļveži komercēku 
un privāto ēku renovācijai.

Or. es

Pamatojums

La propuesta de "medida obligatoria" de los objetivos de mejora energética de los edificios 
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públicos, tomada aisladamente, tendrá un alcance muy limitado y por lo tanto un impacto 
relativamente pequeño sobre el rendimiento energético del parque inmobiliario de un Estado 
miembro (los edificios de propiedad de organismos públicos representan sólo el 12% de la 
superficie de los edificios de la UE). Los beneficios reales en términos de ahorro de energía y 
de reducción de emisiones –además de otros beneficios sustanciales como la creación de 
puestos de trabajo- podrían multiplicarse significativamente si la medida se extiende, poco a 
poco y en cierto modo sobre una base inicialmente voluntaria, a otros tipos de edificios (tanto 
residenciales como no residenciales).

Grozījums 206
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Ņemot vērā to, ka ēkas veido 40 % 
galīgā enerģijas izmantojuma ES un 36 % 
CO2 emisiju, un to, ka “Ceļvedī virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. g.” 
ir izvirzīts mērķis samazināt ēku nozarē 
emisijas par 90 %, šis mērķis tiks 
sasniegts tikai tad, ja ES veiks stingrus 
pasākumus attiecībā uz visu ēku krājumu, 
kas ir būtiska tās enerģētikas 
infrastruktūras daļa. Tādēļ arī 
dalībvalstīm, sekojot publiskā sektora 
piemēram ēku renovācijas jomā, 
jāsaglabā ilgtermiņa redzējums un, 
ievērojot subsidiaritātes principu un 
rentabilitāti, jārada iespējas komercēku 
un privāto ēku renovācijai.

Or. en

Grozījums 207
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Ēkas veido 40 % galīgā enerģijas 
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izmantojuma ES un 36 % CO2 emisiju. 
“Ceļvedī virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni 2050. g.” ir izvirzīts mērķis 
samazināt ēku nozarē emisijas par 90 %, 
kas tiks sasniegts tikai tad, ja ES veiks 
stingrus pasākumus attiecībā uz visu ēku 
krājumu. Tādēļ arī dalībvalstīm, 
saglabājot ilgtermiņa redzējumu un 
ievērojot subsidiaritātes principu un 
rentabilitāti, jāizstrādā efektīvas 
stratēģijas energoefektivitātes uzlabošanai 
ēku nozarē.

Or. en

Grozījums 208
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) ES iestādēm jābūt par paraugu, 
nomājot un iegādājoties tikai augstākās 
energoefektivitātes klases produktus, 
pakalpojumus un ēkas.

Or. en

Grozījums 209
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Novērtējums par iespēju Savienības 
līmenī ieviest “baltās apliecības” shēmu 
liecināja, ka šā brīža situācijā šāda sistēma 
izraisītu pārmērīgas administratīvās 
izmaksas un ka pastāv risks, ka enerģijas 

(18) Novērtējums par iespēju Savienības 
līmenī ieviest “baltās apliecības” shēmu 
liecināja, ka šā brīža situācijā šāda sistēma 
izraisītu pārmērīgas administratīvās 
izmaksas un ka pastāv risks, ka enerģijas 
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ietaupījumi koncentrētos dažās dalībvalstīs, 
nevis visā Savienībā. Mērķi vismaz šajā 
posmā labāk var panākt, izmantojot valsts 
energoefektivitātes ietaupījuma pienākuma 
shēmas vai citus alternatīvus pasākumus, ar 
ko var ietaupīt tikpat daudz enerģijas. 
Tomēr Komisijai ar deleģētu aktu ir 
jānosaka nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
dalībvalsts nākotnē varētu atzīt enerģijas 
ietaupījumu, kas panākts citā dalībvalstī. 
Šāda vēriena shēmas ir atbilstīgi veidot 
kopējā sistēmā Savienības līmenī, 
nodrošinot dalībvalstīm būtiskas 
pielāgojumu iespējas, lai pilnībā ņemtu 
vērā valstu tirgus dalībnieku organizāciju, 
enerģētikas sektora īpašo kontekstu un 
tiešo patērētāju ieradumus. Kopējai 
sistēmai ir jādod energoapgādes 
uzņēmumiem iespēja sniegt 
energopakalpojumus visiem tiešajiem 
patērētājiem, ne tikai tiem, kuriem viņi 
pārdod enerģiju. Tas palielina konkurenci 
enerģijas tirgū, jo energoapgādes 
uzņēmumi var dažādot savus produktus, 
nodrošinot papildu energopakalpojumus. 
Kopējai sistēmai ir jāļauj dalībvalstīm 
iekļaut savās valsts shēmās prasības, kurām 
ir sociāli mērķi, jo īpaši lai nodrošinātu to, 
ka neaizsargātajiem klientiem ir piekļuve 
augstākas energoefektivitātes sniegtajiem 
ieguvumiem. Tāpat jāļauj dalībvalstīm 
atbrīvot no energoefektivitātes pienākuma 
mazus uzņēmumus. Komisijas paziņojumā 
„Mazās uzņēmējdarbības akts” ir noteikti 
principi, kas dalībvalstīm jāievēro, ja tās 
pieņem lēmumu neizmantot minēto 
iespēju.

ietaupījumi koncentrētos dažās dalībvalstīs, 
nevis visā Savienībā. Mērķi vismaz šajā 
posmā labāk var panākt, izmantojot valsts 
energoefektivitātes ietaupījuma pienākuma 
shēmas vai citus alternatīvus pasākumus, ar 
ko var ietaupīt tikpat daudz enerģijas. 
Kopējai sistēmai ir jādod energoapgādes 
uzņēmumiem iespēja sniegt 
energopakalpojumus visiem tiešajiem 
patērētājiem, ne tikai tiem, kuriem viņi 
pārdod enerģiju. Tas palielina konkurenci 
enerģijas tirgū, jo energoapgādes 
uzņēmumi var dažādot savus produktus, 
nodrošinot papildu energopakalpojumus. 
Kopējai sistēmai ir jāļauj dalībvalstīm 
iekļaut savās valsts shēmās prasības, kurām 
ir sociāli mērķi, jo īpaši lai nodrošinātu to, 
ka neaizsargātajiem klientiem ir piekļuve 
augstākas energoefektivitātes sniegtajiem 
ieguvumiem. Tāpat jāļauj dalībvalstīm 
atbrīvot no energoefektivitātes pienākuma 
mazus uzņēmumus. Komisijas paziņojumā 
“Mazās uzņēmējdarbības akts” ir noteikti 
principi, kas dalībvalstīm jāievēro, ja tās 
pieņem lēmumu neizmantot minēto 
iespēju.

Or. en

Grozījums 210
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Novērtējums par iespēju Savienības 
līmenī ieviest “baltās apliecības” shēmu 
liecināja, ka šā brīža situācijā šāda sistēma 
izraisītu pārmērīgas administratīvās 
izmaksas un ka pastāv risks, ka enerģijas 
ietaupījumi koncentrētos dažās dalībvalstīs, 
nevis visā Savienībā. Mērķi vismaz šajā 
posmā labāk var panākt, izmantojot valsts 
energoefektivitātes ietaupījuma pienākuma 
shēmas vai citus alternatīvus pasākumus, ar 
ko var ietaupīt tikpat daudz enerģijas. 
Tomēr Komisijai ar deleģētu aktu ir 
jānosaka nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
dalībvalsts nākotnē varētu atzīt enerģijas 
ietaupījumu, kas panākts citā dalībvalstī. 
Šāda vēriena shēmas ir atbilstīgi veidot 
kopējā sistēmā Savienības līmenī, 
nodrošinot dalībvalstīm būtiskas 
pielāgojumu iespējas, lai pilnībā ņemtu 
vērā valstu tirgus dalībnieku organizāciju,
enerģētikas sektora īpašo kontekstu un 
tiešo patērētāju ieradumus. Kopējai 
sistēmai ir jādod energoapgādes 
uzņēmumiem iespēja sniegt 
energopakalpojumus visiem tiešajiem 
patērētājiem, ne tikai tiem, kuriem viņi 
pārdod enerģiju. Tas palielina konkurenci 
enerģijas tirgū, jo energoapgādes 
uzņēmumi var dažādot savus produktus, 
nodrošinot papildu energopakalpojumus. 
Kopējai sistēmai ir jāļauj dalībvalstīm 
iekļaut savās valsts shēmās prasības, kurām 
ir sociāli mērķi, jo īpaši lai nodrošinātu to, 
ka neaizsargātajiem klientiem ir piekļuve 
augstākas energoefektivitātes sniegtajiem 
ieguvumiem. Tāpat jāļauj dalībvalstīm 
atbrīvot no energoefektivitātes pienākuma 
mazus uzņēmumus. Komisijas paziņojumā 
„Mazās uzņēmējdarbības akts” ir noteikti 
principi, kas dalībvalstīm jāievēro, ja tās 
pieņem lēmumu neizmantot minēto 
iespēju.

(18) Novērtējums par iespēju Savienības 
līmenī ieviest “baltās apliecības” shēmu, 
kas daudzās dalībvalstīs ir palīdzējusi 
nedaudz ietaupīt, liecināja, ka šā brīža 
situācijā šāda sistēma izraisītu pārmērīgas 
administratīvās izmaksas un ka pastāv 
risks, ka enerģijas ietaupījumi koncentrētos 
dažās dalībvalstīs, nevis visā Savienībā. 
Mērķi vismaz šajā posmā labāk var panākt, 
izmantojot valsts energoefektivitātes 
ietaupījuma pienākuma shēmas vai citus 
alternatīvus pasākumus, ar ko var ietaupīt 
tikpat daudz enerģijas. Šāda vēriena 
shēmas un galvenokārt aprēķina metodes 
ir atbilstīgi veidot kopējā sistēmā 
Savienības līmenī, nodrošinot dalībvalstīm 
būtiskas pielāgojumu iespējas, lai pilnībā 
ņemtu vērā valstu tirgus dalībnieku 
organizāciju, enerģētikas sektora īpašo 
kontekstu un tiešo patērētāju ieradumus. 
Kopējai sistēmai ir jādod energoapgādes 
uzņēmumiem iespēja sniegt 
energopakalpojumus visiem tiešajiem 
patērētājiem, ne tikai tiem, kuriem viņi 
pārdod enerģiju. Tas palielina konkurenci 
enerģijas tirgū, jo energoapgādes 
uzņēmumi var dažādot savus produktus, 
nodrošinot papildu energopakalpojumus. 
Kopējai sistēmai ir jāļauj dalībvalstīm 
iekļaut savās valsts shēmās prasības, kurām 
ir sociāli mērķi, jo īpaši lai nodrošinātu to, 
ka neaizsargātajiem klientiem ir piekļuve 
mazāka enerģijas patēriņa sniegtajiem 
ieguvumiem. Tāpat jāļauj dalībvalstīm 
atbrīvot no energoefektivitātes pienākuma 
mazus uzņēmumus. Komisijas paziņojumā 
“Mazās uzņēmējdarbības akts” ir noteikti 
principi, kas dalībvalstīm jāievēro, ja tās 
pieņem lēmumu neizmantot minēto 
iespēju.

Or. de



PE475.873v01-00 72/95 AM\882686LV.doc

LV

Grozījums 211
Fiona Hall, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Novērtējums par iespēju Savienības 
līmenī ieviest “baltās apliecības” shēmu 
liecināja, ka šā brīža situācijā šāda sistēma 
izraisītu pārmērīgas administratīvās 
izmaksas un ka pastāv risks, ka enerģijas 
ietaupījumi koncentrētos dažās dalībvalstīs, 
nevis visā Savienībā. Mērķi vismaz šajā 
posmā labāk var panākt, izmantojot valsts 
energoefektivitātes ietaupījuma pienākuma 
shēmas vai citus alternatīvus pasākumus, ar 
ko var ietaupīt tikpat daudz enerģijas. 
Tomēr Komisijai ar deleģētu aktu ir 
jānosaka nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
dalībvalsts nākotnē varētu atzīt enerģijas 
ietaupījumu, kas panākts citā dalībvalstī.
Šāda vēriena shēmas ir atbilstīgi veidot 
kopējā sistēmā Savienības līmenī, 
nodrošinot dalībvalstīm būtiskas 
pielāgojumu iespējas, lai pilnībā ņemtu 
vērā valstu tirgus dalībnieku organizāciju, 
enerģētikas sektora īpašo kontekstu un 
tiešo patērētāju ieradumus. Kopējai 
sistēmai ir jādod energoapgādes 
uzņēmumiem iespēja sniegt 
energopakalpojumus visiem tiešajiem 
patērētājiem, ne tikai tiem, kuriem viņi 
pārdod enerģiju. Tas palielina konkurenci 
enerģijas tirgū, jo energoapgādes 
uzņēmumi var dažādot savus produktus, 
nodrošinot papildu energopakalpojumus. 
Kopējai sistēmai ir jāļauj dalībvalstīm 
iekļaut savās valsts shēmās prasības, kurām 
ir sociāli mērķi, jo īpaši lai nodrošinātu to, 
ka neaizsargātajiem klientiem ir piekļuve 
augstākas energoefektivitātes sniegtajiem 
ieguvumiem. Tāpat jāļauj dalībvalstīm 
atbrīvot no energoefektivitātes pienākuma 
mazus uzņēmumus. Komisijas paziņojumā 

(18) Novērtējums par iespēju Savienības 
līmenī ieviest “baltās apliecības” shēmu 
liecināja, ka šā brīža situācijā šāda sistēma 
izraisītu pārmērīgas administratīvās 
izmaksas un ka pastāv risks, ka enerģijas 
ietaupījumi koncentrētos dažās dalībvalstīs, 
nevis visā Savienībā. Mērķi līdz 
2020. gadam samazināt primārās 
enerģijas patēriņu par 20 % labāk var 
panākt, izmantojot valsts 
energoefektivitātes ietaupījuma pienākuma 
shēmas vai citus alternatīvus pasākumus, ar 
ko var ietaupīt tikpat daudz enerģijas, 
tādējādi nodrošinot, lai katra dalībvalsts 
gūst labumu no ekonomiskajām un 
sociālajām priekšrocībām, kas rodas, 
uzlabojot energoefektivitāti. Tomēr šāda 
vēriena energoefektivitātes ietaupījuma 
pienākuma shēmas ir atbilstīgi veidot 
kopējā sistēmā Savienības līmenī, 
nodrošinot dalībvalstīm būtiskas 
pielāgojumu iespējas, lai pilnībā ņemtu 
vērā valstu tirgus dalībnieku organizāciju, 
enerģētikas sektora īpašo kontekstu un 
tiešo patērētāju ieradumus. Kopējai 
sistēmai ir jādod energoapgādes 
uzņēmumiem iespēja sniegt 
energopakalpojumus visiem tiešajiem 
patērētājiem, ne tikai tiem, kuriem viņi 
pārdod enerģiju. Tas palielina konkurenci 
enerģijas tirgū, jo energoapgādes 
uzņēmumi var dažādot savus produktus, 
nodrošinot papildu energopakalpojumus. 
Kopējai sistēmai ir jāļauj dalībvalstīm 
iekļaut savās valsts shēmās prasības, kurām 
ir sociāli mērķi, jo īpaši lai nodrošinātu to, 
ka neaizsargātajiem klientiem ir piekļuve 
augstākas energoefektivitātes sniegtajiem 
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„Mazās uzņēmējdarbības akts” ir noteikti 
principi, kas dalībvalstīm jāievēro, ja tās 
pieņem lēmumu neizmantot minēto 
iespēju.

ieguvumiem. Tāpat jāļauj dalībvalstīm 
atbrīvot no energoefektivitātes pienākuma 
mazus uzņēmumus. Komisijas paziņojumā 
“Mazās uzņēmējdarbības akts” ir noteikti 
principi, kas dalībvalstīm jāievēro, ja tās 
pieņem lēmumu neizmantot minēto 
iespēju.

Or. en

Grozījums 212
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Paul Rübig, Werner Langen, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Novērtējums par iespēju Savienības 
līmenī ieviest “baltās apliecības” shēmu 
liecināja, ka šā brīža situācijā šāda sistēma 
izraisītu pārmērīgas administratīvās 
izmaksas un ka pastāv risks, ka enerģijas 
ietaupījumi koncentrētos dažās dalībvalstīs, 
nevis visā Savienībā. Mērķi vismaz šajā 
posmā labāk var panākt, izmantojot valsts 
energoefektivitātes ietaupījuma pienākuma 
shēmas vai citus alternatīvus pasākumus, ar 
ko var ietaupīt tikpat daudz enerģijas. 
Tomēr Komisijai ar deleģētu aktu ir 
jānosaka vienoti kritēriji, saskaņā ar 
kuriem varētu izvērtēt un pārbaudīt 
energoefektivitātes pasākumus, kā arī 
jānosaka nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
dalībvalsts nākotnē varētu atzīt enerģijas 
ietaupījumu, kas panākts citā dalībvalstī. 
Šāda vēriena shēmas ir atbilstīgi veidot 
kopējā sistēmā Savienības līmenī, 
nodrošinot dalībvalstīm būtiskas 
pielāgojumu iespējas, lai pilnībā ņemtu 
vērā valstu tirgus dalībnieku organizāciju, 
enerģētikas sektora īpašo kontekstu un 
tiešo patērētāju ieradumus. Kopējai 
sistēmai ir jādod energoapgādes 



PE475.873v01-00 74/95 AM\882686LV.doc

LV

pārdod enerģiju. Tas palielina konkurenci 
enerģijas tirgū, jo energoapgādes 
uzņēmumi var dažādot savus produktus, 
nodrošinot papildu energopakalpojumus.
Kopējai sistēmai ir jāļauj dalībvalstīm 
iekļaut savās valsts shēmās prasības, kurām 
ir sociāli mērķi, jo īpaši lai nodrošinātu to, 
ka neaizsargātajiem klientiem ir piekļuve 
augstākas energoefektivitātes sniegtajiem 
ieguvumiem. Tāpat jāļauj dalībvalstīm 
atbrīvot no energoefektivitātes pienākuma 
mazus uzņēmumus. Komisijas paziņojumā 
„Mazās uzņēmējdarbības akts” ir noteikti 
principi, kas dalībvalstīm jāievēro, ja tās 
pieņem lēmumu neizmantot minēto 
iespēju.

uzņēmumiem un citiem atzītiem 
dalībniekiem iespēja sniegt 
energopakalpojumus visiem tiešajiem 
patērētājiem. Kopējai sistēmai ir jāļauj 
dalībvalstīm iekļaut savās valsts shēmās 
prasības, kurām ir sociāli mērķi, jo īpaši lai 
nodrošinātu to, ka neaizsargātajiem 
klientiem ir piekļuve augstākas 
energoefektivitātes sniegtajiem 
ieguvumiem. Tāpat jāļauj dalībvalstīm 
atbrīvot no energoefektivitātes pienākuma 
mazus uzņēmumus. Komisijas paziņojumā 
“Mazās uzņēmējdarbības akts” ir noteikti 
principi, kas dalībvalstīm jāievēro, ja tās 
pieņem lēmumu neizmantot minēto 
iespēju.

Or. en

Grozījums 213
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Novērtējums par iespēju Savienības 
līmenī ieviest “baltās apliecības” shēmu 
liecināja, ka šā brīža situācijā šāda sistēma 
izraisītu pārmērīgas administratīvās 
izmaksas un ka pastāv risks, ka enerģijas 
ietaupījumi koncentrētos dažās dalībvalstīs, 
nevis visā Savienībā. Mērķi vismaz šajā 
posmā labāk var panākt, izmantojot valsts 
energoefektivitātes ietaupījuma pienākuma 
shēmas vai citus alternatīvus pasākumus, ar 
ko var ietaupīt tikpat daudz enerģijas. 
Tomēr Komisijai ar deleģētu aktu ir 
jānosaka nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
dalībvalsts nākotnē varētu atzīt enerģijas 
ietaupījumu, kas panākts citā dalībvalstī. 
Šāda vēriena shēmas ir atbilstīgi veidot 
kopējā sistēmā Savienības līmenī, 
nodrošinot dalībvalstīm būtiskas 
pielāgojumu iespējas, lai pilnībā ņemtu 

(18) Novērtējums par iespēju Savienības 
līmenī ieviest “baltās apliecības” shēmu 
liecināja, ka šā brīža situācijā šāda sistēma 
izraisītu pārmērīgas administratīvās 
izmaksas un ka pastāv risks, ka enerģijas 
ietaupījumi koncentrētos dažās dalībvalstīs, 
nevis visā Savienībā. Mērķi vismaz šajā 
posmā labāk var panākt, izmantojot valsts 
energoefektivitātes ietaupījuma pienākuma 
shēmas vai citus alternatīvus pasākumus, ar 
ko var ietaupīt tikpat daudz enerģijas. 
Tomēr Komisijai ar deleģētu aktu ir 
jānosaka vienoti kritēriji, saskaņā ar 
kuriem varētu izvērtēt un pārbaudīt 
energoefektivitātes pasākumus, kā arī 
jānosaka nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
dalībvalsts nākotnē varētu atzīt enerģijas 
ietaupījumu, kas panākts citā dalībvalstī. 
Šāda vēriena shēmas ir atbilstīgi veidot 
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vērā valstu tirgus dalībnieku organizāciju, 
enerģētikas sektora īpašo kontekstu un 
tiešo patērētāju ieradumus. Kopējai 
sistēmai ir jādod energoapgādes 
uzņēmumiem iespēja sniegt 
energopakalpojumus visiem tiešajiem 
patērētājiem, ne tikai tiem, kuriem viņi 
pārdod enerģiju. Tas palielina konkurenci 
enerģijas tirgū, jo energoapgādes 
uzņēmumi var dažādot savus produktus, 
nodrošinot papildu energopakalpojumus. 
Kopējai sistēmai ir jāļauj dalībvalstīm 
iekļaut savās valsts shēmās prasības, kurām 
ir sociāli mērķi, jo īpaši lai nodrošinātu to, 
ka neaizsargātajiem klientiem ir piekļuve 
augstākas energoefektivitātes sniegtajiem 
ieguvumiem. Tāpat jāļauj dalībvalstīm 
atbrīvot no energoefektivitātes pienākuma 
mazus uzņēmumus. Komisijas paziņojumā 
„Mazās uzņēmējdarbības akts” ir noteikti
principi, kas dalībvalstīm jāievēro, ja tās 
pieņem lēmumu neizmantot minēto 
iespēju.

kopējā sistēmā Savienības līmenī, 
nodrošinot dalībvalstīm būtiskas 
pielāgojumu iespējas, lai pilnībā ņemtu 
vērā valstu tirgus dalībnieku organizāciju, 
enerģētikas sektora īpašo kontekstu un 
tiešo patērētāju ieradumus. Kopējai 
sistēmai ir jādod energoapgādes 
uzņēmumiem iespēja sniegt 
energopakalpojumus visiem tiešajiem 
patērētājiem, ne tikai tiem, kuriem viņi 
pārdod enerģiju. Tas palielina konkurenci 
enerģijas tirgū, jo energoapgādes 
uzņēmumi var dažādot savus produktus, 
nodrošinot papildu energopakalpojumus. 
Kopējai sistēmai ir jāļauj dalībvalstīm 
iekļaut savās valsts shēmās prasības, kurām 
ir sociāli mērķi, jo īpaši lai nodrošinātu to, 
ka neaizsargātajiem klientiem ir piekļuve 
augstākas energoefektivitātes sniegtajiem 
ieguvumiem. Tāpat jāļauj dalībvalstīm 
atbrīvot no energoefektivitātes pienākuma 
mazus uzņēmumus. Komisijas paziņojumā 
“Mazās uzņēmējdarbības akts” ir noteikti 
principi, kas dalībvalstīm jāievēro, ja tās 
pieņem lēmumu neizmantot minēto 
iespēju.

Or. en

Grozījums 214
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Novērtējums par iespēju Savienības 
līmenī ieviest “baltās apliecības” shēmu 
liecināja, ka šā brīža situācijā šāda sistēma 
izraisītu pārmērīgas administratīvās 
izmaksas un ka pastāv risks, ka enerģijas 
ietaupījumi koncentrētos dažās dalībvalstīs, 
nevis visā Savienībā. Mērķi vismaz šajā 
posmā labāk var panākt, izmantojot valsts 
energoefektivitātes ietaupījuma pienākuma 

(18) Novērtējums par iespēju Savienības 
līmenī ieviest “baltās apliecības” shēmu 
liecināja, ka šā brīža situācijā šāda sistēma 
izraisītu pārmērīgas administratīvās 
izmaksas un ka pastāv risks, ka enerģijas 
ietaupījumi koncentrētos dažās dalībvalstīs, 
nevis visā Savienībā. Mērķi vismaz šajā 
posmā labāk var panākt, izmantojot valsts 
energoefektivitātes ietaupījuma pienākuma 
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shēmas vai citus alternatīvus pasākumus, ar 
ko var ietaupīt tikpat daudz enerģijas. 
Tomēr Komisijai ar deleģētu aktu ir 
jānosaka nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
dalībvalsts nākotnē varētu atzīt enerģijas 
ietaupījumu, kas panākts citā dalībvalstī. 
Šāda vēriena shēmas ir atbilstīgi veidot 
kopējā sistēmā Savienības līmenī, 
nodrošinot dalībvalstīm būtiskas 
pielāgojumu iespējas, lai pilnībā ņemtu 
vērā valstu tirgus dalībnieku organizāciju, 
enerģētikas sektora īpašo kontekstu un 
tiešo patērētāju ieradumus. Kopējai 
sistēmai ir jādod energoapgādes 
uzņēmumiem iespēja sniegt 
energopakalpojumus visiem tiešajiem 
patērētājiem, ne tikai tiem, kuriem viņi 
pārdod enerģiju. Tas palielina konkurenci 
enerģijas tirgū, jo energoapgādes 
uzņēmumi var dažādot savus produktus, 
nodrošinot papildu energopakalpojumus. 
Kopējai sistēmai ir jāļauj dalībvalstīm 
iekļaut savās valsts shēmās prasības, kurām 
ir sociāli mērķi, jo īpaši lai nodrošinātu to, 
ka neaizsargātajiem klientiem ir piekļuve 
augstākas energoefektivitātes sniegtajiem 
ieguvumiem. Tāpat jāļauj dalībvalstīm 
atbrīvot no energoefektivitātes pienākuma 
mazus uzņēmumus. Komisijas paziņojumā 
„Mazās uzņēmējdarbības akts” ir noteikti 
principi, kas dalībvalstīm jāievēro, ja tās 
pieņem lēmumu neizmantot minēto 
iespēju.

shēmas vai citus alternatīvus pasākumus, ar 
ko var ietaupīt tikpat daudz enerģijas. 
Tomēr Komisijai ar deleģētu aktu ir 
jānosaka nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
dalībvalsts nākotnē varētu atzīt enerģijas 
ietaupījumu, kas panākts citā dalībvalstī. 
Šāda vēriena shēmas ir atbilstīgi veidot 
kopējā sistēmā Savienības līmenī, 
nodrošinot dalībvalstīm būtiskas 
pielāgojumu iespējas, lai pilnībā ņemtu 
vērā valstu tirgus dalībnieku organizāciju, 
enerģētikas sektora īpašo kontekstu un 
tiešo patērētāju ieradumus. Kopējai 
sistēmai ir jādod energoapgādes 
uzņēmumiem iespēja sniegt 
energopakalpojumus visiem tiešajiem 
patērētājiem, ne tikai tiem, kuriem viņi 
pārdod enerģiju. Tas palielina konkurenci 
enerģijas tirgū, jo energoapgādes 
uzņēmumi var dažādot savus produktus, 
nodrošinot papildu energopakalpojumus. 
Kopējai sistēmai ir jāļauj dalībvalstīm 
iekļaut savās valsts shēmās prasības, kurām 
ir sociāli mērķi, jo īpaši lai nodrošinātu to, 
ka neaizsargātajiem klientiem, kuri 
jādefinē attiecīgajos tiesību aktos, ir 
piekļuve augstākas energoefektivitātes 
sniegtajiem ieguvumiem. Tāpat jāļauj 
dalībvalstīm atbrīvot no energoefektivitātes 
pienākuma mazus uzņēmumus. Komisijas 
paziņojumā “Mazās uzņēmējdarbības akts” 
ir noteikti principi, kas dalībvalstīm 
jāievēro, ja tās pieņem lēmumu neizmantot 
minēto iespēju.

Or. ro

Grozījums 215
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Novērtējums par iespēju Savienības (18) Novērtējums par iespēju Savienības 
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līmenī ieviest “baltās apliecības” shēmu 
liecināja, ka šā brīža situācijā šāda sistēma 
izraisītu pārmērīgas administratīvās 
izmaksas un ka pastāv risks, ka enerģijas 
ietaupījumi koncentrētos dažās dalībvalstīs, 
nevis visā Savienībā. Mērķi vismaz šajā 
posmā labāk var panākt, izmantojot valsts 
energoefektivitātes ietaupījuma pienākuma 
shēmas vai citus alternatīvus pasākumus, 
ar ko var ietaupīt tikpat daudz enerģijas. 
Tomēr Komisijai ar deleģētu aktu ir 
jānosaka nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
dalībvalsts nākotnē varētu atzīt enerģijas 
ietaupījumu, kas panākts citā dalībvalstī. 
Šāda vēriena shēmas ir atbilstīgi veidot 
kopējā sistēmā Savienības līmenī, 
nodrošinot dalībvalstīm būtiskas 
pielāgojumu iespējas, lai pilnībā ņemtu 
vērā valstu tirgus dalībnieku organizāciju, 
enerģētikas sektora īpašo kontekstu un 
tiešo patērētāju ieradumus. Kopējai 
sistēmai ir jādod energoapgādes 
uzņēmumiem iespēja sniegt 
energopakalpojumus visiem tiešajiem 
patērētājiem, ne tikai tiem, kuriem viņi 
pārdod enerģiju. Tas palielina konkurenci 
enerģijas tirgū, jo energoapgādes 
uzņēmumi var dažādot savus produktus, 
nodrošinot papildu energopakalpojumus. 
Kopējai sistēmai ir jāļauj dalībvalstīm 
iekļaut savās valsts shēmās prasības, kurām 
ir sociāli mērķi, jo īpaši lai nodrošinātu to, 
ka neaizsargātajiem klientiem ir piekļuve 
augstākas energoefektivitātes sniegtajiem 
ieguvumiem. Tāpat jāļauj dalībvalstīm 
atbrīvot no energoefektivitātes pienākuma 
mazus uzņēmumus. Komisijas paziņojumā 
„Mazās uzņēmējdarbības akts” ir noteikti 
principi, kas dalībvalstīm jāievēro, ja tās 
pieņem lēmumu neizmantot minēto 
iespēju.

līmenī ieviest “baltās apliecības” shēmu 
liecināja, ka šā brīža situācijā šāda sistēma 
izraisītu pārmērīgas administratīvās 
izmaksas un ka pastāv risks, ka enerģijas 
ietaupījumi koncentrētos dažās dalībvalstīs, 
nevis visā Savienībā. Mērķi vismaz šajā 
posmā labāk var panākt, izmantojot valsts 
energoefektivitātes ietaupījuma pienākuma 
shēmas. Tomēr Komisijai ar deleģētu aktu 
ir jānosaka nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
dalībvalsts nākotnē varētu atzīt enerģijas 
ietaupījumu, kas panākts citā dalībvalstī. 
Šāda vēriena shēmas ir atbilstīgi veidot 
kopējā sistēmā Savienības līmenī,
nodrošinot dalībvalstīm būtiskas 
pielāgojumu iespējas, lai pilnībā ņemtu 
vērā valstu tirgus dalībnieku organizāciju, 
enerģētikas sektora īpašo kontekstu un 
tiešo patērētāju ieradumus. Kopējai 
sistēmai ir jādod energoapgādes 
uzņēmumiem iespēja sniegt 
energopakalpojumus visiem tiešajiem 
patērētājiem, ne tikai tiem, kuriem viņi 
pārdod enerģiju. Tas palielina konkurenci 
enerģijas tirgū, jo energoapgādes 
uzņēmumi var dažādot savus produktus, 
nodrošinot papildu energopakalpojumus. 
Kopējai sistēmai ir jāļauj dalībvalstīm 
iekļaut savās valsts shēmās prasības, kurām 
ir sociāli mērķi, jo īpaši lai nodrošinātu to, 
ka neaizsargātajiem klientiem ir piekļuve 
augstākas energoefektivitātes sniegtajiem 
ieguvumiem. Tāpat jāļauj dalībvalstīm 
atbrīvot no energoefektivitātes pienākuma 
mazus uzņēmumus. Komisijas paziņojumā 
“Mazās uzņēmējdarbības akts” ir noteikti 
principi, kas dalībvalstīm jāievēro, ja tās 
pieņem lēmumu neizmantot minēto 
iespēju.

Or. en
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Daniel Caspary
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Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Novērtējums par iespēju Savienības 
līmenī ieviest “baltās apliecības” shēmu
liecināja, ka šā brīža situācijā šāda sistēma 
izraisītu pārmērīgas administratīvās 
izmaksas un ka pastāv risks, ka enerģijas 
ietaupījumi koncentrētos dažās dalībvalstīs, 
nevis visā Savienībā. Mērķi vismaz šajā 
posmā labāk var panākt, izmantojot valsts 
energoefektivitātes ietaupījuma pienākuma 
shēmas vai citus alternatīvus pasākumus, ar 
ko var ietaupīt tikpat daudz enerģijas. 
Tomēr Komisijai ar deleģētu aktu ir 
jānosaka nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
dalībvalsts nākotnē varētu atzīt enerģijas 
ietaupījumu, kas panākts citā dalībvalstī. 
Šāda vēriena shēmas ir atbilstīgi veidot 
kopējā sistēmā Savienības līmenī, 
nodrošinot dalībvalstīm būtiskas 
pielāgojumu iespējas, lai pilnībā ņemtu 
vērā valstu tirgus dalībnieku organizāciju, 
enerģētikas sektora īpašo kontekstu un 
tiešo patērētāju ieradumus. Kopējai 
sistēmai ir jādod energoapgādes 
uzņēmumiem iespēja sniegt 
energopakalpojumus visiem tiešajiem 
patērētājiem, ne tikai tiem, kuriem viņi 
pārdod enerģiju. Tas palielina konkurenci 
enerģijas tirgū, jo energoapgādes 
uzņēmumi var dažādot savus produktus, 
nodrošinot papildu energopakalpojumus. 
Kopējai sistēmai ir jāļauj dalībvalstīm 
iekļaut savās valsts shēmās prasības, kurām 
ir sociāli mērķi, jo īpaši lai nodrošinātu to, 
ka neaizsargātajiem klientiem ir piekļuve 
augstākas energoefektivitātes sniegtajiem 
ieguvumiem. Tāpat jāļauj dalībvalstīm 
atbrīvot no energoefektivitātes pienākuma 
mazus uzņēmumus. Komisijas paziņojumā 
„Mazās uzņēmējdarbības akts” ir noteikti 
principi, kas dalībvalstīm jāievēro, ja tās 
pieņem lēmumu neizmantot minēto 
iespēju.

(18) Novērtējums par iespēju Savienības 
līmenī ieviest “baltās apliecības” shēmu
liecināja, ka šā brīža situācijā šāda sistēma 
izraisītu pārmērīgas administratīvās 
izmaksas un ka pastāv risks, ka enerģijas 
ietaupījumi koncentrētos dažās dalībvalstīs, 
nevis visā Savienībā. Mērķi vismaz šajā 
posmā labāk var panākt, izmantojot valsts 
energoefektivitātes ietaupījuma pienākuma 
shēmas vai citus alternatīvus pasākumus, ar 
ko var ietaupīt līdzīgu daudzumu
enerģijas. Tomēr Komisijai ar deleģētu 
aktu ir jānosaka nosacījumi, saskaņā ar 
kuriem dalībvalsts nākotnē varētu atzīt 
enerģijas ietaupījumu, kas panākts citā 
dalībvalstī. Šāda vēriena shēmas ir 
atbilstīgi veidot kopējā sistēmā Savienības 
līmenī, nodrošinot dalībvalstīm būtiskas 
pielāgojumu iespējas, lai pilnībā ņemtu 
vērā valstu tirgus dalībnieku organizāciju, 
enerģētikas sektora īpašo kontekstu un 
tiešo patērētāju ieradumus. Kopējai 
sistēmai ir jādod energoapgādes 
uzņēmumiem iespēja sniegt 
energopakalpojumus visiem tiešajiem 
patērētājiem, ne tikai tiem, kuriem viņi 
pārdod enerģiju. Tas palielina konkurenci 
enerģijas tirgū, jo energoapgādes 
uzņēmumi var dažādot savus produktus, 
nodrošinot papildu energopakalpojumus. 
Kopējai sistēmai ir jāļauj dalībvalstīm 
iekļaut savās valsts shēmās prasības, kurām 
ir sociāli mērķi, jo īpaši lai nodrošinātu to, 
ka neaizsargātajiem klientiem ir piekļuve 
augstākas energoefektivitātes sniegtajiem 
ieguvumiem. Tāpat jāļauj dalībvalstīm 
atbrīvot no energoefektivitātes pienākuma 
mazus uzņēmumus. Komisijas paziņojumā 
“Mazās uzņēmējdarbības akts” ir noteikti 
principi, kas dalībvalstīm jāievēro, ja tās 
pieņem lēmumu neizmantot minēto 
iespēju.
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Or. de

Grozījums 217
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Lai izmantotu energoefektivitātes un 
enerģijas ietaupījumu potenciālu noteiktos 
tirgus segmentos, kuros energoauditu 
nepiedāvā komerciāli (piemēram, 
mājsaimniecības vai mazie un vidējie 
uzņēmumi), dalībvalstīm ir jānodrošina, lai 
energoauditi būtu pieejami. Lielos 
uzņēmumos energoauditiem ir jābūt 
obligātiem un tie ir jāveic regulāri, jo 
enerģijas ietaupījums var būt nozīmīgs. 
Turklāt dalībvalstīm jāveic konkrēti 
pasākumi, lai šajos tirgus segmentos 
veicinātu energoefektivitāti un enerģijas 
ietaupījumu, pirmkārt, mudinot enerģijas 
un gāzes sadales uzņēmumus 
pārstrukturēt tarifus un, otrkārt, pārskatot 
PVN mainīgo likmju piemērošanu.

Or. en

Grozījums 218
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai izmantotu enerģijas ietaupījumu 
potenciālu noteiktos tirgus segmentos, 
kuros energoauditu nepiedāvā komerciāli 
(piemēram, mājsaimniecības vai mazie un 
vidējie uzņēmumi), dalībvalstīm ir 
jānodrošina, lai energoauditi būtu pieejami. 

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

Dalībvalstīm jāmudina lielie uzņēmumi, 
kuros regulāri tiek veikti energoauditi, 
īstenot arī lielāko daļu tajos sniegto 
ieteikumu, ja radītais enerģijas 
ietaupījums ir nozīmīgs un netiek nodarīts 
kaitējums tiešajiem konkurentiem.

Or. de

Pamatojums

Komisija ietekmes novērtējuma 48. lappusē apgalvo, ka tikai neliela daļa energoauditos 
sniegto ieteikumu tiks īstenoti. Komisija konkrēti norāda, ka līdz 2020. gadam papildus tiks 
ietaupīti tikai 0,4 %–5 % no kopējā enerģijas patēriņa rūpniecībā. Tādēļ noteikt šādus 
auditus par obligātiem ir bezjēdzīgi. Iespēja, ka auditā ierosinātie pasākumi patiešām tiks 
veikti, ir lielāka, ja auditu veic brīvprātīgi.

Grozījums 219
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Lai izmantotu enerģijas ietaupījumu 
potenciālu noteiktos tirgus segmentos, 
kuros energoauditu nepiedāvā komerciāli 
(piemēram, mājsaimniecības vai mazie un 
vidējie uzņēmumi), dalībvalstīm ir 
jānodrošina, lai energoauditi būtu pieejami. 
Tādēļ dalībvalstis tiek aicinātas izstrādāt 
atbilstīgus noteikumus regulāru 
energoauditu veikšanai lielos 
uzņēmumos, jo enerģijas ietaupījums var 
būt nozīmīgs.

Or. de

Pamatojums

Vairākās dalībvalstīs ir gūts apliecinājums tam, ka brīvprātīgu nolīgumu slēgšana ar 
uzņēmumiem vai uzņēmumu grupām, kā arī valsts stimulu shēmas ir ārkārtīgi efektīvs 
instruments, lai sasniegtu ar klimata un vides aizsardzību saistītos mērķus, kā arī palielinātu 
energoefektivitāti, ja šo instrumentu apvieno ar stingru uzraudzības sistēmu.
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Grozījums 220
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Lai izmantotu enerģijas ietaupījumu 
potenciālu noteiktos tirgus segmentos, 
kuros energoauditu nepiedāvā komerciāli 
(piemēram, mājsaimniecības vai mazie un 
vidējie uzņēmumi), dalībvalstīm ir 
jānodrošina, lai energoauditi būtu pieejami. 
Dalībvalstis mudina lielos uzņēmumus 
regulāri veikt energoauditus, jo enerģijas 
ietaupījums var būt nozīmīgs.

Or. en

Pamatojums

Tiek apstiprināta iespēja, ka energoauditus veic uzņēmuma iekšējie speciālisti. Jāpieņem paša 
uzņēmuma regulāra audita programmas, piemēram, ilgtermiņa brīvprātīgu nolīgumu 
ietvaros.

Grozījums 221
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Lai izmantotu enerģijas ietaupījumu 
potenciālu noteiktos tirgus segmentos, 
kuros energoauditu nepiedāvā komerciāli 
(piemēram, mājsaimniecības vai mazie un 
vidējie uzņēmumi), dalībvalstīm jārada 
apstākļi energoauditu pieejamībai un 
jānodrošina energoauditoru sertifikācija. 
Lielos uzņēmumos energoauditiem ir jābūt 
obligātiem un tie ir jāveic regulāri, jo 
enerģijas ietaupījums var būt nozīmīgs.
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Or. en

Grozījums 222
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Lai izmantotu enerģijas ietaupījumu 
potenciālu noteiktos tirgus segmentos, 
kuros energoauditu nepiedāvā komerciāli 
(piemēram, mājsaimniecības vai mazie un 
vidējie uzņēmumi), dalībvalstīm ir 
jānodrošina, lai energoauditi būtu pieejami. 
Dalībvalstīm jāmudina lielie uzņēmumi 
regulāri veikt energoauditus, jo enerģijas 
ietaupījums var būt nozīmīgs.

Or. en

Pamatojums

Jāveicina energoauditu brīvprātīga veikšana, ļaujot dalībvalstīm saglabāt rīcības brīvību 
valsts energoefektivitātes stimulu shēmu izstrādē, balstoties uz brīvprātīgiem un ilgtermiņa 
nolīgumiem ar privātā sektora uzņēmumiem/ rūpniecības nozari. Vairākās dalībvalstī šādi 
brīvprātīgie nolīgumi ir ļoti sekmējuši energoefektivitātes pieaugumu un klimata aizsardzību.

Grozījums 223
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Grozījums 224
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Šie auditi jāveic neatkarīgā un 
izmaksu ziņā izdevīgā veidā. Neatkarības 
prasība neliedz auditus veikt uzņēmuma 
iekšējiem speciālistiem, ja tie ir kvalificēti 
un akreditēti, ja tie nav tieši iesaistīti 
auditējamajā darbībā un ja dalībvalsts ir 
izveidojusi shēmu kvalitātes 
nodrošināšanai un pārbaudei un 
vajadzības gadījumā sankciju 
piemērošanai.

(20) Šie auditi jāveic neatkarīgā un 
izmaksu ziņā izdevīgā veidā. Neatkarības 
prasība neliedz auditus veikt uzņēmuma 
iekšējiem speciālistiem, ja tie ir kvalificēti 
un akreditēti, tādēļ dalībvalstīm jāizstrādā 
atbilstoši regulējumi.

Or. en

Pamatojums

Vienkāršošana un iespēja dalībvalstīm rīkoties saskaņā ar valsts apstākļiem.

Grozījums 225
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Šie auditi jāveic neatkarīgā un 
izmaksu ziņā izdevīgā veidā. Neatkarības 
prasība neliedz auditus veikt uzņēmuma 
iekšējiem speciālistiem, ja tie ir kvalificēti 
un akreditēti, ja tie nav tieši iesaistīti 
auditējamajā darbībā un ja dalībvalsts ir 

(20) Šie auditi jāveic objektīvā un izmaksu 
ziņā izdevīgā veidā. Neatkarības prasība 
neliedz auditus veikt uzņēmuma iekšējiem 
speciālistiem, ja tie ir kvalificēti un 
akreditēti, ja tie nav tieši iesaistīti 
auditējamajā darbībā.
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izveidojusi shēmu kvalitātes 
nodrošināšanai un pārbaudei un 
vajadzības gadījumā sankciju 
piemērošanai.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka rentabilitāte tiek uzskatīta par svarīgāko 
principu, lai izvairītos no nerezultatīviem auditiem, pārbaudot enerģijas plūsmas bez 
energoefektivitātes potenciāliem. Uzņēmuma veiktajiem auditiem nav jābūt atkarīgiem no tā, 
vai dalībvalstis īsteno īpašu shēmu.

Grozījums 226
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Šie auditi jāveic neatkarīgā un 
izmaksu ziņā izdevīgā veidā. Neatkarības 
prasība neliedz auditus veikt uzņēmuma 
iekšējiem speciālistiem, ja tie ir kvalificēti 
un akreditēti, ja tie nav tieši iesaistīti 
auditējamajā darbībā un ja dalībvalsts ir 
izveidojusi shēmu kvalitātes 
nodrošināšanai un pārbaudei un vajadzības 
gadījumā sankciju piemērošanai.

(20) Šie auditi jāveic neatkarīgā un 
izmaksu ziņā izdevīgā veidā. Neatkarības 
prasība neliedz auditus veikt uzņēmuma 
iekšējiem speciālistiem, ja tie ir kvalificēti 
un akreditēti un ja dalībvalsts ir izveidojusi 
shēmu kvalitātes nodrošināšanai un 
pārbaudei un vajadzības gadījumā sankciju 
piemērošanai. Dalībvalstis izstrādā 
atbilstīgus pamatnoteikumus, lai 
nodrošinātu akreditētu un kvalificētu 
speciālistu pietiekamu pieejamību tirgū.

Or. en

Grozījums 227
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Šie auditi jāveic neatkarīgā un 
izmaksu ziņā izdevīgā veidā. Neatkarības 
prasība neliedz auditus veikt uzņēmuma 
iekšējiem speciālistiem, ja tie ir kvalificēti 
un akreditēti, ja tie nav tieši iesaistīti 
auditējamajā darbībā un ja dalībvalsts ir 
izveidojusi shēmu kvalitātes 
nodrošināšanai un pārbaudei un vajadzības 
gadījumā sankciju piemērošanai.

(20) Šie auditi jāveic neatkarīgā un 
izmaksu ziņā izdevīgā veidā. Neatkarības 
prasība neliedz auditus veikt uzņēmuma 
iekšējiem speciālistiem, ja tie ir kvalificēti 
un akreditēti, ja tie nav tieši iesaistīti 
auditējamajā darbībā un ja dalībvalsts ir 
izveidojusi shēmu kvalitātes 
nodrošināšanai un pārbaudei un vajadzības 
gadījumā sankciju piemērošanai.
Dalībvalstis izstrādā atbilstīgus 
pamatnoteikumus, lai nodrošinātu 
akreditētu un kvalificētu speciālistu 
pietiekamu pieejamību tirgū.

Or. en

Pamatojums

Iespēja energoauditus veikt uzņēmuma iekšējiem speciālistiem, kā norādīts 20. apsvērumā, 
ietilpst jēdziena “neatkarīgi energoauditi” definīcijā 7. panta 2. punktā, un tādēļ tā jāiekļauj 
7. pantā.

Grozījums 228
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Šie auditi jāveic neatkarīgā un
izmaksu ziņā izdevīgā veidā. Neatkarības 
prasība neliedz auditus veikt uzņēmuma 
iekšējiem speciālistiem, ja tie ir kvalificēti 
un akreditēti, ja tie nav tieši iesaistīti 
auditējamajā darbībā un ja dalībvalsts ir 
izveidojusi shēmu kvalitātes 
nodrošināšanai un pārbaudei un vajadzības 
gadījumā sankciju piemērošanai.

(20) Šie auditi jāveic neatkarīgā un 
izmaksu ziņā izdevīgā veidā. Šī prasība 
neliedz auditus veikt uzņēmuma iekšējiem 
vai energopakalpojumu uzņēmumu 
speciālistiem, ja tie ir kvalificēti un 
akreditēti, ja tie nav tieši iesaistīti 
auditējamajā darbībā un ja dalībvalsts ir 
izveidojusi shēmu kvalitātes 
nodrošināšanai un pārbaudei un vajadzības 
gadījumā sankciju piemērošanai.

Or. en
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Pamatojums

Izslēdzot no auditēšanas procesa energopakalpojumu uzņēmumus (ESCO), pieaugs risks, ka 
veiktie auditi būs standartizēti un zemas kvalitātes.  Turklāt tikai šiem uzņēmumiem ir 
kompetence un prasmes veikt, piemēram, liela mēroga auditus, kam ir īpaša nozīme attiecībā 
uz neapdzīvotām ēkām un nozarēm.

Grozījums 229
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Šie auditi jāveic neatkarīgā un
izmaksu ziņā izdevīgā veidā. Neatkarības 
prasība neliedz auditus veikt uzņēmuma 
iekšējiem speciālistiem, ja tie ir kvalificēti 
un akreditēti, ja tie nav tieši iesaistīti 
auditējamajā darbībā un ja dalībvalsts ir 
izveidojusi shēmu kvalitātes 
nodrošināšanai un pārbaudei un vajadzības 
gadījumā sankciju piemērošanai.

(20) Šie auditi jāveic neatkarīgā un 
izmaksu ziņā izdevīgā veidā. Šī prasība 
neliedz auditus veikt uzņēmuma iekšējiem 
speciālistiem vai energopakalpojumu 
sniedzējiem, ja tie ir kvalificēti un 
akreditēti, ja tie nav tieši iesaistīti 
auditējamajā darbībā un ja dalībvalsts ir 
izveidojusi shēmu kvalitātes 
nodrošināšanai un pārbaudei un vajadzības 
gadījumā sankciju piemērošanai.

Or. en

Grozījums 230
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Šie auditi jāveic neatkarīgā un 
izmaksu ziņā izdevīgā veidā. Neatkarības 
prasība neliedz auditus veikt uzņēmuma 
iekšējiem speciālistiem, ja tie ir kvalificēti 
un akreditēti, ja tie nav tieši iesaistīti 
auditējamajā darbībā un ja dalībvalsts ir 
izveidojusi shēmu kvalitātes 
nodrošināšanai un pārbaudei un vajadzības 

(20) Šie auditi jāveic neatkarīgā, finansiāli 
pieejamā un izmaksu ziņā izdevīgā veidā. 
Neatkarības prasība neliedz auditus veikt 
uzņēmuma iekšējiem speciālistiem vai 
profesionāliem energopakalpojumu 
sniedzējiem, ja tie ir kvalificēti un 
akreditēti, ja tie nav tieši iesaistīti 
auditējamajā darbībā un ja dalībvalsts ir 
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gadījumā sankciju piemērošanai. izveidojusi shēmu kvalitātes 
nodrošināšanai un pārbaudei un vajadzības 
gadījumā sankciju piemērošanai..

Or. ro

Grozījums 231
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Šie auditi jāveic neatkarīgā un 
izmaksu ziņā izdevīgā veidā. Neatkarības 
prasība neliedz auditus veikt uzņēmuma 
iekšējiem speciālistiem, ja tie ir kvalificēti 
un akreditēti, ja tie nav tieši iesaistīti 
auditējamajā darbībā un ja dalībvalsts ir 
izveidojusi shēmu kvalitātes 
nodrošināšanai un pārbaudei un vajadzības 
gadījumā sankciju piemērošanai.

(20) Šie auditi jāveic neatkarīgā un 
izmaksu ziņā izdevīgā veidā. Neatkarības 
prasība neliedz auditus veikt uzņēmuma 
iekšējiem vai energopakalpojumu 
uzņēmumu speciālistiem, ja tie ir 
kvalificēti un akreditēti, ja tie nav tieši 
iesaistīti auditējamajā darbībā un ja 
dalībvalsts ir izveidojusi shēmu kvalitātes 
nodrošināšanai un pārbaudei un vajadzības 
gadījumā sankciju piemērošanai.

Or. de

Pamatojums

Ja Komisija energopakalpojumu uzņēmumiem uztic tik daudz pienākumu, kādēļ tā neuztic arī 
veikt neatkarīgos auditus? Izslēdzot šos uzņēmumus, energopakalpojumu tirgus sašaurinās, 
nevis paplašinās.

Grozījums 232
Fiona Hall, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu izmaksas, tostarp 
energoefektivitātes ietaupījuma 
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pienākuma shēmu un viedo skaitītāju 
ieviešanas izmaksas, visticamāk tiks 
pārnestas uz tiešo patērētāju, iekļaujot tās 
rēķinos par patērētās enerģijas 
daudzumu. Lai nodrošinātu, ka attiecībā 
pret patērētāju enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi un 
energopakalpojumu sniedzēji veic šos 
pasākumus godprātīgā un izmaksu ziņā 
izdevīgā veidā, dalībvalstīm jānosaka 
pārredzamas prasības attiecībā uz 
ziņošanu par izmaksām valstu 
regulatīvajām iestādēm.

Or. en

Grozījums 233
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu izmaksas, tostarp 
energoefektivitātes ietaupījuma 
pienākuma shēmu un viedo skaitītāju 
ieviešanas izmaksas, visticamāk tiks 
pārnestas uz tiešo patērētāju, iekļaujot tās 
rēķinos par patērētās enerģijas 
daudzumu.  Lai nodrošinātu, ka attiecībā 
pret patērētāju enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi un 
energopakalpojumu sniedzēji veic šos 
pasākumus godprātīgā un izmaksu ziņā 
izdevīgā veidā, dalībvalstīm jānosaka 
pārredzamas prasības attiecībā uz 
ziņošanu par izmaksām valstu 
regulatīvajām iestādēm.

Or. en
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Pamatojums

Direktīvā jānorāda, ka patērētājiem būs jāmaksā par daudziem ierosinātajiem 
energoefektivitātes palielināšanas pasākumiem, piemēram, energoefektivitātes ietaupījuma 
pienākuma shēmām un viedo skaitītāju ieviešanu. Ar šo direktīvu jānodrošina, ka attiecībā 
pret patērētāju šie pasākumi tiek veikti godprātīgā un izmaksu ziņā izdevīgā veidā.

Grozījums 234
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(21) Izstrādājot energoefektivitātes 
palielināšanas pasākumus, būtu jāņem vērā 
efektivitātes ieguvumi un ietaupījumi no 
rentablu tehnoloģiju inovāciju, piemēram, 
viedo skaitītāju, plašas izmantošanas. Lai 
maksimāli palielinātu ieguvumu no šīm 
inovācijām, tiešajiem patērētājiem ir jāspēj 
vizualizēt izmaksu un patēriņa rādītājus un, 
ja viņi vēlas, regulāri ir jāsaņem individuāli 
rēķini, kuru pamatā ir faktiskais patēriņš.
Ciktāl tas attiecas uz telpu apkuri, 
individuālajā rēķinā, kura pamatā ir 
faktiskais patēriņš, jāizskaidro 
patērētājam, ka ziemā izmaksas var būt 
ievērojami lielākas nekā gada siltajos 
mēnešos.

Or. de

Pamatojums

Daudzi patērētāji nespēj segt augstās izmaksas par apkuri, ja tās netiek prognozētas visam 
gadam kopumā.

Grozījums 235
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(21) Izstrādājot energoefektivitātes 
palielināšanas pasākumus, būtu jāņem vērā 
efektivitātes ieguvumi un ietaupījumi no 
rentablu tehnoloģiju inovāciju, piemēram, 
viedo skaitītāju, plašas izmantošanas. Lai 
maksimāli palielinātu ieguvumu no šīm 
inovācijām, tiešajiem patērētājiem ir jāspēj 
vizualizēt izmaksu un patēriņa rādītājus un 
tiem regulāri ir jāsaņem informācija par 
faktisko patēriņu. Turklāt dalībvalstīm 
jāizstrādā pieprasījuma reakcijas 
programmas, kas kopā ar pieprasījuma 
reakcijas sniedzējiem rada iespējas 
decentralizētiem un elastīgiem enerģijas 
ražotājiem un tos apbalvo.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajās izmaiņās ietilpst nodoms viedo skaitītāju ieviešanu papildināt ar politikas 
virzieniem, kas ir paredzēti pieprasījuma reakcijas programmu izveidei.

Grozījums 236
Maria Da Graça Carvalho

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(21) Izstrādājot energoefektivitātes 
palielināšanas pasākumus, būtu jāņem vērā 
efektivitātes ieguvumi un ietaupījumi no 
rentablu tehnoloģiju inovāciju, piemēram, 
viedo skaitītāju, plašas izmantošanas. Lai 
maksimāli palielinātu ieguvumu no šīm 
inovācijām, tiešajiem patērētājiem ir jāspēj 
vizualizēt izmaksu un patēriņa rādītājus un 
tiem regulāri ir jāsaņem individuāli rēķini, 
kuru pamatā ir faktiskais patēriņš. Turklāt 
dalībvalstīm jāizstrādā pieprasījuma 
reakcijas programmas, kas kopā ar 
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pieprasījuma reakcijas sniedzējiem rada 
iespējas decentralizētiem un elastīgiem 
enerģijas ražotājiem un tos apbalvo.

Or. en

Grozījums 237
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(21) Izstrādājot energoefektivitātes 
palielināšanas pasākumus, būtu jāņem vērā 
efektivitātes ieguvumi un ietaupījumi no 
rentablu tehnoloģiju inovāciju, piemēram, 
viedo skaitītāju, plašas izmantošanas. Lai 
maksimāli palielinātu ieguvumu no šīm 
inovācijām, tiešajiem patērētājiem ir jāspēj 
vizualizēt izmaksu un patēriņa rādītājus un 
tiem regulāri ir jāsaņem individuāli rēķini, 
kuru pamatā ir faktiskais patēriņš. Turklāt 
dalībvalstīm jāizstrādā pieprasījuma 
reakcijas programmas, kas kopā ar 
pieprasījuma reakcijas sniedzējiem rada 
iespējas decentralizētiem un elastīgiem 
enerģijas ražotājiem un tos apbalvo.

Or. en

Grozījums 238
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

piemēram, viedo skaitītāju, plašas 
izmantošanas. Šo tehnoloģiju inovāciju 
ieviešana ir atbalstāma, ja pilnas 
izmaksu/ieguvuma analīzes rezultāti ir 
labvēlīgi, jo īpaši attiecībā uz 
patērētājiem, tostarp patērētājiem ar 
maziem ienākumiem, un ja tiek garantēts 
privātums. Tiešajiem patērētājiem jāspēj 
vizualizēt izmaksu un patēriņa rādītājus.

Or. en

Grozījums 239
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(21) Izstrādājot energoefektivitātes 
palielināšanas pasākumus, būtu jāņem vērā 
efektivitātes ieguvumi un ietaupījumi no 
rentablu tehnoloģiju inovāciju, piemēram, 
viedo skaitītāju, plašas izmantošanas. Lai 
maksimāli palielinātu ieguvumu no šīm 
inovācijām, tiešajiem patērētājiem ir jāspēj 
vizualizēt izmaksu un patēriņa rādītājus un 
tiem regulāri ir jāsaņem individuāli rēķini, 
kuru pamatā ir faktiskais patēriņš. 
Dalībvalstīm jāpieprasa, lai enerģijas un 
gāzes sadales uzņēmumi pieņem vienotu 
atainošanas sistēmu, kas palīdzētu 
patērētājiem pieņemt lēmumus.

Or. en

Grozījums 240
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums 241
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Smart meters are not “the one and only” cost effective technological innovation. Smart 
meters only allow the final customer to visualise his/her energy consumption in real time, 
without being able to influence it. Such a measure will not drive energy efficiency on its own. 
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Building automation and controls are vital in this context as they enable buildings to become 
intelligent. Further, building automation and controls, in comparison with other technologies, 
are technologies that are already available on the market, that are cost efficient and that have 
short pay-back times.Building automation and controls ensure average payback times of 3 to 
5 years at low investment volumes and with long-lasting impacts on energy savings. These are 
some of the most cost-effective energy efficiency technologies and the easiest to 
implement.Building automation and controls increase the energy saving potential of any other 
measures installed. Simple passive measures (such as glazing or insulation) only reduce 
consumption if controls are present, similarly plant installed will only achieve its design 
efficiency if controls are fitted.

Grozījums 242
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums 243
Kathleen Van Brempt

Direktīvas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Veicot enerģijas taupīšanas 
pasākumus, gadā uz vienu 
mājsaimniecību var ietaupīt līdz 
EUR 1000. Tādēļ energoefektivitātes 
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politika ir būtisks instruments, kas 
nodrošina, lai visi klienti spētu segt 
rēķinus par patērēto enerģijas daudzumu, 
un kas palīdz cīnīties pret enerģētisko 
nabadzību. 

Or. en

Grozījums 244
Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21b) Enerģētisko nabadzību galvenokārt 
izraisa zemi ienākumi, slikti dzīves 
apstākļi un augstas energoresursu cenas. 
Pret šiem trim elementiem jācīnās, 
palielinot ēku energoefektivitāti, uzliekot 
atbildību enerģijas tirgum un izstrādājot 
sociālās integrācijas pasākumus.

Or. en


