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Grozījums Nr. 245
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Augstas efektivitātes koģenerācijai un 
centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanai 
ir ievērojams primārās enerģijas 
ietaupījumu potenciāls, kurš Savienībā nav 
pilnībā izmantots. Dalībvalstīm ir jāgatavo 
valsts plāni, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerāciju un centralizēto
siltumapgādi un dzesēšanu. Šiem plāniem
ir jāattiecas uz pietiekami ilgu periodu, lai 
nodrošinātu investoriem informāciju par 
valsts attīstības plāniem un veicinātu 
stabilu un atbalstošu investīciju vidi. 
Jaunās elektroenerģijas ražošanas iekārtas 
un esošās iekārtas, kuras tiek būtiski 
modernizētas vai kurām tiek atjaunināta 
atļauja vai licence, ir jāaprīko ar augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtām, lai 
rekuperētu siltuma pārpalikumu, kas rodas 
elektroenerģijas ražošanā. Pēc tam, 
izmantojot centralizētās siltumapgādes 
tīklus, šo siltuma pārpalikumu var 
transportēt turp, kur tas vajadzīgs. Šim 
nolūkam dalībvalstīm ir jāpieņem atļaujas 
kritēriji, lai nodrošinātu to, ka iekārtas 
atrodas tuvu siltuma pieprasījuma 
punktiem. Tomēr noteiktās situācijās 
dalībvalstīm ir jāļauj noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no šī pienākuma.

(23) Augstas efektivitātes koģenerācijai un 
centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanai 
ir ievērojams primārās enerģijas 
ietaupījumu potenciāls, kurš Savienībā nav 
pilnībā izmantots. Dalībvalstīm ir jāveic 
visaptverošs siltumapgādes un dzesēšanas 
pieprasījuma novērtējums. Šim 
novērtējumam ir jāattiecas uz pietiekami 
ilgu periodu, lai nodrošinātu investoriem 
informāciju par valsts attīstības plāniem un 
veicinātu stabilu un atbalstošu investīciju 
vidi. Jaunās elektroenerģijas ražošanas 
iekārtas un esošās iekārtas, kuras būtiski 
jāmodernizē vai kurām tiek atjaunināta 
atļauja vai licence, ir jāanalizē, vai ir 
tehniski un ekonomiski izdevīgi aprīkot ar 
augstas efektivitātes koģenerācijas 
iekārtām, lai rekuperētu siltuma 
pārpalikumu, kas rodas elektroenerģijas 
ražošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 246
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Augstas efektivitātes koģenerācijai un 
centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanai 
ir ievērojams primārās enerģijas 
ietaupījumu potenciāls, kurš Savienībā nav
pilnībā izmantots. Dalībvalstīm ir jāgatavo 
valsts plāni, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerāciju un centralizēto 
siltumapgādi un dzesēšanu. Šiem plāniem 
ir jāattiecas uz pietiekami ilgu periodu, lai 
nodrošinātu investoriem informāciju par 
valsts attīstības plāniem un veicinātu 
stabilu un atbalstošu investīciju vidi. 
Jaunās elektroenerģijas ražošanas iekārtas 
un esošās iekārtas, kuras tiek būtiski 
modernizētas vai kurām tiek atjaunināta 
atļauja vai licence, ir jāaprīko ar augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtām, lai 
rekuperētu siltuma pārpalikumu, kas rodas 
elektroenerģijas ražošanā. Pēc tam, 
izmantojot centralizētās siltumapgādes 
tīklus, šo siltuma pārpalikumu var 
transportēt turp, kur tas vajadzīgs. Šim 
nolūkam dalībvalstīm ir jāpieņem atļaujas 
kritēriji, lai nodrošinātu to, ka iekārtas 
atrodas tuvu siltuma pieprasījuma 
punktiem. Tomēr noteiktās situācijās 
dalībvalstīm ir jāļauj noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no šī pienākuma.

(23) Augstas efektivitātes koģenerācijai un 
centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanai 
ir ievērojams primārās enerģijas 
ietaupījumu potenciāls, kurš Savienībā nav 
pilnībā izmantots. Dalībvalstīm ir jāgatavo 
valsts plāni, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerāciju un centralizēto 
siltumapgādi un dzesēšanu. Šiem plāniem 
ir jāattiecas uz pietiekami ilgu periodu, lai 
nodrošinātu investoriem informāciju par 
valsts attīstības plāniem un veicinātu 
stabilu un atbalstošu investīciju vidi. 
Jaunās elektroenerģijas ražošanas iekārtas 
un esošās iekārtas, kuras tiek būtiski 
modernizētas vai kurām tiek atjaunināta 
atļauja vai licence, ir jāaprīko ar augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtām, lai 
rekuperētu siltuma pārpalikumu, kas rodas 
elektroenerģijas ražošanā, ja ir nodrošināts 
pietiekams pieprasījums pēc siltuma un 
iekārtas saimnieciska darbība, kā arī 
pakārtotā infrastruktūra jau ir pieejama 
vai var tikt izveidota bez lieliem 
izdevumiem. Pēc tam, izmantojot 
centralizētās siltumapgādes tīklus, šo 
siltuma pārpalikumu var transportēt turp, 
kur tas vajadzīgs. Turklāt dalībvalstis var 
ieviest atļaujas kritērijus, kas nodrošina to, 
ka iekārtas atrodas tuvu siltuma 
pieprasījuma punktiem. Tomēr šādā 
gadījumā noteiktās situācijās dalībvalstīm 
ir jāļauj noteikt nosacījumus atbrīvošanai 
no šī pienākuma.

Or. de

Pamatojums

Nav jēgas no koģenerācijas iekārtām zaļas pļavas vidū. Tomēr tās arī nevar, kā ierosina 
Komisija, visos gadījumos ierīkot potenciālo patērētāju tiešā tuvumā, piemēram, mikrorajona 
vidū. Kā līdz šim, atrašanās vietas izvēlei jābūt vietējo pašvaldību iestāžu ziņā, jo īpaši 
apspriežoties ar iedzīvotājiem un citām ieinteresētajām personām. Turklāt pastāvīgi 
jānodrošina darbības rentabilitāte.
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Grozījums Nr. 247
Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Augstas efektivitātes koģenerācijai un 
centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanai 
ir ievērojams primārās enerģijas 
ietaupījumu potenciāls, kurš Savienībā nav 
pilnībā izmantots. Dalībvalstīm ir jāgatavo 
valsts plāni, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerāciju un centralizēto 
siltumapgādi un dzesēšanu. Šiem plāniem 
ir jāattiecas uz pietiekami ilgu periodu, lai 
nodrošinātu investoriem informāciju par 
valsts attīstības plāniem un veicinātu 
stabilu un atbalstošu investīciju vidi. 
Jaunās elektroenerģijas ražošanas iekārtas 
un esošās iekārtas, kuras tiek būtiski 
modernizētas vai kurām tiek atjaunināta 
atļauja vai licence, ir jāaprīko ar augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtām, lai 
rekuperētu siltuma pārpalikumu, kas rodas 
elektroenerģijas ražošanā. Pēc tam, 
izmantojot centralizētās siltumapgādes 
tīklus, šo siltuma pārpalikumu var 
transportēt turp, kur tas vajadzīgs. Šim 
nolūkam dalībvalstīm ir jāpieņem atļaujas 
kritēriji, lai nodrošinātu to, ka iekārtas 
atrodas tuvu siltuma pieprasījuma 
punktiem. Tomēr noteiktās situācijās 
dalībvalstīm ir jāļauj noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no šī pienākuma.

(23) Augstas efektivitātes koģenerācijai un 
centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanai 
ir ievērojams primārās enerģijas 
ietaupījumu potenciāls, kurš Savienībā nav 
pilnībā izmantots. Dalībvalstīm ir jāgatavo 
valsts plāni, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerāciju un centralizēto 
siltumapgādi un dzesēšanu, kā arī 
novērtētu to sociālekonomisko un 
komerciālo pamatojumu. Šiem plāniem ir 
jāattiecas uz pietiekami ilgu periodu, lai 
nodrošinātu investoriem informāciju par 
valsts attīstības plāniem un veicinātu 
stabilu un atbalstošu investīciju vidi. 
Jaunās elektroenerģijas ražošanas iekārtas 
un esošās iekārtas, kuras tiek būtiski 
modernizētas vai kurām tiek atjaunināta 
atļauja vai licence, ir jāaprīko ar augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtām, lai 
rekuperētu siltuma pārpalikumu, kas rodas 
elektroenerģijas ražošanā, ja tas ir 
tehniski, sociālekonomiski un komerciāli 
iespējams. Pēc tam, izmantojot 
centralizētās siltumapgādes tīklus, šo 
siltuma pārpalikumu var transportēt turp, 
kur tas vajadzīgs. Šim nolūkam 
dalībvalstīm ir jāpieņem atļaujas kritēriji, 
lai nodrošinātu to, ka iekārtas atrodas tuvu 
siltuma pieprasījuma punktiem. Tomēr 
noteiktās situācijās dalībvalstīm ir jāļauj 
noteikt nosacījumus atbrīvošanai no šī 
pienākuma.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Giles Chichester
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Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Augstas efektivitātes koģenerācijai un 
centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanai 
ir ievērojams primārās enerģijas 
ietaupījumu potenciāls, kurš Savienībā nav 
pilnībā izmantots. Dalībvalstīm ir jāgatavo 
valsts plāni, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerāciju un centralizēto 
siltumapgādi un dzesēšanu. Šiem plāniem 
ir jāattiecas uz pietiekami ilgu periodu, lai 
nodrošinātu investoriem informāciju par 
valsts attīstības plāniem un veicinātu 
stabilu un atbalstošu investīciju vidi. 
Jaunās elektroenerģijas ražošanas iekārtas 
un esošās iekārtas, kuras tiek būtiski 
modernizētas vai kurām tiek atjaunināta 
atļauja vai licence, ir jāaprīko ar augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtām, lai 
rekuperētu siltuma pārpalikumu, kas rodas 
elektroenerģijas ražošanā. Pēc tam, 
izmantojot centralizētās siltumapgādes 
tīklus, šo siltuma pārpalikumu var 
transportēt turp, kur tas vajadzīgs. Šim 
nolūkam dalībvalstīm ir jāpieņem atļaujas 
kritēriji, lai nodrošinātu to, ka iekārtas 
atrodas tuvu siltuma pieprasījuma 
punktiem. Tomēr noteiktās situācijās 
dalībvalstīm ir jāļauj noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no šī pienākuma.

(23) Augstas efektivitātes koģenerācijai un 
centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanai 
ir ievērojams primārās enerģijas 
ietaupījumu potenciāls, kurš Savienībā nav 
pilnībā izmantots. Dalībvalstīm ir jāgatavo 
valsts plāni, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerāciju un centralizēto 
siltumapgādi un dzesēšanu, ja tas atbilst to 
klimata un dzīvojamo ēku struktūrai. 
Šiem plāniem ir jāattiecas uz pietiekami 
ilgu periodu, lai nodrošinātu investoriem 
informāciju par valsts attīstības plāniem un 
veicinātu stabilu un atbalstošu investīciju 
vidi. Jaunās elektroenerģijas ražošanas 
iekārtas un esošās iekārtas, kuras tiek 
būtiski modernizētas vai kurām tiek 
atjaunināta atļauja vai licence, ir jāaprīko 
ar augstas efektivitātes koģenerācijas 
iekārtām, lai rekuperētu siltuma 
pārpalikumu, kas rodas elektroenerģijas 
ražošanā. Pēc tam, izmantojot centralizētās 
siltumapgādes tīklus, šo siltuma 
pārpalikumu var transportēt turp, kur tas 
vajadzīgs. Šim nolūkam dalībvalstīm ir 
jāpieņem atļaujas kritēriji, lai nodrošinātu 
to, ka iekārtas atrodas tuvu siltuma 
pieprasījuma punktiem. Tomēr noteiktās 
situācijās dalībvalstīm ir jāļauj noteikt 
nosacījumus atbrīvošanai no šī pienākuma.

Or. en

Grozījums Nr. 249
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Augstas efektivitātes koģenerācijai un (23) Augstas efektivitātes koģenerācijai un 



AM\882687LV.doc 7/107 PE475.874v01-00

LV

centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanai 
ir ievērojams primārās enerģijas 
ietaupījumu potenciāls, kurš Savienībā nav 
pilnībā izmantots. Dalībvalstīm ir jāgatavo 
valsts plāni, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerāciju un centralizēto 
siltumapgādi un dzesēšanu. Šiem plāniem 
ir jāattiecas uz pietiekami ilgu periodu, lai 
nodrošinātu investoriem informāciju par 
valsts attīstības plāniem un veicinātu 
stabilu un atbalstošu investīciju vidi. 
Jaunās elektroenerģijas ražošanas 
iekārtas un esošās iekārtas, kuras tiek 
būtiski modernizētas vai kurām tiek 
atjaunināta atļauja vai licence, ir jāaprīko 
ar augstas efektivitātes koģenerācijas 
iekārtām, lai rekuperētu siltuma 
pārpalikumu, kas rodas elektroenerģijas 
ražošanā. Pēc tam, izmantojot 
centralizētās siltumapgādes tīklus, šo 
siltuma pārpalikumu var transportēt turp, 
kur tas vajadzīgs. Šim nolūkam 
dalībvalstīm ir jāpieņem atļaujas kritēriji, 
lai nodrošinātu to, ka iekārtas atrodas 
tuvu siltuma pieprasījuma punktiem. 
Tomēr noteiktās situācijās dalībvalstīm ir 
jāļauj noteikt nosacījumus atbrīvošanai 
no šī pienākuma.

centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanai 
ir ievērojams primārās enerģijas 
ietaupījumu potenciāls, kurš Savienībā nav 
pilnībā izmantots.

Or. en

Grozījums Nr. 250
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Augstas efektivitātes koģenerācijai un 
centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanai 
ir ievērojams primārās enerģijas 
ietaupījumu potenciāls, kurš Savienībā nav 
pilnībā izmantots. Dalībvalstīm ir jāgatavo 
valsts plāni, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerāciju un centralizēto 

(23) Augstas efektivitātes koģenerācijai un 
centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanai 
ir ievērojams primārās enerģijas 
ietaupījumu potenciāls, kurš Savienībā nav 
pilnībā izmantots. Dalībvalstis veicina
augstas efektivitātes koģenerāciju un 
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siltumapgādi un dzesēšanu. Šiem plāniem 
ir jāattiecas uz pietiekami ilgu periodu, lai 
nodrošinātu investoriem informāciju par 
valsts attīstības plāniem un veicinātu 
stabilu un atbalstošu investīciju vidi. 
Jaunās elektroenerģijas ražošanas 
iekārtas un esošās iekārtas, kuras tiek 
būtiski modernizētas vai kurām tiek 
atjaunināta atļauja vai licence, ir jāaprīko 
ar augstas efektivitātes koģenerācijas 
iekārtām, lai rekuperētu siltuma
pārpalikumu, kas rodas elektroenerģijas 
ražošanā. Pēc tam, izmantojot 
centralizētās siltumapgādes tīklus, šo 
siltuma pārpalikumu var transportēt turp, 
kur tas vajadzīgs. Šim nolūkam 
dalībvalstīm ir jāpieņem atļaujas kritēriji, 
lai nodrošinātu to, ka iekārtas atrodas 
tuvu siltuma pieprasījuma punktiem. 
Tomēr noteiktās situācijās dalībvalstīm ir 
jāļauj noteikt nosacījumus atbrīvošanai 
no šī pienākuma.

centralizēto siltumapgādi un dzesēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 251
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Augstas efektivitātes koģenerācijai un 
centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanai 
ir ievērojams primārās enerģijas 
ietaupījumu potenciāls, kurš Savienībā nav 
pilnībā izmantots. Dalībvalstīm ir jāgatavo 
valsts plāni, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerāciju un centralizēto 
siltumapgādi un dzesēšanu. Šiem plāniem 
ir jāattiecas uz pietiekami ilgu periodu, lai 
nodrošinātu investoriem informāciju par 
valsts attīstības plāniem un veicinātu 
stabilu un atbalstošu investīciju vidi. 
Jaunās elektroenerģijas ražošanas iekārtas 

(23) Augstas efektivitātes koģenerācijai un 
centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanai 
ir ievērojams primārās enerģijas 
ietaupījumu potenciāls, kurš Savienībā nav 
pilnībā izmantots. Dalībvalstīm ir jāgatavo 
valsts plāni, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerāciju un centralizēto 
siltumapgādi un dzesēšanu. Šiem plāniem 
ir jāattiecas uz pietiekami ilgu periodu, lai 
nodrošinātu investoriem informāciju par 
valsts attīstības plāniem un veicinātu 
stabilu un atbalstošu investīciju vidi. 
Jaunās elektroenerģijas ražošanas iekārtas 
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un esošās iekārtas, kuras tiek būtiski 
modernizētas vai kurām tiek atjaunināta 
atļauja vai licence, ir jāaprīko ar augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtām, lai 
rekuperētu siltuma pārpalikumu, kas rodas 
elektroenerģijas ražošanā. Pēc tam, 
izmantojot centralizētās siltumapgādes 
tīklus, šo siltuma pārpalikumu var 
transportēt turp, kur tas vajadzīgs. Šim 
nolūkam dalībvalstīm ir jāpieņem atļaujas 
kritēriji, lai nodrošinātu to, ka iekārtas 
atrodas tuvu siltuma pieprasījuma 
punktiem. Tomēr noteiktās situācijās 
dalībvalstīm ir jāļauj noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no šī pienākuma.

un esošās iekārtas, kuras tiek būtiski 
modernizētas vai kurām tiek atjaunināta 
atļauja vai licence, var aprīkot ar augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtām, lai 
rekuperētu siltuma pārpalikumu, kas rodas 
elektroenerģijas ražošanā. Pēc tam, 
izmantojot centralizētās siltumapgādes 
tīklus, šo siltuma pārpalikumu var 
transportēt turp, kur tas vajadzīgs. Šim 
nolūkam dalībvalstis var pieņemt atļaujas 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka iekārtas 
atrodas tuvu siltuma pieprasījuma 
punktiem. Tomēr noteiktās situācijās 
dalībvalstīm ir jāļauj noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no šī pienākuma.

Or. ro

Grozījums Nr. 252
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Augstas efektivitātes koģenerācijai un 
centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanai 
ir ievērojams primārās enerģijas 
ietaupījumu potenciāls, kurš Savienībā nav 
pilnībā izmantots. Dalībvalstīm ir jāgatavo 
valsts plāni, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerāciju un centralizēto 
siltumapgādi un dzesēšanu. Šiem plāniem 
ir jāattiecas uz pietiekami ilgu periodu, lai 
nodrošinātu investoriem informāciju par 
valsts attīstības plāniem un veicinātu 
stabilu un atbalstošu investīciju vidi. 
Jaunās elektroenerģijas ražošanas iekārtas 
un esošās iekārtas, kuras tiek būtiski 
modernizētas vai kurām tiek atjaunināta 
atļauja vai licence, ir jāaprīko ar augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtām, lai 
rekuperētu siltuma pārpalikumu, kas rodas 
elektroenerģijas ražošanā. Pēc tam, 
izmantojot centralizētās siltumapgādes 

(23) Augstas efektivitātes koģenerācijai un 
centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanai 
ir ievērojams primārās enerģijas 
ietaupījumu potenciāls, kurš Savienībā nav 
pilnībā izmantots. Dalībvalstīm ir jāgatavo 
valsts plāni, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerāciju un centralizēto 
siltumapgādi un dzesēšanu. Šiem plāniem 
ir jāattiecas uz pietiekami ilgu periodu, lai 
nodrošinātu investoriem informāciju par 
valsts attīstības plāniem un veicinātu 
stabilu un atbalstošu investīciju vidi. 
Jaunās elektroenerģijas ražošanas iekārtas 
un esošās iekārtas, kuras tiek būtiski 
modernizētas vai kurām tiek atjaunināta 
atļauja vai licence, ir jāaprīko ar augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtām, lai 
rekuperētu siltuma pārpalikumu, kas rodas 
elektroenerģijas ražošanā. Pēc tam, 
izmantojot centralizētās siltumapgādes 
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tīklus, šo siltuma pārpalikumu var 
transportēt turp, kur tas vajadzīgs. Šim 
nolūkam dalībvalstīm ir jāpieņem atļaujas 
kritēriji, lai nodrošinātu to, ka iekārtas 
atrodas tuvu siltuma pieprasījuma 
punktiem. Tomēr noteiktās situācijās 
dalībvalstīm ir jāļauj noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no šī pienākuma.

tīklus, šo siltuma pārpalikumu var 
transportēt turp, kur tas vajadzīgs. Šim 
nolūkam dalībvalstīm ir jāpieņem atļaujas 
kritēriji, lai nodrošinātu to, ka iekārtas 
atrodas tuvu siltuma pieprasījuma 
punktiem. Tomēr noteiktās situācijās 
dalībvalstīm ir jāļauj noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no šī pienākuma. Lai 
veicinātu ieguldījumus koģenerācijas 
jomā, šīm iekārtām nav obligāti jāatbilst 
2003. gada 13. oktobra 
Direktīvas 2003/87/EK prasībām.

Or. de

Pamatojums

Koģenerācijas iekārtu operatoriem jābūt iespējai brīvi izvēlēties, vai tie vēlas piedalīties 
emisijas sertifikātu tirdzniecībā.

Grozījums Nr. 253
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Augstas efektivitātes koģenerācijai un 
centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanai 
ir ievērojams primārās enerģijas 
ietaupījumu potenciāls, kurš Savienībā nav 
pilnībā izmantots. Dalībvalstīm ir jāgatavo 
valsts plāni, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerāciju un centralizēto 
siltumapgādi un dzesēšanu. Šiem plāniem
ir jāattiecas uz pietiekami ilgu periodu, lai 
nodrošinātu investoriem informāciju par
valsts attīstības plāniem un veicinātu 
stabilu un atbalstošu investīciju vidi. 
Jaunās elektroenerģijas ražošanas iekārtas 
un esošās iekārtas, kuras tiek būtiski 
modernizētas vai kurām tiek atjaunināta 
atļauja vai licence, ir jāaprīko ar augstas 

(23) Augstas efektivitātes koģenerācijai un 
centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanai 
ir ievērojams primārās enerģijas 
ietaupījumu potenciāls, kurš Savienībā nav 
pilnībā izmantots. Dalībvalstīm ir jāgatavo 
valsts analīzes par to iespējām attīstīt
augstas efektivitātes koģenerāciju un 
centralizēto siltumapgādi un dzesēšanu. 
Dalībvalstīm jātiecas nodrošināt 
investoriem informāciju par valsts 
attīstības plāniem pietiekami ilgā 
laikposmā, kas veicinātu stabilu un 
atbalstošu investīciju vidi. Ja 
izmaksu/ieguvuma analīze ir pozitīva,
jaunās elektroenerģijas ražošanas iekārtas 
un esošās iekārtas, kuras tiek būtiski 
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efektivitātes koģenerācijas iekārtām, lai 
rekuperētu siltuma pārpalikumu, kas rodas 
elektroenerģijas ražošanā. Pēc tam, 
izmantojot centralizētās siltumapgādes 
tīklus, šo siltuma pārpalikumu var 
transportēt turp, kur tas vajadzīgs. Šim 
nolūkam dalībvalstīm ir jāpieņem atļaujas 
kritēriji, lai nodrošinātu to, ka iekārtas 
atrodas tuvu siltuma pieprasījuma 
punktiem. Tomēr noteiktās situācijās 
dalībvalstīm ir jāļauj noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no šī pienākuma.

modernizētas vai kurām tiek atjaunināta 
atļauja vai licence, ir jāaprīko ar augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtām, lai 
rekuperētu siltuma pārpalikumu, kas rodas 
elektroenerģijas ražošanā. Pēc tam, 
izmantojot centralizētās siltumapgādes 
tīklus, šo siltuma pārpalikumu var 
transportēt turp, kur tas vajadzīgs. Šim 
nolūkam dalībvalstīm ir jāpieņem atļaujas 
kritēriji, lai nodrošinātu to, ka iekārtas 
atrodas tuvu siltuma pieprasījuma 
punktiem. Tomēr noteiktās situācijās 
dalībvalstīm ir jāļauj noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no šī pienākuma. Pieņemot 
atļaujas kritērijus, dalībvalstīm 
jānodrošina, ka pilnībā tiek ievērotas 
reģionālās un vietējās kompetences 
attiecībā uz teritoriālo plānošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 254
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Augstas efektivitātes koģenerācijai un 
centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanai 
ir ievērojams primārās enerģijas 
ietaupījumu potenciāls, kurš Savienībā nav 
pilnībā izmantots. Dalībvalstīm ir jāgatavo 
valsts plāni, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerāciju un centralizēto 
siltumapgādi un dzesēšanu. Šiem plāniem 
ir jāattiecas uz pietiekami ilgu periodu, lai 
nodrošinātu investoriem informāciju par 
valsts attīstības plāniem un veicinātu 
stabilu un atbalstošu investīciju vidi. 
Jaunās elektroenerģijas ražošanas iekārtas
un esošās iekārtas, kuras tiek būtiski 
modernizētas vai kurām tiek atjaunināta 
atļauja vai licence, ir jāaprīko ar augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtām, lai 

(23) Augstas efektivitātes koģenerācijai un 
centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanai 
ir ievērojams primārās enerģijas 
ietaupījumu potenciāls, kurš Savienībā nav 
pilnībā izmantots. Dalībvalstīm ir jāgatavo 
valsts plāni, lai apsvērtu iespējas attiecībā 
uz augstas efektivitātes koģenerāciju un 
centralizēto siltumapgādi un dzesēšanu. 
Šiem plāniem ir jāattiecas uz pietiekami 
ilgu periodu, lai nodrošinātu investoriem
informāciju par valsts attīstības plāniem un 
veicinātu stabilu un atbalstošu investīciju 
vidi. Attiecībā uz jaunām elektroenerģijas 
ražošanas iekārtām un esošajām iekārtām, 
kuras tiek būtiski modernizētas vai kurām 
tiek atjaunināta atļauja vai licence, ir
jāapsver iespējamība uzstādīt augstas 
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rekuperētu siltuma pārpalikumu, kas rodas 
elektroenerģijas ražošanā. Pēc tam, 
izmantojot centralizētās siltumapgādes 
tīklus, šo siltuma pārpalikumu var 
transportēt turp, kur tas vajadzīgs. Šim 
nolūkam dalībvalstīm ir jāpieņem atļaujas 
kritēriji, lai nodrošinātu to, ka iekārtas 
atrodas tuvu siltuma pieprasījuma 
punktiem. Tomēr noteiktās situācijās 
dalībvalstīm ir jāļauj noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no šī pienākuma.

efektivitātes koģenerācijas iekārtas, lai 
rekuperētu siltuma pārpalikumu, kas rodas 
elektroenerģijas ražošanā. Pēc tam, 
izmantojot centralizētās siltumapgādes 
tīklus, šo siltuma pārpalikumu var 
transportēt turp, kur tas vajadzīgs. Šim 
nolūkam dalībvalstīm ir jāpieņem atļaujas 
kritēriji, lai izpētītu iespēju izvietot iekārtas 
tuvu siltuma pieprasījuma punktiem. 
Tomēr noteiktās situācijās dalībvalstīm ir 
jāļauj noteikt nosacījumus atbrīvošanai no 
šī pienākuma.

Or. en

Grozījums Nr. 255
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Augstas efektivitātes koģenerācijai un 
centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanai 
ir ievērojams primārās enerģijas 
ietaupījumu potenciāls, kurš Savienībā nav 
pilnībā izmantots. Dalībvalstīm ir jāgatavo 
valsts plāni, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerāciju un centralizēto 
siltumapgādi un dzesēšanu. Šiem plāniem 
ir jāattiecas uz pietiekami ilgu periodu, lai 
nodrošinātu investoriem informāciju par 
valsts attīstības plāniem un veicinātu 
stabilu un atbalstošu investīciju vidi. 
Jaunās elektroenerģijas ražošanas iekārtas 
un esošās iekārtas, kuras tiek būtiski 
modernizētas vai kurām tiek atjaunināta 
atļauja vai licence, ir jāaprīko ar augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtām, lai 
rekuperētu siltuma pārpalikumu, kas rodas 
elektroenerģijas ražošanā. Pēc tam, 
izmantojot centralizētās siltumapgādes 
tīklus, šo siltuma pārpalikumu var 
transportēt turp, kur tas vajadzīgs. Šim 
nolūkam dalībvalstīm ir jāpieņem atļaujas 

(23) Augstas efektivitātes koģenerācijai un 
centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanai 
ir ievērojams primārās enerģijas 
ietaupījumu potenciāls, kurš Savienībā nav 
pilnībā izmantots. Dalībvalstīm ir jāgatavo 
valsts plāni, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerāciju un centralizēto 
siltumapgādi un dzesēšanu. Šiem plāniem 
ir jāattiecas uz pietiekami ilgu periodu, lai 
nodrošinātu investoriem informāciju par 
valsts attīstības plāniem un veicinātu 
stabilu un atbalstošu investīciju vidi. 
Jaunās elektroenerģijas ražošanas iekārtas 
un esošās iekārtas, kuras tiek būtiski 
modernizētas vai kurām tiek atjaunināta 
atļauja vai licence, ir jāaprīko ar augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtām, lai 
rekuperētu siltuma pārpalikumu, kas rodas 
elektroenerģijas ražošanā, ja tas ir 
tehniski, ekonomiski un komerciāli 
iespējams. Pēc tam, izmantojot 
centralizētās siltumapgādes tīklus, šo 
siltuma pārpalikumu var transportēt turp, 
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kritēriji, lai nodrošinātu to, ka iekārtas 
atrodas tuvu siltuma pieprasījuma 
punktiem. Tomēr noteiktās situācijās 
dalībvalstīm ir jāļauj noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no šī pienākuma.

kur tas vajadzīgs. Šim nolūkam 
dalībvalstīm ir jāpieņem atļaujas kritēriji, 
lai nodrošinātu to, ka iekārtas atrodas tuvu 
siltuma pieprasījuma punktiem. Tomēr 
noteiktās situācijās dalībvalstīm ir jāļauj 
noteikt nosacījumus atbrīvošanai no šī 
pienākuma.

Or. en

Grozījums Nr. 256
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Augstas efektivitātes koģenerācijai un 
centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanai 
ir ievērojams primārās enerģijas 
ietaupījumu potenciāls, kurš Savienībā nav 
pilnībā izmantots. Dalībvalstīm ir jāgatavo 
valsts plāni, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerāciju un centralizēto 
siltumapgādi un dzesēšanu. Šiem plāniem 
ir jāattiecas uz pietiekami ilgu periodu, lai 
nodrošinātu investoriem informāciju par 
valsts attīstības plāniem un veicinātu 
stabilu un atbalstošu investīciju vidi. 
Jaunās elektroenerģijas ražošanas iekārtas 
un esošās iekārtas, kuras tiek būtiski 
modernizētas vai kurām tiek atjaunināta 
atļauja vai licence, ir jāaprīko ar augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtām, lai 
rekuperētu siltuma pārpalikumu, kas rodas 
elektroenerģijas ražošanā. Pēc tam, 
izmantojot centralizētās siltumapgādes 
tīklus, šo siltuma pārpalikumu var 
transportēt turp, kur tas vajadzīgs. Šim 
nolūkam dalībvalstīm ir jāpieņem atļaujas 
kritēriji, lai nodrošinātu to, ka iekārtas 
atrodas tuvu siltuma pieprasījuma 
punktiem. Tomēr noteiktās situācijās 
dalībvalstīm ir jāļauj noteikt nosacījumus 

(23) Augstas efektivitātes koģenerācijai un 
centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanai 
ir ievērojams primārās enerģijas 
ietaupījumu potenciāls, kurš Savienībā nav 
pilnībā izmantots. Dalībvalstīm ir jāgatavo 
valsts plāni, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerāciju un centralizēto 
siltumapgādi un dzesēšanu, novērtējot 
sociālekonomiskās izmaksas. Šiem 
plāniem ir jāattiecas uz pietiekami ilgu 
periodu, lai nodrošinātu investoriem 
informāciju par valsts attīstības plāniem un 
veicinātu stabilu un atbalstošu investīciju 
vidi. Jaunās elektroenerģijas ražošanas 
iekārtas un esošās iekārtas, kuras tiek 
būtiski modernizētas vai kurām tiek 
atjaunināta atļauja vai licence, ir jāaprīko 
ar augstas efektivitātes koģenerācijas 
iekārtām, lai rekuperētu siltuma 
pārpalikumu, kas rodas elektroenerģijas
ražošanā. Pēc tam, izmantojot centralizētās 
siltumapgādes tīklus, šo siltuma 
pārpalikumu var transportēt turp, kur tas 
vajadzīgs. Šim nolūkam dalībvalstīm ir 
jāpieņem atļaujas kritēriji, lai nodrošinātu 
to, ka iekārtas atrodas tuvu siltuma 
pieprasījuma punktiem. Tomēr noteiktās 
situācijās dalībvalstīm ir jāļauj noteikt 
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atbrīvošanai no šī pienākuma. nosacījumus atbrīvošanai no šī pienākuma.

Or. en

Grozījums Nr. 257
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Ražošanas uzņēmumi izmanto 
siltuma pārpalikumus no spēkstacijām kā 
tehnoloģisko siltumu, lai iegūtu šo 
siltumu par izdevīgākām cenām, turklāt 
šādas enerģijas izmaksas nebūtu jāapliek 
ar nodokļiem.

Or. pl

Pamatojums

Ievērojams daudzums primārās enerģijas pašlaik nokļūst neizmantots kā siltums vidē, īpaši, 
ja termoelektrostacijas atrodas tālu no apdzīvotām vietām. 

Grozījums Nr. 258
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
23.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23b) Uz ķīmiskajiem produktiem, ko 
izmanto kā sintētisko degvielu kopā ar 
fosilo kurināmo elektroenerģijas vai 
siltuma koģenerācijas procesā, jāattiecina 
izdevīgāki nodokļi.

Or. pl
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Pamatojums

Ir pieejamas tehnoloģijas, kas var ievērojami samazināt CO2 emisijas; piemēram, CO2 ir ļoti 
svarīgs substrāts sintētisko degvielu ražošanā.

Grozījums Nr. 259
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai palielinātu pārredzamību un 
tiešais patērētājs varētu izvēlēties starp 
koģenerācijas režīmā saražoto 
elektroenerģiju un elektroenerģiju, kas 
ražota ar citiem paņēmieniem, 
jānodrošina, lai, pamatojoties uz 
saskaņotām efektivitātes atskaites 
vērtībām, var apliecināt to, ka 
elektroenerģija saražota, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerāciju. 
Izcelsmes apliecināšanas shēmas pašas 
par sevi nenozīmē tiesības gūt labumu no 
valsts līmeņa atbalsta mehānismiem. Ir 
svarīgi, lai izcelsmes apliecinājumos 
varētu ietvert visus augstas efektivitātes 
koģenerācijas režīmā saražotās 
elektroenerģijas veidus. Izcelsmes 
apliecinājumi ir jānošķir no apmaiņai 
paredzētajiem sertifikātiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 260
Krišjānis Kariņš

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai palielinātu pārredzamību un svītrots
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tiešais patērētājs varētu izvēlēties starp 
koģenerācijas režīmā saražoto 
elektroenerģiju un elektroenerģiju, kas 
ražota ar citiem paņēmieniem, 
jānodrošina, lai, pamatojoties uz 
saskaņotām efektivitātes atskaites 
vērtībām, var apliecināt to, ka 
elektroenerģija saražota, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerāciju. 
Izcelsmes apliecināšanas shēmas pašas 
par sevi nenozīmē tiesības gūt labumu no 
valsts līmeņa atbalsta mehānismiem. Ir 
svarīgi, lai izcelsmes apliecinājumos 
varētu ietvert visus augstas efektivitātes 
koģenerācijas režīmā saražotās 
elektroenerģijas veidus. Izcelsmes 
apliecinājumi ir jānošķir no apmaiņai 
paredzētajiem sertifikātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 261
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai palielinātu pārredzamību un tiešais 
patērētājs varētu izvēlēties starp 
koģenerācijas režīmā saražoto 
elektroenerģiju un elektroenerģiju, kas 
ražota ar citiem paņēmieniem, 
jānodrošina, lai, pamatojoties uz
saskaņotām efektivitātes atskaites 
vērtībām, var apliecināt to, ka 
elektroenerģija saražota, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerāciju. 
Izcelsmes apliecināšanas shēmas pašas 
par sevi nenozīmē tiesības gūt labumu no 
valsts līmeņa atbalsta mehānismiem. Ir 
svarīgi, lai izcelsmes apliecinājumos 
varētu ietvert visus augstas efektivitātes 
koģenerācijas režīmā saražotās 
elektroenerģijas veidus. Izcelsmes 

(25) Lai palielinātu pārredzamību un tiešais 
patērētājs varētu izvēlēties starp 
koģenerācijas režīmā saražoto 
elektroenerģiju un elektroenerģiju, kas 
ražota ar citiem paņēmieniem, dalībvalstīm 
jābūt iespējai, pamatojoties uz saskaņotām 
efektivitātes atskaites vērtībām, apliecināt 
to, ka elektroenerģija saražota, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerāciju. Ja kāda 
dalībvalsts izlemj rīkoties šādi, ir svarīgi, 
lai izcelsmes apliecinājumos tiktu ietverti 
visi saražotās elektroenerģijas veidi, arī 
elektroenerģija, kas saražota, izmantojot 
vēja vai saules enerģiju, kā arī 
atomelektrostacijas, ogles, dabasgāzi, 
viļņu spēkstacijas, kodolsintēzi un citas 
nākotnes tehnoloģijas. Tādas 
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apliecinājumi ir jānošķir no apmaiņai 
paredzētajiem sertifikātiem.

elektroenerģijas gadījumā, kuras 
ražošanā izmantoti dažādi avoti, jānorāda 
atsevišķo avotu attiecīgā procentuālā daļa, 
ieskaitot izmaksas, kā arī izmaksas par 
šādas informācijas sniegšanas papildu 
izdevumiem, lai nodrošinātu pilnīgu 
pārredzamību. Izcelsmes apliecinājumi ir 
jānošķir no apmaiņai paredzētajiem 
sertifikātiem, un tie paši par sevi 
nenodrošina tiesības gūt labumu no valsts 
atbalsta mehānismiem.

Or. de

Pamatojums

Ja ES nopietni uztver pārredzamību, tad tai jāpaskaidro patērētājam arī attiecīgās izmaksas, 
ne tikai elektroenerģijas vai siltuma izcelsme/ražošanas veids. Ja arī kāda dalībvalsts izlemj 
par apliecinājumu sistēmu, šajā sistēmā jāietver visi enerģijas avoti un ražošanas veidi. 
Attiecīgās papildu izmaksas tad jāsedz patērētājam, un arī tās ir jāuzrāda.

Grozījums Nr. 262
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Jāņem vērā koģenerācijas un 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
sektoru īpašā struktūra, kas ietver daudzus 
mazus un vidējus ražotājus, jo īpaši 
pārskatot administratīvās procedūras, kas 
jāievēro, lai saņemtu atļauju koģenerācijas 
jaudas vai saistītu tīklu ierīkošanai, 
piemērojot principu „vispirms domāt par 
mazākajiem”.

(26) Jāņem vērā koģenerācijas un 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
sektoru īpašā struktūra, kas ietver daudzus 
mazus un vidējus ražotājus, jo īpaši 
pārskatot administratīvās procedūras, kas 
jāievēro, lai saņemtu atļauju koģenerācijas 
jaudas vai saistītu tīklu ierīkošanai, 
piemērojot principu „vispirms domāt par 
mazajiem uzņēmumiem”, ja tiek 
nodrošināta visaugstāko efektivitātes 
standartu ievērošana, lai atbilstu 
direktīvas mērķim.

Or. de
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Pamatojums

Lielas iekārtas parasti ir efektīvākas nekā liels skaits mazāku iekārtu. Uztverot mērķi par 
energoefektivitātes palielināšanu nopietni, princips „vispirms domāt par mazajiem 
uzņēmumiem” nedrīkst negatīvi ietekmēt efektivitātes mērķi. Attiecīgi arī mazajām iekārtām 
jāpiemēro visaugstākās energoefektivitātes prasības.

Grozījums Nr. 263
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Jāņem vērā koģenerācijas un 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
sektoru īpašā struktūra, kas ietver daudzus 
mazus un vidējus ražotājus, jo īpaši 
pārskatot administratīvās procedūras, kas 
jāievēro, lai saņemtu atļauju koģenerācijas 
jaudas vai saistītu tīklu ierīkošanai, 
piemērojot principu „vispirms domāt par 
mazākajiem”.

(26) Jāņem vērā koģenerācijas un 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
sektoru īpašā struktūra, kas ietver daudzus 
mazus un vidējus ražotājus, jo īpaši 
pārskatot administratīvās procedūras, kas 
jāievēro, lai saņemtu atļauju koģenerācijas 
jaudas vai saistītu tīklu ierīkošanai, 
piemērojot principu „vispirms domāt par 
mazajiem uzņēmumiem”. Šajā saistībā 
jāveicina mikro koģenerācijas iekārtu 
uzstādīšana privātajās telpās.

Or. en

Grozījums Nr. 264
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Jāņem vērā koģenerācijas un 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
sektoru īpašā struktūra, kas ietver daudzus 
mazus un vidējus ražotājus, jo īpaši 
pārskatot administratīvās procedūras, kas 
jāievēro, lai saņemtu atļauju koģenerācijas 
jaudas vai saistītu tīklu ierīkošanai, 

(26) Jāņem vērā koģenerācijas un 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
sektoru īpašā struktūra, kas ietver daudzus 
mazus un vidējus ražotājus, jo īpaši 
pārskatot administratīvās procedūras, kas 
jāievēro, lai saņemtu atļauju koģenerācijas 
jaudas vai saistītu tīklu ierīkošanai, 
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piemērojot principu „vispirms domāt par 
mazākajiem”.

piemērojot principu „vispirms domāt par 
mazajiem uzņēmumiem”. Jo īpaši jāveicina 
mikro koģenerācijas iekārtu uzstādīšana 
privātajās telpās.

Or. en

Pamatojums

Grozījumā izklāstīts, ka mikro koģenerācijas iekārtu uzstādīšanas administratīvās procedūras 
būs pēc iespējas vienkāršākas.

Grozījums Nr. 265
Maria Da Graça Carvalho

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Jāņem vērā koģenerācijas un 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
sektoru īpašā struktūra, kas ietver daudzus 
mazus un vidējus ražotājus, jo īpaši 
pārskatot administratīvās procedūras, kas 
jāievēro, lai saņemtu atļauju koģenerācijas 
jaudas vai saistītu tīklu ierīkošanai,
piemērojot principu „vispirms domāt par 
mazākajiem”.

(26) Jāņem vērā koģenerācijas un 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
sektoru īpašā struktūra, kas ietver daudzus 
mazus un vidējus ražotājus, jo īpaši 
pārskatot administratīvās procedūras, kas 
jāievēro, lai saņemtu atļauju koģenerācijas 
jaudas vai saistītu tīklu ierīkošanai, 
piemērojot principu „vispirms domāt par 
mazajiem uzņēmumiem”. Jo īpaši jāveicina 
mikro koģenerācijas iekārtu uzstādīšana 
privātajās telpās.

Or. en

Grozījums Nr. 266
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Jāņem vērā koģenerācijas un 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 

(26) Jāņem vērā koģenerācijas un 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
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sektoru īpašā struktūra, kas ietver daudzus 
mazus un vidējus ražotājus, jo īpaši 
pārskatot administratīvās procedūras, kas 
jāievēro, lai saņemtu atļauju koģenerācijas 
jaudas vai saistītu tīklu ierīkošanai, 
piemērojot principu „vispirms domāt par 
mazākajiem”.

sektoru īpašā struktūra, kas ietver daudzus 
mazus un vidējus ražotājus, jo īpaši 
pārskatot administratīvās procedūras, kas 
jāievēro, lai saņemtu atļauju koģenerācijas 
jaudas vai saistītu tīklu ierīkošanai, 
piemērojot principu „vispirms domāt par 
mazajiem uzņēmumiem”. Jo īpaši jāveicina 
mikro koģenerācijas iekārtu uzstādīšana 
privātajās telpās.

Or. en

Grozījums Nr. 267
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(27) Lielākā daļa ES uzņēmumu pieder 
maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). 
Tie pārstāv milzīgu enerģijas ietaupījumu 
potenciālu ES. Lai palīdzētu viņiem 
pieņemt energoefektivitātes pasākumus, 
dalībvalstīm ir jāizveido labvēlīga sistēma, 
kas ļautu nodrošināt MVU tehnisko 
atbalstu un mērķtiecīgu informēšanu.
Ideālā gadījumā tad arī MVU būtu atļauts 
īstenot energoefektivitātes un taupības 
pasākumus, lai MVU rastos jaunas darba 
vietas vai vismaz tiktu saglabātas jau 
esošās.

Or. de

Grozījums Nr. 268
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 269
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 270
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 24. novembra 
Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām 
emisijām energoefektivitāti iekļauj starp 
kritērijiem, lai noteiktu labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus, kas izmantojami par 
atsauci, nosakot atļauju nosacījumus 
iekārtām, kas ietilpst tās darbības jomā, 
ieskaitot sadedzināšanas iekārtas, kuru 
kopējā nominālā ievadītā siltumjauda ir 
50 MW vai lielāka. Tomēr minētajā 
direktīvā dalībvalstīm ir paredzēta izvēle 
nepiemērot energoefektivitātes prasības 
sadedzināšanas iekārtām un citām 
iekārtām, kas emitē oglekļa dioksīdu, 
attiecībā uz darbībām, kas nosauktas 
I pielikumā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 13. oktobra 
Direktīvā 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā. Lai 
nodrošinātu to, ka elektroenerģijas un 
siltuma ražošanas iekārtās un 
minerāleļļas un gāzes rafinēšanas 
iekārtās tiek panākts būtisks 
energoefektivitātes palielinājums, ir 
jāuzrauga faktiskie energoefektivitātes 
līmeņi un jāsalīdzina ar attiecīgajiem 
energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti 
ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu. Komisijai ir jāsalīdzina 
energoefektivitātes līmeņi un, ja starp 
faktisko energoefektivitātes līmeni un to, 
kas saistīts ar labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu piemērošanu, ir būtiskas 
atšķirības, jāapsver iespēja ierosināt 
papildu pasākumus. Informācija, kas 
apkopota par faktiskajām 
energoefektivitātes vērtībām, ir jāizmanto 
arī, pārskatot saskaņotās efektivitātes 
atskaites vērtības atsevišķai siltuma un 
elektroenerģijas ražošanai, kas noteiktas 
Komisijas 2006. gada 21. decembra 
Lēmumā 2007/74/EK.

(28) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 24. novembra 
Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām 
emisijām energoefektivitāti iekļauj starp 
kritērijiem, lai noteiktu labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus, kas izmantojami par 
atsauci, nosakot atļauju nosacījumus 
iekārtām, kas ietilpst tās darbības jomā, 
ieskaitot sadedzināšanas iekārtas, kuru 
kopējā nominālā ievadītā siltumjauda ir 
50 MW vai lielāka.
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Or. en

Grozījums Nr. 271
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 24. novembra 
Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām 
emisijām energoefektivitāti iekļauj starp 
kritērijiem, lai noteiktu labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus, kas izmantojami par 
atsauci, nosakot atļauju nosacījumus 
iekārtām, kas ietilpst tās darbības jomā, 
ieskaitot sadedzināšanas iekārtas, kuru 
kopējā nominālā ievadītā siltumjauda ir 
50 MW vai lielāka. Tomēr minētajā 
direktīvā dalībvalstīm ir paredzēta izvēle 
nepiemērot energoefektivitātes prasības 
sadedzināšanas iekārtām un citām 
iekārtām, kas emitē oglekļa dioksīdu, 
attiecībā uz darbībām, kas nosauktas 
I pielikumā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 13. oktobra 
Direktīvā 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā. Lai 
nodrošinātu to, ka elektroenerģijas un 
siltuma ražošanas iekārtās un minerāleļļas 
un gāzes rafinēšanas iekārtās tiek panākts 
būtisks energoefektivitātes palielinājums, ir 
jāuzrauga faktiskie energoefektivitātes 
līmeņi un jāsalīdzina ar attiecīgajiem 
energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti ar 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu. Komisijai ir jāsalīdzina 
energoefektivitātes līmeņi un, ja starp 
faktisko energoefektivitātes līmeni un to, 
kas saistīts ar labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu piemērošanu, ir būtiskas 
atšķirības, jāapsver iespēja ierosināt 
papildu pasākumus. Informācija, kas 

(28) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 24. novembra 
Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām 
emisijām energoefektivitāti iekļauj starp 
kritērijiem, lai noteiktu labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus, kas izmantojami par 
atsauci, nosakot atļauju nosacījumus 
iekārtām, kas ietilpst tās darbības jomā, 
ieskaitot sadedzināšanas iekārtas, kuru 
kopējā nominālā ievadītā siltumjauda ir 
50 MW vai lielāka. Tomēr minētajā 
direktīvā dalībvalstīm ir paredzēta izvēle 
nepiemērot energoefektivitātes prasības 
sadedzināšanas iekārtām un citām 
iekārtām, kas emitē oglekļa dioksīdu, 
attiecībā uz darbībām, kas nosauktas 
I pielikumā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 13. oktobra 
Direktīvā 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā. Lai 
nodrošinātu to, ka elektroenerģijas un 
siltuma ražošanas iekārtās un minerāleļļas 
un gāzes rafinēšanas iekārtās tiek panākts 
būtisks energoefektivitātes palielinājums, ir 
jāuzrauga faktiskie energoefektivitātes 
līmeņi un jāsalīdzina ar attiecīgajiem 
energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti ar 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu. Komisijai ir jāsalīdzina 
energoefektivitātes līmeņi un jāpublicē 
rezultāti, turklāt jānodrošina 
konfidenciālo datu aizsardzība, ja starp 
faktisko energoefektivitātes līmeni un to, 
kas saistīts ar labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu piemērošanu, ir būtiskas 
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apkopota par faktiskajām 
energoefektivitātes vērtībām, ir jāizmanto 
arī, pārskatot saskaņotās efektivitātes 
atskaites vērtības atsevišķai siltuma un 
elektroenerģijas ražošanai, kas noteiktas 
Komisijas 2006. gada 21. decembra 
Lēmumā 2007/74/EK.

atšķirības. Šādā gadījumā Komisijai ar 
dalībvalstīm un operatoriem kopīgi 
jāatrod risinājumi, kā paaugstināt 
energoefektivitāti, neietekmējot 
konkurenci.

Or. de

Pamatojums

Izņēmumi ETS direktīvā pilnīgi noteikti ir pamatoti, un tāpēc tie ir jāsaglabā, un 
galvenokārt ― tos nevar apiet ar citu direktīvu. Izšķiroša nozīme ir nevis vēl vairāku tiesisko 
pienākumu ieviešanai, bet gan daudz vairāk risinājumu atrašanai, lai arī turpmāk 
nodrošinātu vietējās ražošanas konkurētspēju. Šajā ziņā ļoti apdraudēta ir (naftas) ķīmijas 
ražošanas nozare.

Grozījums Nr. 272
Edit Herczog

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 24. novembra 
Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām 
emisijām energoefektivitāti iekļauj starp 
kritērijiem, lai noteiktu labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus, kas izmantojami par 
atsauci, nosakot atļauju nosacījumus 
iekārtām, kas ietilpst tās darbības jomā, 
ieskaitot sadedzināšanas iekārtas, kuru 
kopējā nominālā ievadītā siltumjauda ir 
50 MW vai lielāka. Tomēr minētajā 
direktīvā dalībvalstīm ir paredzēta izvēle 
nepiemērot energoefektivitātes prasības 
sadedzināšanas iekārtām un citām 
iekārtām, kas emitē oglekļa dioksīdu, 
attiecībā uz darbībām, kas nosauktas 
I pielikumā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 13. oktobra 
Direktīvā 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 

(28) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 24. novembra 
Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām 
emisijām energoefektivitāti iekļauj starp 
kritērijiem, lai noteiktu labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus, kas izmantojami par 
atsauci, nosakot atļauju nosacījumus 
iekārtām, kas ietilpst tās darbības jomā, 
ieskaitot sadedzināšanas iekārtas, kuru 
kopējā nominālā ievadītā siltumjauda ir 
50 MW vai lielāka. Tomēr minētajā 
direktīvā dalībvalstīm ir paredzēta izvēle 
nepiemērot energoefektivitātes prasības 
sadedzināšanas iekārtām un citām 
iekārtām, kas emitē oglekļa dioksīdu, 
attiecībā uz darbībām, kas nosauktas 
I pielikumā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 13. oktobra 
Direktīvā 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
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emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā. Lai 
nodrošinātu to, ka elektroenerģijas un 
siltuma ražošanas iekārtās un minerāleļļas 
un gāzes rafinēšanas iekārtās tiek panākts 
būtisks energoefektivitātes palielinājums, ir 
jāuzrauga faktiskie energoefektivitātes 
līmeņi un jāsalīdzina ar attiecīgajiem 
energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti ar 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu. Komisijai ir jāsalīdzina 
energoefektivitātes līmeņi un, ja starp 
faktisko energoefektivitātes līmeni un to, 
kas saistīts ar labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu piemērošanu, ir būtiskas 
atšķirības, jāapsver iespēja ierosināt 
papildu pasākumus. Informācija, kas 
apkopota par faktiskajām 
energoefektivitātes vērtībām, ir jāizmanto 
arī, pārskatot saskaņotās efektivitātes 
atskaites vērtības atsevišķai siltuma un 
elektroenerģijas ražošanai, kas noteiktas 
Komisijas 2006. gada 21. decembra 
Lēmumā 2007/74/EK.

emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā. Lai 
nodrošinātu to, ka elektroenerģijas un 
siltuma ražošanas iekārtās tiek panākts 
būtisks energoefektivitātes palielinājums, ir 
jāuzrauga faktiskie energoefektivitātes 
līmeņi un jāsalīdzina ar attiecīgajiem 
energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti ar 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu. Komisijai ir jāsalīdzina 
energoefektivitātes līmeņi un, ja starp 
faktisko energoefektivitātes līmeni un to, 
kas saistīts ar labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu piemērošanu, ir būtiskas 
atšķirības, jāapsver iespēja ierosināt 
papildu pasākumus. Informācija, kas 
apkopota par faktiskajām 
energoefektivitātes vērtībām, ir jāizmanto 
arī, pārskatot saskaņotās efektivitātes 
atskaites vērtības atsevišķai siltuma un 
elektroenerģijas ražošanai, kas noteiktas 
Komisijas 2006. gada 21. decembra 
Lēmumā 2007/74/EK.

Or. en

Pamatojums

For refining, the energy costs represent more than 50% of the total operating costs. 
Managing energy (minimizing energy consumption and cost) is therefore a high priority. 
Refining is a sector exposed to carbon leakage, with a high trading intensity, and high CO2 
costs versus added value. In ETS directive and EU’s own NACE categorisation of industry, 
which is mandatory in the Union when economic activities are classified in statistics, refining 
is classified together with other energy intensive industries.Τhe draft proposal mistakenly 
compares the refining sector to the electricity generation sector. Τhe decision to specifically 
target oil refining, the only manufacturing sector targeted, in this Directive is unexpected and 
arbitrary. It has been introduced without any consultation, and was not addressed in the 
Impact Assessment. Refining would be covered by general provisions of the Directive 
addressed at energy intensive industries, so there is no need for specific reference to refining.

Grozījums Nr. 273
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 24. novembra 
Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām 
emisijām energoefektivitāti iekļauj starp 
kritērijiem, lai noteiktu labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus, kas izmantojami par 
atsauci, nosakot atļauju nosacījumus 
iekārtām, kas ietilpst tās darbības jomā, 
ieskaitot sadedzināšanas iekārtas, kuru 
kopējā nominālā ievadītā siltumjauda ir 
50 MW vai lielāka. Tomēr minētajā 
direktīvā dalībvalstīm ir paredzēta izvēle 
nepiemērot energoefektivitātes prasības 
sadedzināšanas iekārtām un citām 
iekārtām, kas emitē oglekļa dioksīdu, 
attiecībā uz darbībām, kas nosauktas 
I pielikumā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 13. oktobra 
Direktīvā 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā. Lai 
nodrošinātu to, ka elektroenerģijas un 
siltuma ražošanas iekārtās un minerāleļļas 
un gāzes rafinēšanas iekārtās tiek panākts 
būtisks energoefektivitātes palielinājums, ir 
jāuzrauga faktiskie energoefektivitātes 
līmeņi un jāsalīdzina ar attiecīgajiem 
energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti ar 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu. Komisijai ir jāsalīdzina 
energoefektivitātes līmeņi un, ja starp 
faktisko energoefektivitātes līmeni un to, 
kas saistīts ar labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu piemērošanu, ir būtiskas 
atšķirības, jāapsver iespēja ierosināt 
papildu pasākumus. Informācija, kas 
apkopota par faktiskajām 
energoefektivitātes vērtībām, ir jāizmanto 
arī, pārskatot saskaņotās efektivitātes 
atskaites vērtības atsevišķai siltuma un 
elektroenerģijas ražošanai, kas noteiktas 
Komisijas 2006. gada 21. decembra 
Lēmumā 2007/74/EK.

(28) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 24. novembra 
Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām 
emisijām energoefektivitāti iekļauj starp 
kritērijiem, lai noteiktu labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus, kas izmantojami par 
atsauci, nosakot atļauju nosacījumus 
iekārtām, kas ietilpst tās darbības jomā, 
ieskaitot sadedzināšanas iekārtas, kuru 
kopējā nominālā ievadītā siltumjauda ir 
50 MW vai lielāka. Tomēr minētajā 
direktīvā dalībvalstīm ir paredzēta izvēle 
nepiemērot energoefektivitātes prasības 
sadedzināšanas iekārtām un citām 
iekārtām, kas emitē oglekļa dioksīdu, 
attiecībā uz darbībām, kas nosauktas 
I pielikumā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 13. oktobra 
Direktīvā 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā. Lai 
nodrošinātu to, ka elektroenerģijas un 
siltuma ražošanas iekārtās un minerāleļļas 
un gāzes rafinēšanas iekārtās tiek panākts 
būtisks energoefektivitātes palielinājums, ir 
jāuzrauga faktiskie energoefektivitātes 
līmeņi un jāsalīdzina ar attiecīgajiem 
energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti ar 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu. Komisijai ir jāsalīdzina 
energoefektivitātes līmeņi un jāapsver
iespēja ierosināt papildu pasākumus 
saskaņā ar Direktīvu 2010/75/EK, ja starp 
faktisko energoefektivitātes līmeni un to, 
kas saistīts ar labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu piemērošanu, ir būtiskas 
atšķirības. Informācija, kas apkopota par 
faktiskajām energoefektivitātes vērtībām, ir 
jāizmanto arī, pārskatot saskaņotās 
efektivitātes atskaites vērtības atsevišķai 
siltuma un elektroenerģijas ražošanai, kas 
noteiktas Komisijas 2006. gada 
21. decembra Lēmumā 2007/74/EK.

Or. en
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Pamatojums

Direktīva par rūpnieciskajām emisijām (2010/75/EK) jau paredz sistēmu enerģijas 
operatoriem, lai ieguldītu efektīvās elektroenerģijas ražošanas sistēmās, pamatojoties uz 
labākajām pieejamajām tehnikām. Tāpēc nav nepieciešams jauns regulējums, piemēram, 
jaunu efektivitātes standartu noteikšana, un tas noteikti var pārklāties ar Direktīvu par 
rūpnieciskajām emisijām.

Grozījums Nr. 274
Edit Herczog

Direktīvas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Jebkuros šīs direktīvas pasākumos, 
ko attiecina uz energoietilpīgām nozarēm, 
ja atzīst, ka tajās pastāv būtisks oglekļa 
dioksīda emisiju pārvirzes risks atbilstoši 
ETS, vērā jāņem šo nozaru 
konkurētspēja, un tāpēc minētajiem 
pasākumiem jābūt rentabliem.

Or. en

Pamatojums

Lielas enerģijas izmaksas, ko papildina ETS, ir galvenais virzītājs energoefektivitātes 
uzlabojumu un emisiju samazināšanas jomā uzņēmumiem, kas pakļauti starptautiskajai 
konkurencei.

Grozījums Nr. 275
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Dalībvalstīm, pamatojoties uz 
objektīviem, pārredzamiem, 
nediskriminējošiem kritērijiem, ir jāizveido 
noteikumi, kas regulē izmaksu uzņemšanos 
un sadali elektrotīkla pieslēguma un 

(29) Dalībvalstīm, pamatojoties uz 
objektīviem, pārredzamiem, 
nediskriminējošiem kritērijiem, ir jāizveido 
noteikumi, kas regulē izmaksu uzņemšanos 
un sadali elektrotīkla pieslēguma un 
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elektrotīkla jaudas palielinājuma gadījumā 
un veicot tehniskos pielāgojumus, kas 
vajadzīgi, lai integrētu jaunos augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmā 
saražotas elektroenerģijas ražotājus, ņemot 
vērā pamatnostādnes un kodeksus, kas 
izstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 714/2009 par nosacījumiem attiecībā 
uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas 
pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 atcelšanu un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
13. jūlija Regulu (EK) Nr. 715/2009 par 
nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi 
dabasgāzes pārvades tīkliem un par 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu. 
Augstas efektivitātes koģenerācijas režīmā 
saražotas elektroenerģijas ražotājiem ir 
jāļauj izsludināt konkursu par pieslēguma 
darbiem. Ir jāatvieglo piekļuve tīkla 
sistēmai elektroenerģijai, kas saražota 
augstas efektivitātes koģenerācijas režīmā, 
īpaši mazajām un mikro koģenerācijas 
iekārtām.

elektrotīkla jaudas palielinājuma gadījumā 
un veicot tehniskos pielāgojumus, kas 
vajadzīgi, lai integrētu jaunos augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmā 
saražotas elektroenerģijas ražotājus, ņemot 
vērā pamatnostādnes un kodeksus, kas 
izstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 714/2009 par nosacījumiem attiecībā 
uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas 
pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 atcelšanu un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
13. jūlija Regulu (EK) Nr. 715/2009 par 
nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi 
dabasgāzes pārvades tīkliem un par 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu. 
Augstas efektivitātes koģenerācijas režīmā 
saražotas elektroenerģijas ražotājiem ir 
jāļauj izsludināt konkursu par pieslēguma 
darbiem. Ir jāatvieglo piekļuve tīkla 
sistēmai elektroenerģijai, kas saražota 
augstas efektivitātes koģenerācijas režīmā, 
īpaši mazajām un mikro koģenerācijas 
iekārtām. Jo īpaši jānodrošina prioritāra 
piekļuve tīklam, salīdzinot ar 
elektroenerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem avotiem, jo citādi nevar 
nodrošināt augstu efektivitāti, ražojot 
elektroenerģiju kombinācijā ar 
siltumenerģiju vai dzesēšanas enerģiju.

Or. de

Pamatojums

Pastāvīgi palielinot elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamās enerģijas un skaidri 
nenosakot prioritātes, jau dažu gadu laikā rastos konflikts par elektroenerģiju, kas saražota 
koģenerācijas iekārtās, un elektroenerģiju, kas iegūta atjaunojamās enerģijas iekārtās. Tā kā 
koģenerācijas iekārtas saražo vienlaikus divus produktus, tām jānosaka prioritāte, lai 
izvairītos no dārgām siltuma un aukstuma uzglabāšanas sistēmām. Turpmākajos gadu 
desmitos ievērojamas papildu izmaksas radīs jau elektroenerģijas uzglabāšanas sistēmu 
būvniecība vien.

Grozījums Nr. 276
András Gyürk
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Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Dalībvalstīm, pamatojoties uz 
objektīviem, pārredzamiem, 
nediskriminējošiem kritērijiem, ir jāizveido 
noteikumi, kas regulē izmaksu uzņemšanos 
un sadali elektrotīkla pieslēguma un 
elektrotīkla jaudas palielinājuma gadījumā 
un veicot tehniskos pielāgojumus, kas 
vajadzīgi, lai integrētu jaunos augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmā 
saražotas elektroenerģijas ražotājus, ņemot 
vērā pamatnostādnes un kodeksus, kas 
izstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 714/2009 par nosacījumiem attiecībā 
uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas 
pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 atcelšanu un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
13. jūlija Regulu (EK) Nr. 715/2009 par 
nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi 
dabasgāzes pārvades tīkliem un par 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu.
Augstas efektivitātes koģenerācijas režīmā 
saražotas elektroenerģijas ražotājiem ir 
jāļauj izsludināt konkursu par pieslēguma 
darbiem. Ir jāatvieglo piekļuve tīkla 
sistēmai elektroenerģijai, kas saražota 
augstas efektivitātes koģenerācijas režīmā, 
īpaši mazajām un mikro koģenerācijas 
iekārtām.

(29) Dalībvalstīm, pamatojoties uz 
objektīviem, pārredzamiem, 
nediskriminējošiem kritērijiem, ir jāizveido 
noteikumi, kas regulē izmaksu uzņemšanos 
un sadali elektrotīkla pieslēguma un 
elektrotīkla jaudas palielinājuma gadījumā 
un veicot tehniskos pielāgojumus, kas 
vajadzīgi, lai integrētu jaunos augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmā 
saražotas elektroenerģijas ražotājus, ņemot 
vērā pamatnostādnes un kodeksus, kas 
izstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 714/2009 par nosacījumiem attiecībā 
uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas 
pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 atcelšanu un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
13. jūlija Regulu (EK) Nr. 715/2009 par 
nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi 
dabasgāzes pārvades tīkliem un par 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu. Ir 
jāatvieglo piekļuve tīkla sistēmai 
elektroenerģijai, kas saražota augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmā, īpaši 
mazajām un mikro koģenerācijas iekārtām.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Dalībvalstīm, pamatojoties uz 
objektīviem, pārredzamiem, 
nediskriminējošiem kritērijiem, ir jāizveido 
noteikumi, kas regulē izmaksu uzņemšanos 
un sadali elektrotīkla pieslēguma un 
elektrotīkla jaudas palielinājuma gadījumā 
un veicot tehniskos pielāgojumus, kas 
vajadzīgi, lai integrētu jaunos augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmā 
saražotas elektroenerģijas ražotājus, ņemot 
vērā pamatnostādnes un kodeksus, kas 
izstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 714/2009 par nosacījumiem attiecībā 
uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas 
pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 atcelšanu un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
13. jūlija Regulu (EK) Nr. 715/2009 par 
nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi 
dabasgāzes pārvades tīkliem un par 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu. 
Augstas efektivitātes koģenerācijas režīmā 
saražotas elektroenerģijas ražotājiem ir 
jāļauj izsludināt konkursu par pieslēguma 
darbiem. Ir jāatvieglo piekļuve tīkla 
sistēmai elektroenerģijai, kas saražota 
augstas efektivitātes koģenerācijas režīmā, 
īpaši mazajām un mikro koģenerācijas 
iekārtām.

(29) Dalībvalstīm, pamatojoties uz 
objektīviem, pārredzamiem, 
nediskriminējošiem kritērijiem, ir jāizveido 
noteikumi, kas regulē izmaksu uzņemšanos 
un sadali elektrotīkla pieslēguma un 
elektrotīkla jaudas palielinājuma gadījumā 
un veicot tehniskos pielāgojumus, kas 
vajadzīgi, lai integrētu jaunos augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmā 
saražotas elektroenerģijas ražotājus, ņemot 
vērā pamatnostādnes un kodeksus, kas 
izstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 714/2009 par nosacījumiem attiecībā 
uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas 
pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 atcelšanu un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
13. jūlija Regulu (EK) Nr. 715/2009 par 
nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi 
dabasgāzes pārvades tīkliem un par 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu. 
Jānodrošina, ka izmaksas tiek sadalītas 
taisnīgi starp iesaistītajiem dalībniekiem.
Augstas efektivitātes koģenerācijas režīmā 
saražotas elektroenerģijas ražotājiem ir 
jāļauj izsludināt konkursu par pieslēguma 
darbiem. Ir jāatvieglo piekļuve tīkla 
sistēmai elektroenerģijai, kas saražota 
augstas efektivitātes koģenerācijas režīmā, 
īpaši mazajām un mikro koģenerācijas 
iekārtām.

Or. en

Grozījums Nr. 278
Gaston Franco

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

(29a) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvu 
(EK) Nr. 2009/72 un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 13. jūlija 
Direktīvu (EK) Nr. 2009/73 sadales 
sistēmas operatori atbild par 
energoefektivitātes nodrošināšanu, 
ekspluatējot, uzturot un pilnveidojot 
sadales sistēmu. Šim pienākumam jābūt 
skaidri saistītam ar energoefektivitātes 
aktīvu attīstību attiecībā uz pieslēgtajiem 
patērētājiem un iespējamajiem jaunajiem 
patērētājiem un ar visiem 
nepieciešamajiem netiešajiem 
pasākumiem, kas var veicināt to 
sekmēšanu, piemēram, ieguldījumi 
energoefektivitātes pētniecības un 
izstrādes programmās, saistības ar 
vietējām iestādēm vai vietējo uzņēmēju 
apmācības.

Or. en

Pamatojums

Sadales sistēmas operatoru nozīme jāuzsver saskaņā ar 12. panta noteikumiem.

Grozījums Nr. 279
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(30) Ir jābūt pieejamam pietiekamam 
skaitam uzticamu profesionāļu, kuri ir 
lietpratīgi energoefektivitātes jomā, lai 
nodrošinātu efektīvu un savlaicīgu šīs 
direktīvas īstenošanu, piemēram, attiecībā 
uz atbilstību prasībām par energoauditiem 
un energoefektivitātes pienākuma shēmu 
īstenošanu. Tādēļ dalībvalstīm ir jāievieš 
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sertifikācijas shēmas energopakalpojumu 
sniedzējiem, energoaudita veicējiem un 
citu energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu īstenotājiem.

sertifikācijas shēmas energopakalpojumu 
sniedzējiem, energoaudita veicējiem un 
citu energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu īstenotājiem. Turklāt 
dalībvalstīm jāpiedāvā īpaši valodu kursi 
kvalificētiem speciālistiem, lai veicinātu 
pakalpojumu sniedzēju un darba ņēmēju 
mobilitāti ES.

Or. de

Pamatojums

Eiropas Savienībā ir lielas atšķirības attiecībā uz bezdarba līmeni. Jo īpaši augsti kvalificēti 
darba ņēmēji ar atbilstošām valodu zināšanām varētu gūt labumu no daudz lielāka darba 
tirgus. 

Grozījums Nr. 280
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Ir jābūt pieejamam pietiekamam 
skaitam uzticamu profesionāļu, kuri ir 
lietpratīgi energoefektivitātes jomā, lai 
nodrošinātu efektīvu un savlaicīgu šīs 
direktīvas īstenošanu, piemēram, attiecībā 
uz atbilstību prasībām par energoauditiem 
un energoefektivitātes pienākuma shēmu 
īstenošanu. Tādēļ dalībvalstīm ir jāievieš 
sertifikācijas shēmas energopakalpojumu 
sniedzējiem, energoaudita veicējiem un 
citu energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu īstenotājiem.

(30) Ir jābūt pieejamam pietiekamam 
skaitam uzticamu, kvalificētu profesionāļu, 
kuri ir lietpratīgi energoefektivitātes jomā, 
lai nodrošinātu efektīvu un savlaicīgu šīs 
direktīvas īstenošanu, piemēram, attiecībā 
uz atbilstību prasībām par energoauditiem 
un energoefektivitātes pienākuma shēmu 
īstenošanu. Tādēļ dalībvalstīm ir jāievieš 
sertifikācijas shēmas energopakalpojumu 
sniedzējiem, energoaudita veicējiem un 
citu energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu īstenotājiem.

Or. fi

Grozījums Nr. 281
Herbert Reul
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Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Ir jāturpina attīstīt energopakalpojumu 
tirgu, lai nodrošinātu gan 
energopakalpojumu pieprasījuma, gan 
piegādes pieejamību. To var veicināt 
pārredzamība, piemēram, izmantojot 
energopakalpojumu sniedzēju sarakstu. 
Pieprasījumu veicināt var palīdzēt arī 
līgumu paraugi un pamatnostādnes, jo īpaši 
energoefektivitātes līgumu slēgšanai. Tāpat 
kā cita veida trešo personu finansēšanas 
pasākumos, energoefektivitātes līgumā 
energopakalpojuma saņēmējs izvairās no 
investīciju izmaksām, bet daļu no enerģijas 
ietaupījuma finanšu vērtības izmanto, lai 
apmaksātu ieguldījumu, ko pilnībā vai 
daļēji veikusi trešā persona.

(31) Ir jāturpina attīstīt energopakalpojumu 
tirgu, lai nodrošinātu gan 
energopakalpojumu pieprasījuma, gan 
piegādes pieejamību. To var veicināt 
pārredzamība, piemēram, izmantojot 
energopakalpojumu sniedzēju sarakstu. 
Pieprasījumu veicināt var palīdzēt arī 
līgumu paraugi un pamatnostādnes, jo īpaši 
energoefektivitātes līgumu slēgšanai. Tāpat 
kā cita veida trešo personu finansēšanas 
pasākumos, energoefektivitātes līgumā 
energopakalpojuma saņēmējs izvairās no 
investīciju izmaksām, bet daļu no enerģijas 
ietaupījuma finanšu vērtības izmanto, lai 
apmaksātu ieguldījumu, ko pilnībā vai 
daļēji veikusi trešā persona. Tomēr 
vienlaikus ir jānodrošina, ka netiek 
piedāvāti tikai tādi pasākumi, kas ātri 
atmaksājas, bet gan dažādu pasākumu 
kopums, lai nodrošinātu, ka ātri tiek 
uzsākti sarežģītāki un līdz ar to dārgāki 
pasākumi.

Or. de

Pamatojums

Energopakalpojumu sniedzēji dod priekšroku pasākumiem, kam ir ātra amortizācija. Taču, ja 
būvniecības nozarē patiešām līdz 2050. gadam vēlas panākt enerģijas patēriņa ievērojamu 
samazinājumu, tad ātri jāīsteno arī dārgāki pasākumi. Tikai abu veidu kombinācija, labs 
pasākumu sajaukums, kas var atmaksāties 10 līdz 20 gadu laikā, nodrošina noturīgus 
panākumus.

Grozījums Nr. 282
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Ir jāturpina attīstīt energopakalpojumu 
tirgu, lai nodrošinātu gan 
energopakalpojumu pieprasījuma, gan 
piegādes pieejamību. To var veicināt 
pārredzamība, piemēram, izmantojot 
energopakalpojumu sniedzēju sarakstu. 
Pieprasījumu veicināt var palīdzēt arī 
līgumu paraugi un pamatnostādnes, jo īpaši 
energoefektivitātes līgumu slēgšanai. Tāpat 
kā cita veida trešo personu finansēšanas 
pasākumos, energoefektivitātes līgumā 
energopakalpojuma saņēmējs izvairās no 
investīciju izmaksām, bet daļu no enerģijas 
ietaupījuma finanšu vērtības izmanto, lai 
apmaksātu ieguldījumu, ko pilnībā vai 
daļēji veikusi trešā persona.

(31) Energoefektivitātes līgumi ietver 
daudzus mehānismus, kas paver iespējas 
ieviest energoefektīvākas tehnoloģijas un 
risinājumus. Ir jāturpina attīstīt 
energopakalpojumu tirgu, lai nodrošinātu 
gan energopakalpojumu pieprasījuma, gan 
piegādes pieejamību atklātā un 
pārredzamā veidā. To var veicināt 
pārredzamība, piemēram, izmantojot 
energopakalpojumu sniedzēju sarakstu. 
Pieprasījumu veicināt var palīdzēt arī 
līgumu paraugi un pamatnostādnes, jo īpaši 
energoefektivitātes līgumu slēgšanai. Tāpat 
kā cita veida trešo personu finansēšanas 
pasākumos, energoefektivitātes līgumā 
energopakalpojuma saņēmējs izvairās no 
investīciju izmaksām, bet daļu no enerģijas 
ietaupījuma finanšu vērtības izmanto, lai 
apmaksātu ieguldījumu, ko pilnībā vai 
daļēji veikusi trešā persona.
Energoefektivitātes līgumu tirgus nedrīkst 
būt diskriminējošs nevienam 
energopakalpojumu sniedzējam.

Or. en

Grozījums Nr. 283
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Ir jāturpina attīstīt energopakalpojumu 
tirgu, lai nodrošinātu gan 
energopakalpojumu pieprasījuma, gan 
piegādes pieejamību. To var veicināt 
pārredzamība, piemēram, izmantojot 
energopakalpojumu sniedzēju sarakstu. 
Pieprasījumu veicināt var palīdzēt arī 
līgumu paraugi un pamatnostādnes, jo īpaši 
energoefektivitātes līgumu slēgšanai. Tāpat 

(31) Ir jāturpina attīstīt energopakalpojumu 
tirgu, lai nodrošinātu gan 
energopakalpojumu pieprasījuma, gan 
piegādes pieejamību, pārredzamā un 
atklātā veidā. To var veicināt 
pārredzamība, piemēram, izmantojot 
energopakalpojumu sniedzēju sarakstu. 
Pieprasījumu veicināt var palīdzēt arī 
līgumu paraugi un pamatnostādnes, jo īpaši 
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kā cita veida trešo personu finansēšanas 
pasākumos, energoefektivitātes līgumā 
energopakalpojuma saņēmējs izvairās no 
investīciju izmaksām, bet daļu no enerģijas 
ietaupījuma finanšu vērtības izmanto, lai 
apmaksātu ieguldījumu, ko pilnībā vai 
daļēji veikusi trešā persona.

energoefektivitātes līgumu slēgšanai. Tāpat 
kā cita veida trešo personu finansēšanas 
pasākumos, energoefektivitātes līgumā 
energopakalpojuma saņēmējs izvairās no 
investīciju izmaksām, bet daļu no enerģijas 
ietaupījuma finanšu vērtības izmanto, lai 
apmaksātu ieguldījumu, ko pilnībā vai 
daļēji veikusi trešā persona.

Or. ro

Grozījums Nr. 284
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Ir jāapzina un jānovērš 
reglamentējošie un reglamentējošie šķēršļi 
energoefektivitātes līgumu un citu 
enerģijas ietaupījumu trešo personu 
finansēšanas pasākumu izmantošanai. 
Tostarp jāmin grāmatvedības noteikumi un 
prakses, kas neļauj atbilstīgi atspoguļot 
atskaitēs kapitālieguldījumus un ikgadējus 
finanšu ietaupījumus, kas rodas 
energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu rezultātā, ieguldījuma mūža 
garumā. Valsts līmenī ir jārisina arī esošo 
ēku krājuma atjaunošanas šķēršļi, kuri
balstīti uz atšķirīgajiem pamudinājumiem 
dažādiem dalībniekiem.

(32) Ir jāapzina un jānovērš 
reglamentējošie, administratīvie un 
nereglamentējošie šķēršļi 
energoefektivitātes līgumu un citu 
enerģijas ietaupījumu trešo personu 
finansēšanas pasākumu izmantošanai. 
Tostarp jāmin grāmatvedības noteikumi un 
prakses, kas neļauj atbilstīgi atspoguļot 
atskaitēs kapitālieguldījumus un ikgadējus 
finanšu ietaupījumus, kas rodas 
energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu rezultātā, ieguldījuma mūža 
garumā. Valsts līmenī ir jārisina arī esošo 
ēku krājuma atjaunošanas šķēršļi, kuri 
balstīti gan uz atšķirīgajiem 
pamudinājumiem dažādiem dalībniekiem, 
gan uz dažādu finansējuma veidu 
pieejamību.

Or. ro

Grozījums Nr. 285
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Dalībvalstis un reģioni ir jārosina 
pilnībā izmantot struktūrfondus un 
Kohēzijas fondu, lai veicinātu ieguldījumus 
pasākumos energoefektivitātes 
palielināšanai. Ieguldījumiem 
energoefektivitātē ir potenciāls veicināt 
ekonomikas izaugsmi, nodarbinātību, 
inovācijas un kurināmā nabadzības 
samazinājumu mājsaimniecībās, un tādēļ 
tie pozitīvi ietekmē ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo vienotību. Potenciālās 
finansēšanas jomas ir energoefektivitātes 
pasākumi sabiedriskajās ēkās un 
mājsaimniecībās un jaunu prasmju 
nodrošināšana, lai veicinātu nodarbinātību 
energoefektivitātes sektorā.

(33) Dalībvalstis un reģioni ir jārosina 
pilnībā izmantot dažādos pieejamos 
Eiropas fondus, piemēram, struktūrfondus 
un Kohēzijas fondu, kā arī tādus jaunus 
un novatoriskus fondus kā fonds „Elena” 
un Eiropas Energoefektivitātes fonds, lai 
veicinātu ieguldījumus pasākumos 
energoefektivitātes palielināšanai. 
Ieguldījumiem energoefektivitātē ir 
potenciāls veicināt ekonomikas izaugsmi, 
nodarbinātību, inovācijas un kurināmā 
nabadzības samazinājumu 
mājsaimniecībās, un tādēļ tie pozitīvi 
ietekmē ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
vienotību. Potenciālās finansēšanas jomas 
ir energoefektivitātes pasākumi 
sabiedriskajās ēkās un mājsaimniecībās un 
jaunu prasmju nodrošināšana, lai veicinātu 
nodarbinātību energoefektivitātes sektorā.

Or. en

Grozījums Nr. 286
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Dalībvalstis un reģioni ir jārosina 
pilnībā izmantot struktūrfondus un 
Kohēzijas fondu, lai veicinātu ieguldījumus 
pasākumos energoefektivitātes 
palielināšanai. Ieguldījumiem 
energoefektivitātē ir potenciāls veicināt 
ekonomikas izaugsmi, nodarbinātību, 
inovācijas un kurināmā nabadzības 
samazinājumu mājsaimniecībās, un tādēļ 
tie pozitīvi ietekmē ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo vienotību. Potenciālās 

(33) Dalībvalstis un reģioni ir jārosina 
pilnībā izmantot struktūrfondus un 
Kohēzijas fondu, lai veicinātu ieguldījumus 
pasākumos energoefektivitātes 
palielināšanai. Ieguldījumiem 
energoefektivitātē ir potenciāls veicināt 
ekonomikas izaugsmi, nodarbinātību, 
inovācijas un kurināmā nabadzības 
samazinājumu mājsaimniecībās, un tādēļ 
tie pozitīvi ietekmē ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo vienotību. Potenciālās 
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finansēšanas jomas ir energoefektivitātes 
pasākumi sabiedriskajās ēkās un 
mājsaimniecībās un jaunu prasmju 
nodrošināšana, lai veicinātu nodarbinātību 
energoefektivitātes sektorā.

finansēšanas jomas ir energoefektivitātes 
pasākumi sabiedriskajās ēkās un 
mājsaimniecībās, gandrīz nulles enerģijas 
ēku būvniecības veicināšana vēlākais līdz 
2020. gada beigām un jaunu prasmju 
nodrošināšana, lai veicinātu nodarbinātību 
energoefektivitātes sektorā.

Or. de

Pamatojums

Direktīvā par ēku energoefektivitāti paredzēts, ka tikai no 2021. gada 1. janvāra drīkstēs 
būvēt tikai gandrīz nulles enerģijas ēkas. Tomēr šķiet pilnīgi lietderīgi jau šodien izveidot 
stimulus šādu ēku būvniecībai. Tomēr šādi stimuli jāpārtrauc, kad drīkstēs būvēt vairs tikai 
gandrīz nulles enerģijas ēkas.

Grozījums Nr. 287
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Dalībvalstis un reģioni ir jārosina 
pilnībā izmantot struktūrfondus un 
Kohēzijas fondu, lai veicinātu ieguldījumus 
pasākumos energoefektivitātes 
palielināšanai. Ieguldījumiem 
energoefektivitātē ir potenciāls veicināt 
ekonomikas izaugsmi, nodarbinātību, 
inovācijas un kurināmā nabadzības 
samazinājumu mājsaimniecībās, un tādēļ 
tie pozitīvi ietekmē ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo vienotību. Potenciālās 
finansēšanas jomas ir energoefektivitātes 
pasākumi sabiedriskajās ēkās un 
mājsaimniecībās un jaunu prasmju 
nodrošināšana, lai veicinātu nodarbinātību 
energoefektivitātes sektorā.

(33) Dalībvalstis un reģioni ir jārosina 
pilnībā izmantot struktūrfondus un 
Kohēzijas fondu, lai veicinātu ieguldījumus 
pasākumos energoefektivitātes 
palielināšanai. Ieguldījumiem 
energoefektivitātē ir potenciāls veicināt 
ekonomikas izaugsmi, nodarbinātību, 
inovācijas un kurināmā nabadzības 
samazinājumu mājsaimniecībās, un tādēļ 
tie pozitīvi ietekmē ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo vienotību. Potenciālās 
finansēšanas jomas ir energoefektivitātes 
pasākumi sabiedriskajās ēkās un 
mājsaimniecībās un jaunu prasmju 
nodrošināšana, lai veicinātu nodarbinātību 
energoefektivitātes sektorā, kā arī jaunu 
energoefektīvu ēku finansēšana.

Or. en
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Grozījums Nr. 288
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas atļauju daudzumu nosaka ETS direktīva, tāpēc šī 
energoefektivitātes direktīva nav īstā vieta mēģinājumam grozīt šo kārtību. ETS ir izraudzīts 
par tirgus instrumentu CO2 emisiju samazināšanai, un nebūtu jāievieš citi tiesību akti, kas 
ietekmē atļauju cenu un rada neskaidrības CO2 tirgū.

Grozījums Nr. 289
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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ETS sektorus turpmāk nepieciešajām 
inovācijām.

Or. en

Pamatojums

ES emisiju tirdzniecības sistēma (ETS) ir tirgus instruments CO2 emisiju samazināšanai. 
Nākamajā ETS posmā 2013.–2020. gadam izsniegto atļauju maksimālā daudzuma 
pakāpeniska samazināšana palīdzēs sasniegt noteikto CO2 emisiju mērķi. Neviena iestāde 
neietekmēs atļauju cenu, lai izvairītos no neskaidrībām tirgū.

Grozījums Nr. 290
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 291
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Īstenojot 20 % energoefektivitātes 
mērķi, Komisijai jāvēro jauno pasākumu 

svītrots
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ietekme uz Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru 
nosaka sistēmu siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai 
Kopienā (ETS), lai saglabātu emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmas stimulus, ar 
kuriem atalgo investīcijas mazu oglekļa 
dioksīda emisiju tehnoloģijās un sagatavo 
ETS sektorus turpmāk nepieciešajām 
inovācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 293
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Īstenojot 20 % energoefektivitātes 
mērķi, Komisijai jāvēro jauno pasākumu 

svītrots
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ietekme uz Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru 
nosaka sistēmu siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai 
Kopienā (ETS), lai saglabātu emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmas stimulus, ar 
kuriem atalgo investīcijas mazu oglekļa 
dioksīda emisiju tehnoloģijās un sagatavo 
ETS sektorus turpmāk nepieciešajām 
inovācijām.

Or. en

Pamatojums

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmai (ES ETS) arī turpmāk jābūt galvenajam 
instrumentam, lai rentablā veidā samazinātu Eiropas rūpniecības nozares siltumnīcefekta 
gāzu emisijas līdz 2020. gadam un vēlāk. Svarīgi, lai regulators atturētos no pārmērīgas 
intervences tirgus mehānismos, nosakot atļauju cenas. Jebkurš tiešs vai netiešs līdzeklis, lai 
uz laiku vai pastāvīgi grozītu šo mērķi, piemēram, lai kompensētu energoefektivitātes 
pasākumu iedarbību uz oglekļa dioksīda cenu, negatīvi ietekmētu tirgus darbību.

Grozījums Nr. 294
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(34) Īstenojot 20 % enerģijas ietaupījuma
mērķi, Komisijai jāvēro jauno pasākumu 
ietekme uz Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru 
nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā 
(ETS), lai saglabātu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas stimulus, ar kuriem 
atalgo investīcijas mazu oglekļa dioksīda 
emisiju tehnoloģijās un sagatavo ETS 
sektorus turpmāk nepieciešamajām
inovācijām. Priekšnosacījums tam ir 
ekonomikas paļaušanās uz stabilu tiesiskā 
regulējuma sistēmu. Tāpēc līdz 
2020. gadam skaidri jāizslēdz ikviens tāds 
grozījums saskaņotajā emisiju 
tirdzniecības sistēmā, kas rada papildu 
apgrūtinājumu, lai nodrošinātu 
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ieguldījumu un plānošanas drošību.

Or. de

Pamatojums

Komisija apsver iespēju samazināt CO2 sertifikātu skaitu un tādējādi paaugstināt to cenas. 
Šāds iestāžu iejaukšanās plāns principā ir pretrunā idejai par tirgus ekonomiskas sistēmu un 
turklāt rada ieguldītāju un kreditoru nedrošību. Tādējādi tiek panākts nepieciešamajam 
mērķim pretējs mērķis: netiek veikti ieguldījumi, nerodas jaunas darba vietas, netiek ieviestas 
energoefektīvas tehnoloģijas.

Grozījums Nr. 295
Daniel Caspary

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(34) Īstenojot 20 % energoefektivitātes 
mērķi, Komisijai jāvēro jauno pasākumu 
ietekme uz Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru 
nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā 
(ETS), lai atbilstoši ņemtu vērā arī 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas
pozitīvo iedarbību uz 20 % 
energoefektivitātes mērķa īstenošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 296
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Īstenojot 20 % energoefektivitātes 
mērķi, Komisijai jāvēro jauno pasākumu 

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

jauno pasākumu ietekme uz 
Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā 
(ETS), lai saglabātu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas stimulus, ar kuriem 
atalgo investīcijas mazu oglekļa dioksīda 
emisiju tehnoloģijās un sagatavo ETS 
sektorus turpmāk nepieciešamajām
inovācijām. Šajā direktīvā ierosinātie 
pasākumi nedrīkst pārklāties ar 
Direktīvas 2003/87/EK noteikumiem, lai 
nesagrautu emisijas kvotu tirdzniecību.

Or. ro

Grozījums Nr. 297
Bendt Bendtsen

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(34) Īstenojot 20 % energoefektivitātes 
mērķi, Komisija uzraudzīs jauno pasākumu 
ietekmi uz Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru 
nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā 
(ETS), un veiks pasākumus, lai paredzētu 
minimālo oglekļa dioksīda cenu, lai 
nodrošinātu, ka ETS tirgus darbojas 
saskaņā ar tā sākotnējo mērķi, lai 
saglabātu emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas stimulus, ar kuriem atalgo 
investīcijas mazu oglekļa dioksīda emisiju 
tehnoloģijās un sagatavo ETS sektorus 
turpmāk nepieciešamajām inovācijām.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams neliels paskaidrojums par to, kādus īpašus pasākumus Komisijai ir atļauts veikt 
attiecībā uz ETS, lai veicinātu ieguldījumus energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu avotu jomā.
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Grozījums Nr. 298
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Gaston Franco, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Jāpaskaidro, ka nav iespējama Komisijas iejaukšanās, piemēram, CO2 atļauju izplatīšana 
ETS tirdzniecības periodam no 2013. līdz 2020. gadam. Citādi tirgus dalībniekiem un 
iestādēm nebūtu tiesiskās noteiktības, un uz nākotni vērsti lēmumi par ieguldījumiem, tostarp 
energoefektivitātes jomā, būtu daudz sarežģītāki.

Grozījums Nr. 299
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Direktīvā 2006/32/EK dalībvalstīm ir 
noteikta prasība pieņemt un līdz 
2016. gadam censties sasniegt kopējo 

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

valsts indikatīvo enerģijas ietaupījuma 
mērķi ― 9 %, kas jāsasniedz, izmantojot 
energopakalpojumus un citus 
energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumus. Šajā direktīvā ir norādīts, ka 
otrajam dalībvalstu pieņemtajam 
Energoefektivitātes plānam atbilstīgā un 
vajadzības gadījumā sekos Komisijas 
priekšlikumi papildu pasākumiem, tostarp 
mērķu piemērošanas perioda 
pagarināšanai. Ja ziņojumā secina, ka nav 
sasniegti pietiekami rezultāti direktīvas 
noteikto valsts indikatīvo mērķu 
sasniegšanā, šiem priekšlikumiem ir 
jāattiecas uz mērķu līmeni un būtību. 
Ietekmes novērtējumā, kas pievienots šai 
direktīvai, ir secināts, ka dalībvalstis varētu 
sasniegt 9 % mērķi, kas ir daudz 
pieticīgāks nekā vēlāk pieņemtais 20 % 
enerģijas ietaupījuma mērķis 2020. gadam, 
salīdzinot ar 2007. gada prognozēm. 
Tāpēc vairs nav nekādas vajadzības šajā 
direktīvā ierosināt juridiski saistošus 
instrumentus. Dalībvalstis, kas, iespējams, 
nesasniegs attiecībā uz 2016. gadu 
noteikto mērķi, tomēr jāmudina ieviest 
papildu pasākumus. Šajā saistībā var 
apsvērt saistošus pasākumus.

Or. de

Pamatojums

Ja lielākā daļa dalībvalstu apliecina, ka spēj izpildīt 9 % ietaupījuma mērķi, vairs nav jēgas 
ieviest daudzus saistošus instrumentus, kā ierosina Komisija. Lai sasniegtu 9 % mērķi, 
dalībvalstīm jau bija jāievieš daudzi instrumenti. Tāpēc vajadzības gadījumā būtu vērts 
apsvērt labākās prakses apmaiņu starp dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 300
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Lena Kolarska-Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger 
Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 301
Daniel Caspary

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Direktīvā 2006/32/EK dalībvalstīm ir 
noteikta prasība pieņemt un līdz 
2016. gadam censties sasniegt kopējo 
valsts indikatīvo enerģijas ietaupījuma 
mērķi ― 9 %, kas jāsasniedz, izmantojot 
energopakalpojumus un citus 

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

energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumus. Šajā direktīvā ir norādīts, ka 
otrajam dalībvalstu pieņemtajam 
Energoefektivitātes plānam atbilstīgā un 
vajadzības gadījumā sekos Komisijas 
priekšlikumi papildu pasākumiem, tostarp 
mērķu piemērošanas perioda 
pagarināšanai. Ja ziņojumā secina, ka nav 
sasniegti pietiekami rezultāti direktīvas 
noteikto valsts indikatīvo mērķu 
sasniegšanā, šiem priekšlikumiem ir 
jāattiecas uz mērķu līmeni un būtību. 
Ietekmes novērtējumā, kas pievienots šai 
direktīvai, ir secināts, ka dalībvalstis varētu 
sasniegt 9 % mērķi, kas ir mazāk 
ambiciozs nekā vēlāk pieņemtais 20 % 
energoefektivitātes mērķis 2020. gadam, 
tādēļ nav nekādas vajadzības pievērst 
uzmanību ambīcijas līmenim.

Or. de

Grozījums Nr. 302
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Lai gan šī direktīva atceļ 
Direktīvu 2006/32/EK, tomēr 
Direktīvas 2006/32/EK 4. pants ir 
piemērojams līdz 9 % mērķa sasniegšanas 
termiņa beigām.

(36) Lai gan šī direktīva atceļ 
Direktīvu 2006/32/EK, tomēr 
Direktīvas 2006/32/EK 4. pants ir 
piemērojams līdz ES vidējā mērķa 9 % 
apjomā sasniegšanas termiņa beigām.

Or. pl

Pamatojums

Šis mērķis var būt augstāks vai zemāks par 9 % atkarībā no ekonomikas nozares un ietvertā 
energoavotu sadalījuma.
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Grozījums Nr. 303
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(37) Tā kā šīs direktīvas mērķi ― sasniegt 
Savienības enerģijas ietaupījuma mērķi 
līdz 2020. gadam par 20 % samazināt 
primārās enerģijas patēriņu un bruģēt ceļu 
turpmākai energoefektivitātes un enerģijas 
ietaupījumu palielināšanai pēc 
2020. gada — dalībvalstis nevarēs sasniegt, 
neīstenojot papildu energoefektivitātes 
pasākumus, Savienībai jāspēj paziņot 
dalībvalstīm ieteikumus par labākajiem 
instrumentiem. Enerģijas ietaupījumi 
gandrīz vienmēr ir jāsasniedz vietējā
līmenī, lai saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kas noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā, varētu lemt par 
konkrētiem pasākumiem pēc iespējas 
tuvāk pilsoņiem. Turklāt tradīcijas, 
klimata, ekonomiskie un citi apstākļi ES 
un daļēji dalībvalstīs ir tik dažādi, ka ir 
vajadzīgi attiecīgi pielāgoti instrumenti. 
Šo daudzveidību ES nevar atrisināt, 
pamatojoties uz obligātiem norādījumiem 
par instrumentiem. Saskaņā ar minētajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu 
šī direktīva nepārsniedz minētā mērķa 
sasniegšanai vajadzīgo.

Or. de

Pamatojums

ES moto ir „e pluribus unum” ― tas ir jāievēro nopietni, ja vēlas iesaistīt arī pilsoņus. 
Centralizēti norādījumi, pat ja jārīkojas vietējā līmenī un daudzveidība ir tik liela, tikai 
pastiprina Eiropas noliegšanu. Tas nevar būt Eiropas Parlamenta interesēs.

Grozījums Nr. 304
Daniel Caspary
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Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(37) Ja šīs direktīvas mērķi ― sasniegt 
Savienības neobligāto energoefektivitātes 
mērķi līdz 2020. gadam par 20 % 
samazināt primārās enerģijas patēriņu un 
bruģēt ceļu turpmākai energoefektivitātes 
palielināšanai pēc 2020. gada —
dalībvalstis nevarēs sasniegt, neīstenojot 
papildu energoefektivitātes pasākumus, 
Savienība varētu pieņemt pasākumus, 
stingri ievērojot subsidiaritātes principu, 
kas noteikts Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā, atbilstoši minētajā pantā 
noteiktajam proporcionalitātes principam.

Or. de

Grozījums Nr. 305
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Demokrātiskāk būtu jau no sākuma paredzēt direktīvas termiņa beigas vai pārskatīšanas 
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termiņu. Komisijas ierosinātajā veidā pastāv apdraudējums svarīgus direktīvas elementus 
grozīt nepārredzamā un nedemokrātiskā procesā. Tas ir jānoraida.

Grozījums Nr. 306
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
41.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41a) Dalībvalstīm jāatbalsta 
koģenerācijas uzņēmumi jo īpaši, lai gūtu 
labumu no veicināšanas pasākumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 307
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
1. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšmets, darbības joma, definīcijas un 
energoefektivitātes mērķi

Priekšmets, darbības joma, definīcijas un 
enerģijas ietaupījuma mērķi

Or. de

Grozījums Nr. 308
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva izveido kopēju sistēmu 
energoefektivitātes veicināšanai Savienībā, 
lai nodrošinātu Savienības mērķa ― 20 % 
primārās enerģijas ietaupījumu līdz 
2020. gadam ― sasniegšanu un sagatavotu 
pamatu turpmākiem energoefektivitātes 

Šī direktīva izveido kopēju sistēmu 
energoefektivitātes veicināšanai Savienībā, 
lai nodrošinātu Savienības mērķa ― 20 % 
primārās enerģijas ietaupījumu līdz 
2020. gadam ― sasniegšanu un sagatavotu 
pamatu turpmākiem energoefektivitātes 
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uzlabojumiem pēc šā termiņa. uzlabojumiem pēc šā termiņa. Īstenojot 
virkni pasākumu zema līmeņa CO2 un 
atjaunojamās enerģijas jomā, spiediens 
veikt ietaupījumus samazināsies pēc 
2020. gada.

Or. de

Pamatojums

Cilvēcei vienmēr būs vajadzīga enerģija. Enerģijas ietaupījuma pasākumus nevar pastāvīgi 
īstenot lineāri, pat ja vēl ir iespējama turpmāka efektivitātes palielināšanās.

Grozījums Nr. 309
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šī direktīva izveido kopēju sistēmu 
energoefektivitātes veicināšanai Savienībā, 
ņemot vērā tehnisko iespējamību, 
rentabilitāti, klimata apstākļus un iekšējās 
klimata prasības, lai nodrošinātu 
Savienības mērķa ― 20 % primārās 
enerģijas ietaupījumu līdz 2020. gadam ― 
sasniegšanu un sagatavotu pamatu 
turpmākiem energoefektivitātes 
uzlabojumiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 310
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva izveido kopēju sistēmu 
energoefektivitātes veicināšanai Savienībā, 

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

lai nodrošinātu Savienības mērķa ― 20 % 
primārās enerģijas ietaupījumu līdz 
2020. gadam, kas saskaņā ar PRIMES 
prognozēm ietver primārās enerģijas 
ikgada patēriņu 1474 miljoni tonnu naftas 
ekvivalenta 2020. gadā, ― sasniegšanu un 
sagatavotu pamatu turpmākiem 
energoefektivitātes uzlabojumiem pēc šā 
termiņa.

Or. en

Grozījums Nr. 311
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 312
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva izveido kopēju sistēmu 
energoefektivitātes veicināšanai Savienībā, 
lai nodrošinātu Savienības mērķa ― 20 % 
primārās enerģijas ietaupījumu līdz

Šī direktīva izveido kopēju sistēmu 
energoefektivitātes veicināšanai Savienībā, 
lai nodrošinātu Savienības mērķa ― 20 % 
energoefektivitātes palielināšanas, 
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2020. gadam ― sasniegšanu un sagatavotu 
pamatu turpmākiem energoefektivitātes 
uzlabojumiem pēc šā termiņa.

salīdzinot ar prognozēm 2020. gadam, ― 
sasniegšanu un sagatavotu pamatu 
turpmākiem energoefektivitātes 
uzlabojumiem pēc šā termiņa.

Or. de

Pamatojums

Formulējumam direktīvā jābūt vērstam uz 2007. gada marta Eiropadomes valstu un valdību 
vadītāju pieņemtajiem secinājumiem. Turklāt nav piemērota energoefektivitātes standartu un 
pilnīga enerģijas ietaupījuma pielīdzināšana, jo energoefektivitātes palielināšana rada tikai 
specifisku enerģijas ietaupījumu, nevis pilnīgi noteikti samazina enerģijas patēriņu.

Grozījums Nr. 313
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Energoefektivitātes līmenis un pieejamās programmas dalībvalstīs ievērojami atšķiras. Ir 
svarīgi uzsvērt dalībvalstīs iepriekš īstenotās (brīvprātīgās) programmas un pasākumus. 
Tāpēc nedrīkst diskriminēt tos, kas ir līderi un sniedz labākās prakses piemērus citiem.

Grozījums Nr. 314
Catherine Trautmann
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 315
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 316
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva izveido kopēju sistēmu 
energoefektivitātes veicināšanai Savienībā, 

Šī direktīva izveido kopēju pasākumu
sistēmu energoefektivitātes veicināšanai 



AM\882687LV.doc 55/107 PE475.874v01-00

LV

lai nodrošinātu Savienības mērķa ― 20 % 
primārās enerģijas ietaupījumu līdz 
2020. gadam ― sasniegšanu un sagatavotu 
pamatu turpmākiem energoefektivitātes 
uzlabojumiem pēc šā termiņa.

Savienībā, lai nodrošinātu Savienības 
2020. gada 20 % mērķa sasniegšanu 
energoefektivitātes jomā un sagatavotu 
pamatu turpmākiem energoefektivitātes 
uzlabojumiem pēc šā termiņa.

Or. en

Grozījums Nr. 317
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši pašreizējai ES enerģijas ietaupījuma mērķa 2020. gadam definīcijai jāpanāk 20 % 
samazinājums, salīdzinot ar PRIMES prognozēm par enerģijas patēriņu 2020. gadā. Mainīt 
to uz 20 % mērķi, kas noteikts attiecībā uz bāzes gadu, ir stabilāka metode, nekā paļaušanās 
uz neskaidrām prognozēm, tādējādi nodrošinot ieguldījumu drošību. 20 % samazinājums 
attiecībā pret 2007. gada līmeņiem arī radīs lielākus enerģijas ietaupījumus un attiecīgi 
straujāk samazinās enerģijas importu un siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Grozījums Nr. 318
Herbert Reul

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

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 319
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šī direktīva izveido kopēju sistēmu 
energoefektivitātes veicināšanai Savienībā, 
lai nodrošinātu Savienības mērķa ― 
vismaz 20 % primārās enerģijas 
ietaupījumu līdz 2020. gadam ― 
sasniegšanu un sagatavotu pamatu 
turpmākiem energoefektivitātes 
uzlabojumiem 2025., 2030. gadam un pēc 
tam.

Or. en

Grozījums Nr. 320
Daniel Caspary

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva izveido kopēju sistēmu 
energoefektivitātes veicināšanai Savienībā, 

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

lai nodrošinātu Savienības neobligātā
mērķa ― 20 % primārās enerģijas 
ietaupījumu līdz 2020. gadam ― 
sasniegšanu un sagatavotu pamatu 
turpmākiem energoefektivitātes 
uzlabojumiem pēc šā termiņa.

Or. de

Grozījums Nr. 321
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Galaenerģija ir vienīgā enerģija, kas tieši skar patērētājus. Pasākumiem attiecībā uz 
galaenerģiju ir redzama ietekme uz tiešo patērētāju rēķiniem, tāpēc tie palīdz cīnīties pret 
enerģētisko nabadzību un plašākā izpratnē atbalstīt vienkāršo iedzīvotāju pirktspēju un 
uzņēmumu konkurētspēju.

Grozījums Nr. 322
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

lai novērstu šķēršļus enerģijas tirgū un 
enerģijas pakalpojumu tirgos, kā arī
pārvarētu tirgus trūkumus, kas kavē 
enerģijas piegādes un patēriņa efektivitāti, 
un tā paredz valsts enerģijas ietaupījuma
mērķu noteikšanu 2020. gadam.

Or. de

Pamatojums

Subsidiaritātes apsvērumu dēļ ES nevar noteikt uz visām dalībvalstīm attiecināmus 
instrumentus, lai sasniegtu enerģijas ietaupījuma mērķus, bet gan labākajā gadījumā tā var 
ieteikt instrumentus.

Grozījums Nr. 323
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Tā paredz noteikumus, kas izstrādāti, lai 
novērstu šķēršļus enerģijas tirgū un 
pārvarētu tirgus trūkumus, kas kavē 
enerģijas piegādes un patēriņa efektivitāti, 
un tā paredz saistošus valsts 
energoefektivitātes mērķus 2020., 2025. 
un 2030. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tā paredz noteikumus, kas izstrādāti, lai 
novērstu šķēršļus enerģijas tirgū un 
pārvarētu tirgus trūkumus, kas kavē 

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

trūkumus, kas kavē enerģijas piegādes un 
patēriņa efektivitāti, un tā paredz valsts 
energoefektivitātes mērķu noteikšanu 
2020. gadam.

Or. en

Pamatojums

Viens no direktīvas galvenajiem mērķiem ir veicināt energopakalpojumu tirgu izaugsmi 
Eiropas Savienībā. Tāpēc tas ir jāatspoguļo direktīvas tematā un piemērošanas jomā.

Grozījums Nr. 325
Ioan Enciu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 326
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 327
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 328
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā direktīvā izklāstītās prasības ir 
minimālās prasības, kas neliedz jebkurai 
dalībvalstij saglabāt vai ieviest stingrākus 
pasākumus. Šādiem pasākumiem ir jābūt 
saderīgiem ar Savienības tiesību aktiem. 
Par valsts tiesību aktiem, kas paredz 
stingrākus pasākumus, ir jāziņo Komisijai.

2. Šajā direktīvā izklāstītās prasības ir 
minimālās prasības, kas neliedz jebkurai 
dalībvalstij saglabāt vai ieviest stingrākus 
pasākumus, kuri ir rentabli un ietver 
papildu ietaupījumus. Šādiem 
pasākumiem ir jābūt saderīgiem ar 
Savienības tiesību aktiem. Par valsts 
tiesību aktiem, kas paredz stingrākus 
pasākumus, ir jāziņo Komisijai.

Or. en
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Pamatojums

Stingrāki pasākumi nav jāizmanto, lai attaisnotu tirdzniecības šķēršļus vai noteiktu 
preferences režīmu kādai dalībvalstij, salīdzinot ar citu.

Grozījums Nr. 329
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ēkas ar īpašu arhitektūras, vēsturisko 
vai kultūras vērtību var atbrīvot no šajā 
direktīvā norādītajām minimālajām 
prasībām, pamatojoties uz to īpašajām 
tehniskajām un estētiskajām iezīmēm. 
Tāpēc dalībvalstīm jāizveido īpaša 
sistēma, apspriežoties ar katras valsts 
kultūras mantojumu pārstāvošajiem 
ekspertiem, ja konkrētai šāda veida ēkai 
būtu vajadzīgs šāds atbrīvojums.

Or. en

Grozījums Nr. 330
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ēkas ar īpašu arhitektūras vai 
vēsturisko vērtību atbrīvo no šajā 
direktīvā noteiktajām minimālajām 
prasībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 331
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. „enerģija” ir visa veida energoprodukti, 
kā ir noteikts Regulā (EK) Nr. 1099/2008;

1. „enerģija” ir visa veida komerciāli 
pieejama enerģija, tostarp elektrība, 
dabasgāze (tostarp sašķidrināta 
dabasgāze), sašķidrināta naftas gāze, 
jebkāda siltumapgādei vai dzesēšanai 
(tostarp centralizētajai siltumapgādei un 
dzesēšanai) izmantojama degviela, ogles 
un lignīts, kūdra, transporta degviela 
(izņemot aviācijas un kuģu tilpņu 
degvielu) un biomasa, kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2001. gada 
27. septembra Direktīvā 2001/77/EK par 
tādas elektroenerģijas pielietojuma 
veicināšanu iekšējā elektrības tirgū, kas 
ražota, izmantojot neizsīkstošos enerģijas 
avotus;

Or. en

Grozījums Nr. 332
Daniel Caspary

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a „energoefektivitāte”: efektivitāte ir 
attiecība starp izmaksu un ieguvumu. 
Tāpēc „energoefektivitāte” ir nevis 
pielīdzināma „enerģijas ietaupījumam”, 
bet gan no makroekonomikas 
perspektīvas ir jāsaprot kā attiecība starp 
primārās enerģijas izmantošanu un IKP 
(enerģijas 
produktivitāte/energointensitāte);

Or. de
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Grozījums Nr. 333
Adam Gierek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a „primārā enerģija” ir ķīmiskā 
enerģija, kas ietilpst fosilajos kurināmajos 
vai to produktos un citās organiskajās 
vielās, kā arī visa veida atjaunojamā 
enerģija vai kodolenerģija;

Or. pl

Pamatojums

Teksts galvenokārt attiecas uz energoefektivitāti, tāpēc ir nepieciešama termina „primārā 
enerģija” definīcija.

Grozījums Nr. 334
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a „energoefektivitāte” ir mazāks 
enerģijas patēriņš, saglabājot to pašu 
ekonomiskās aktivitātes vai pakalpojuma 
līmeni;

Or. en

Pamatojums

Termins „energoefektivitāte” ir direktīvas pamatā, un tas ir skaidri jānorāda direktīvā, 
pamatojoties uz Komisijas definīciju, kas sniegta 2011. gada energoefektivitātēs plānā 
(COM(2011)109)).



PE475.874v01-00 64/107 AM\882687LV.doc

LV

Grozījums Nr. 335
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a „energoefektivitāte” nozīmē vai nu 
sasniegt to pašu galapatēriņu vai 
iznākumu ar mazāku enerģijas daudzumu 
nekā iepriekš, vai sasniegt lielāku jaudu 
vai galapatēriņu no tāda paša enerģijas 
daudzuma;

Or. en

Grozījums Nr. 336
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a „energoefektivitāte” ir mazāks 
primārās enerģijas patēriņš, lai radītu 
tādas pašas vai papildu saimnieciskās 
darbības;

Or. de

Grozījums Nr. 337
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a „energoefektivitāte” ir attiecība starp 
iegūto jaudu, pakalpojumu, precēm vai 
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enerģiju un ieguldīto enerģiju;

Or. en

Pamatojums

Kā definēts Direktīvā 2006/32/EK, ko šī direktīva atceļ.

Grozījums Nr. 338
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a „energoefektivitāte” ir attiecība starp 
iegūto jaudu, pakalpojumu, precēm vai 
enerģiju un ieguldīto enerģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 339
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a „energoefektivitāte” ir attiecība starp 
iegūto jaudu, pakalpojumu, precēm vai 
enerģiju un ieguldīto enerģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 340
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b „nozarei paredzēta primārās enerģijas 
efektivitāte” ir efektivitāte, kas izteikta kā 
izmantotās enerģijas attiecība 
(numerators) pret kopējo izmantoto 
primārās enerģijas daudzumu, kurš ir
pieejams, lai sasniegtu konkrētu, 
praktisku, nozarei paredzētu mērķi, 
piemēram, elektroenerģijas ražošanu no 
fosilā kurināmā (denominatoru), reizinot 
ar 100, procentos;

Or. pl

Pamatojums

Dažādos Komisijas dokumentos ietverta atšķirīga „efektivitātes” interpretācija. Tāpēc skaidri 
jānorāda, ko konversijas efektivitāte nozīmē praksē attiecīgajā nozarē.

Grozījums Nr. 341
Markus Pieper

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b „energoefektivitātes palielināšana” ir 
enerģijas galapatēriņa efektivitātes 
palielināšana, pilnveidojot tehnoloģiju, 
ekonomiku vai personīgo izturēšanos;

Or. de

Grozījums Nr. 342
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1.c punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c „bruto primārās enerģijas efektivitāte” 
ir ikgada primārās enerģijas patēriņa 
vienības koeficienta attiecība uz 
iedzīvotāju saskaņā ar Eurostat datiem 
(numerators) pret primārās enerģijas 
patēriņa vienības koeficientu iepriekšējā 
gadā saskaņā ar Eurostat datiem 
(denominatoru), reizinot ar 100, 
procentos;

Or. pl

Pamatojums

Dalībvalstis atskaitās par kopējiem ietaupījumiem, kas izriet no „individuālās efektivitātes” 
dažādās nozarēs, piemēram, par „bruto efektivitāti” uz iedzīvotāju.

Grozījums Nr. 343
Markus Pieper

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c „energoefektivitātes pasākumi” ir visi 
pasākumi, kas parasti rada pārbaudāmus 
un izmērāmus vai novērtējamus 
energoefektivitātes uzlabojumus;

Or. de

Grozījums Nr. 344
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c „energoefektivitātes pasākumi” ir visi 
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pasākumi, kas parasti izraisa pārbaudāmu 
un izmērāmu vai aplēšamu 
energoefektivitātes uzlabojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 345
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a „enerģijas bruto galapatēriņš” ir 
energoresursi, ko enerģijas izmantošanas 
vajadzībām piegādā rūpniecībai, 
transporta nozarei, mājsaimniecībām, 
pakalpojumu, arī publisko pakalpojumu, 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
zivsaimniecības nozarei, tostarp 
elektroenerģijas un siltumapgādes 
patēriņš, kas enerģētikas nozarē ir 
izmantots elektroenerģijas un siltuma 
ražošanai, kā arī elektroenerģijas un 
siltuma zudumi sadales un pārvades 
laikā;1

__________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 23. aprīļa 
Direktīva 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu 
un ar ko groza un sekojoši atceļ 
Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK, 
2. panta f) punkts.

Or. de

Grozījums Nr. 346
Giles Chichester

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

2.a „enerģijas galapatēriņš” ir šādās 
nozarēs patērētā enerģija: rūpniecība, 
transports, komerciālie un sabiedriskie 
pakalpojumi, 
lauksaimniecība/mežsaimniecība, 
zvejniecība, mājokļi un citas. Tā neietver 
ar enerģiju nesaistītu patēriņu, piegādi 
enerģijas pārveidošanas nozarei un 
enerģētikas nozarei;

Or. en

Grozījums Nr. 347
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a „energointensitāte” ir enerģijas 
patēriņš attiecībā uz kādu saimnieciskās 
darbības rādītāju, piemēram, IKP;

Or. fr

Grozījums Nr. 348
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a „energointensitāte” ir vienas 
nacionālā kopprodukta vienības 
saražošanai izmantotās enerģijas 
koeficients;

Or. en
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Grozījums Nr. 349
Adam Gierek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a „pārrēķins” ir enerģijas viena veida 
pārveides process citā veidā vai darbā;

Or. pl

Pamatojums

Dažādiem pārveides procesiem ir atšķirīgi efektivitātes līmeņi.

Grozījums Nr. 350
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 351
Francisco Sosa Wagner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b „enerģijas ietaupījums” ir ietaupītās 
enerģijas apjoms, ko nosaka, izmērot 
un/vai aplēšot tiešā patērētāja veikto 
patēriņu pirms un pēc viena vai vairāku 
uzlabošanas pasākumu īstenošanas, to 
darot normālos ārējos apstākļos, kas 
ietekmē enerģijas patēriņu;

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē „enerģijas ietaupījumu” definīcija atbilstoši Direktīvai 2006/32/EK.

Grozījums Nr. 352
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 353
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b „enerģijas ietaupījums” ir enerģijas 
patēriņa samazinājums, īstenojot 
energoefektivitāti, mainot paradumus vai 
samazinot saimniecisko darbību;

Or. en

Pamatojums

Jānošķir termini „energoefektivitāte” un „enerģijas ietaupījums”; 2011. gada 
energoefektivitātes plānā (COM(2011)109) paredzēta atbilstošā atšķirība.

Grozījums Nr. 354
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c „galapatēriņa enerģijas ietaupījums” 
ir ietaupītās enerģijas apjoms, ko nosaka, 
izmērot un/vai aplēšot tiešā patērētāja 
veikto patēriņu pirms un pēc viena vai 
vairāku uzlabošanas pasākumu 
īstenošanas, to darot normālos ārējos 
apstākļos, kas ietekmē enerģijas patēriņu;

Or. en

Grozījums Nr. 355
Norbert Glante

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c „galapatēriņa enerģijas ietaupījums” 
ir ietaupītās primārās enerģijas apjoms, 
ko nosaka, izmērot un/vai aplēšot tiešā 
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patērētāja veikto patēriņu pirms un pēc 
viena vai vairāku energoefektivitātes 
pasākumu īstenošanas un vienlaicīgas 
normalizēšanas, lai ņemtu vērā enerģijas 
patēriņu negatīvi ietekmējošos ārējos 
apstākļus;

Or. de

Pamatojums

Tā kā Eiropas enerģijas ietaupījuma mērķis ir definēts kā primārās enerģijas ietaupījums, 
ietaupījums arī ir jānosaka attiecībā uz primāro enerģiju.

Grozījums Nr. 356
Henri Weber

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c „enerģijas galapatēriņa ietaupījums” 
ir enerģijas patēriņa samazinājuma 
līmenis, kas noteikts, tiešajam patērētājam 
mērot un/vai novērtējot enerģijas 
patēriņu, pirms un pēc viena vai vairāku 
tādu pasākumu īstenošanas, kuri 
paredzēti energoefektivitātes 
palielināšanai, ņemot vērā ārējos 
apstākļus, kas skar enerģijas patēriņu;

Or. fr

Grozījums Nr. 357
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. „energopakalpojums” ir fizisks labums 
vai ieguvums, kas iegūts no enerģijas,

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

enerģijas vadības sistēmas un/vai
energoefektīvas tehnoloģijas un tāda 
pasākuma apvienojuma, kurā var būt 
iekļautas ekspluatācijas, uzturēšanas un 
kontroles darbības, kas vajadzīgas 
pakalpojuma sniegšanai, kuru sniedz, 
pamatojoties uz līgumu, un attiecībā uz 
kuru parastos apstākļos ir pierādīts, ka tas 
izraisa pārbaudāmu un izmērāmu vai 
aplēšamu energoefektivitātes palielinājumu 
vai primārās enerģijas ietaupījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 358
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Primārās enerģijas patēriņa kā atsauces vērtības izmantošana dotu iespēju aizstāt kurināmo, 
kas gan konkrētos apstākļos samazina CO2 emisijas, taču nesamazina pašu enerģijas 
patēriņu. Tāpēc izšķirošā nozīme ir galapatēriņa enerģijas ietaupījumam.
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Grozījums Nr. 359
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a „energoefektivitātes pakalpojums” ir 
saskaņots uzdevums vai uzdevumi, kas 
paredzēti energoefektivitātes uzlabošanai 
un citu saskaņotu izpildes kritēriju 
sasniegšanai, pamatojoties uz līgumu, kas 
piedāvā patērētājam pievienoto vērtību, 
nodrošinot rezultātus. Tas ietver 
energoauditu, energoefektivitātes 
palielināšanas pasākumu noteikšanu, 
atlasi un īstenošanu un enerģijas 
ietaupījumu mērījumus un pārbaudi.  
Tiek sniegts dokumentēts apraksts par 
ierosināto vai saskaņoto darbības pamatu 
un izpildes kontroles procedūru. 
Energoefektivitātes palielinājumu mēra 
un pārbauda līgumā noteiktā laikposmā, 
īstenojot līgumā saskaņotas metodes;

Or. en

Grozījums Nr. 360
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b „daļējs pakalpojums saistībā ar 
energoefektivitātes pakalpojumiem” ir 
pakalpojums, kas ietver tikai 
energoefektivitātes pakalpojumu ķēdes 
daļas („elementus”), piemēram, 
energoauditu, bet ir paredzēts, lai tieši vai 
netieši radītu energoefektivitātes 
palielinājumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 361
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c „energoefektivitātes pakalpojumu 
sniedzējs” ir fiziska vai juridiska persona, 
kas sniedz energoefektivitātes 
pakalpojumus vai daļējus pakalpojumus 
saistībā ar energoefektivitātes 
pakalpojumiem tiešā patērētāja iekārtās 
vai telpās;

Or. en

Grozījums Nr. 362
Catherine Trautmann, Henri Weber

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. „publiskas struktūras” ir „līgumslēdzējas 
iestādes”, kā definēts 
Direktīvas 2004/18/EK1 1. panta 
9. punktā;

- „valsts iestādes” ir valsts, reģionu vai 
vietējo pašvaldību iestādes vai apvienības, 
kurās ietilpst viena vai vairākas šādas 
iestādes;
- „publisko tiesību subjekti” ir ikviena 
struktūra, kas
a) nodibināta ar konkrētu mērķi 
apmierināt vispārējas vajadzības un 
neveic rūpnieciskas vai komerciālas 
darbības;
b) ir juridiska persona un
c) lielākoties saņem valsts, reģionu vai 
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vietējo pašvaldību iestāžu vai citu publisko 
tiesību subjektu finansējumu vai ko 
minētās struktūras pārvalda, vai kuru 
vadībā, pārvaldē vai uzraudzības 
struktūrā vairāk nekā pusi locekļu ieceļ 
valsts, reģionu vai pašvaldību iestādes vai 
citi publisko tiesību subjekti;
________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta 
Direktīva 2004/18/EK par to, kā koordinēt 
būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts
līgumu un pakalpojumu valsts līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru 
(OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.).

Or. fr

Grozījums Nr. 363
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. „publiskas struktūras” ir „līgumslēdzējas 
iestādes”, kā definēts 
Direktīvā 2004/18/EK, ja līgumslēdzēja 
iestāde ir publisko tiesību subjekts;

Or. de

Pamatojums

Nepieciešams skaidrs norobežojošs kritērijs, lai izvairītos no nevajadzīgiem strīdiem.

Grozījums Nr. 364
Marita Ulvskog

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

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

4. „publiskas struktūras” ir „līgumslēdzējas 
iestādes”, kā definēts 
Direktīvā 2004/18/EK, izņemot publiskas 
struktūras, kuras darbojas konkurējošā 
tirgū un kuru darbības un ieguldījumus 
nefinansē no valsts līdzekļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 365
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. „publiskas struktūras” ir „līgumslēdzējas 
iestādes”, kā definēts 
Direktīvā 2004/18/EK, un struktūras, kas 
nodrošina mājokļus kā daļu no vispārējas 
nozīmes pakalpojuma, kam raksturīga 
regulēta īre vai pārbaudīta pieejamība 
īrniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 366
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. „publiskas struktūras” ir „līgumslēdzējas 
iestādes”, kā definēts 
Direktīvā 2004/18/EK, kā arī Eiropas 
Savienības institūcijas, iestādes, biroji un 
aģentūras;
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Or. ro

Grozījums Nr. 367
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. „publiskas struktūras” ir „līgumslēdzējas 
iestādes”, kā definēts 
Direktīvā 2004/18/EK; šajā definīcijā 
neietver sociālos mājokļus, kas nepieder 
valsts iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 368
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a „sabiedriskās ēkas” ir ēkas, kas pieder 
publiskām struktūrām, kas ir 
ekspluatācijā un kam ir pieslēgta 
siltumapgādes vai dzesēšanas sistēma;

Or. en

Grozījums Nr. 369
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a „būtiska renovācija” ir visaptveroša 
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ēkas vai ēku grupas enerģijas reforma, lai 
palielinātu tās energoefektivitāti vismaz 
par 75 %, salīdzinot ar līmeņiem pirms 
renovācijas;

Or. es

Pamatojums

Svarīgi uzsvērt, ka būtiska renovācija ir labākais risinājums ēkām, kuru energoefektivitāte ir 
zema, lai īstenotu visas ietaupījuma iespējas (vai samazinātu radušos izdevumus). 
Nepieciešama skaidra definīcija, lai ieviestu skaidrību par šo jēdzienu.

Grozījums Nr. 370
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul 
Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a „optimāls izmaksu līmenis” ir 
produktu vai pakalpojumu 
energoefektivitātes līmenis, kas rada 
viszemākās izmaksas aplēstajā kalpošanas 
laikā, ja:
a) viszemākās izmaksas aprēķina, ņemot 
vērā attiecīgi ar enerģiju saistītās 
ieguldījuma izmaksas, apkopes un 
ekspluatācijas izmaksas un attiecīgā 
gadījumā likvidēšanas izmaksas; un
b) aplēsto kalpošanas laiku nosaka katra 
dalībvalsts atbilstoši produkta vai 
pakalpojuma kategorijai.
Optimāls izmaksu līmenis ir viens no 
energoefektivitātes līmeņiem, kam ir 
pozitīva izmaksu un ieguvumu attiecība, 
kuru aprēķina attiecībā uz aplēsto ēkas 
kalpošanas laiku. Uz optimāliem izmaksu 
līmeņiem saistībā ar ēkām un ēku pārbūvi 
attiecina Direktīvas 2010/31/ES 2. panta 
14. punkta noteikumus;



AM\882687LV.doc 81/107 PE475.874v01-00

LV

Or. en

Pamatojums

Šī definīcija ir izveidota, pamatojoties uz Direktīvā par ēku energoefektivitāti apstiprināto 
jēdziena „izmaksu ziņā optimāls” definīciju.

Grozījums Nr. 371
Catherine Trautmann, Henri Weber

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. „energovadības sistēma” ir saistītu vai 
mijiedarbojošos elementu kopums plānā, 
kas nosaka energoefektivitātes mērķi un 
stratēģiju, kā sasniegt šo mērķi;

5. „energovadības stratēģija” ir saistītu vai 
mijiedarbojošos elementu kopums plānā, 
kas nosaka energoefektivitātes mērķi un 
stratēģiju, kā sasniegt šo mērķi;

Or. fr

Grozījums Nr. 372
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. „enerģijas sadales uzņēmums” ir fiziska 
vai juridiska persona, tostarp sadales 
sistēmas operators, kas ir atbildīga par 
enerģijas transportēšanu, piegādājot to 
tiešajiem patērētajiem vai sadales stacijām, 
kuras pārdod enerģiju tiešajiem 
patērētājiem;

7. „enerģijas sadales uzņēmums” ir fiziska 
vai juridiska persona, tostarp sadales 
sistēmas operators, kas ir atbildīga par 
enerģijas transportēšanu, piegādājot to 
tiešajiem patērētajiem vai sadales stacijām, 
kuras pārdod enerģiju tiešajiem 
patērētājiem, izņemot enerģijas 
transportēšanu no tādām fiziskām un 
juridiskām personām, kam ražošana ir 
pamatdarbība;

Or. en
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Pamatojums

Jāizslēdz fiziskas vai juridiskas personas, kam enerģijas sadale/tirdzniecība nav 
pamatdarbība. Rūpniecības nozaru energoprodukti pārsvarā tiek radīti kā blakusprodukti vai, 
reģenerējot enerģiju un degvielu, un tiek izmantoti saistītos uzņēmumos. Ražotājiem, kas 
iegulda resursu efektivitātes palielināšanā, nav jānosaka papildu apgrūtinājumi.

Grozījums Nr. 373
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. „enerģijas sadales uzņēmums” ir fiziska 
vai juridiska persona, tostarp sadales 
sistēmas operators, kas ir atbildīga par 
enerģijas transportēšanu, piegādājot to 
tiešajiem patērētajiem vai sadales stacijām, 
kuras pārdod enerģiju tiešajiem 
patērētājiem;

7. „enerģijas sadales uzņēmums” ir fiziska 
vai juridiska persona, tostarp sadales 
sistēmas operators, kas ir atbildīga par 
enerģijas transportēšanu, piegādājot to 
tiešajiem patērētajiem vai sadales stacijām,
kuras pārdod enerģiju tiešajiem 
patērētājiem, neatkarīgi no tā, vai enerģija 
tiek transportēta, izmantojot 
energosistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 374
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. „enerģijas sadales uzņēmums” ir fiziska 
vai juridiska persona, tostarp sadales 
sistēmas operators, kas ir atbildīga par
enerģijas transportēšanu, piegādājot to 
tiešajiem patērētajiem vai sadales stacijām, 
kuras pārdod enerģiju tiešajiem 
patērētājiem;

7. „enerģijas sadales uzņēmums” ir fiziska 
vai juridiska persona, tostarp sadales 
sistēmas operators, kuras galvenais 
darbības mērķis ir enerģijas 
transportēšana, piegādājot to tiešajiem 
patērētajiem vai sadales stacijām, kuras 
pārdod enerģiju tiešajiem patērētājiem;

Or. ro
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Grozījums Nr. 375
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. „enerģijas sadales uzņēmums” ir fiziska 
vai juridiska persona, tostarp sadales 
sistēmas operators, kas ir atbildīga par 
enerģijas transportēšanu, piegādājot to 
tiešajiem patērētajiem vai sadales stacijām, 
kuras pārdod enerģiju tiešajiem 
patērētājiem;

7. „enerģijas sadales uzņēmums” ir fiziska 
vai juridiska persona, tostarp sadales 
sistēmas operators, kuras pamatdarbība ir 
atbildēt par enerģijas transportēšanu, 
piegādājot to tiešajiem patērētajiem vai 
sadales stacijām, kuras pārdod enerģiju 
tiešajiem patērētājiem;

Or. de

Pamatojums

Direktīvu principā nevajadzētu attiecināt uz maziem enerģijas sadales uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 376
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. „enerģijas mazumtirdzniecības 
uzņēmums” ir fiziska vai juridiska persona, 
kas pārdod enerģiju tiešajiem patērētājiem;

9. „enerģijas mazumtirdzniecības 
uzņēmums” ir fiziska vai juridiska persona, 
kas pārdod enerģiju tiešajiem patērētājiem, 
izņemot enerģijas tirdzniecību, ko veic 
fiziskas un juridiskas personas, kurām 
ražošana ir pamatdarbība;

Or. en

Pamatojums

Jāizslēdz fiziskas vai juridiskas personas, kam enerģijas sadale/tirdzniecība nav 
pamatdarbība. Rūpniecības nozaru energoprodukti pārsvarā tiek radīti kā blakusprodukti vai, 
reģenerējot enerģiju un degvielu, un tiek izmantoti saistītos uzņēmumos. Ražotājiem, kas 



PE475.874v01-00 84/107 AM\882687LV.doc

LV

iegulda resursu efektivitātes palielināšanā, nav jānosaka papildu apgrūtinājumi.

Grozījums Nr. 377
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. „enerģijas mazumtirdzniecības 
uzņēmums” ir fiziska vai juridiska persona, 
kas pārdod enerģiju tiešajiem patērētājiem;

9. „enerģijas mazumtirdzniecības 
uzņēmums” ir fiziska vai juridiska persona, 
kas pārdod enerģiju tiešajiem patērētājiem, 
neatkarīgi no tā, vai enerģija ir vai nav 
pieslēgta energosistēmai;

Or. en

Grozījums Nr. 378
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. „enerģijas mazumtirdzniecības 
uzņēmums” ir fiziska vai juridiska persona, 
kas pārdod enerģiju tiešajiem patērētājiem;

9. „enerģijas mazumtirdzniecības 
uzņēmums” ir fiziska vai juridiska persona, 
kuras darbības galvenais mērķis ir pārdot
enerģiju tiešajiem patērētājiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 379
Fiorello Provera

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. „enerģijas mazumtirdzniecības 9. „enerģijas mazumtirdzniecības 
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uzņēmums” ir fiziska vai juridiska persona, 
kas pārdod enerģiju tiešajiem patērētājiem;

uzņēmums” ir fiziska vai juridiska persona, 
kas pārdod enerģiju tiešajiem patērētājiem 
un kas sazinās ar tiešajiem patērētājiem;

Or. en

Pamatojums

Uzsverot attiecības nozīmīgumu starp mazumtirgotāju un tiešo patērētāju, pašam 
mazumtirgotājam, nevis sadales sistēmas operatoram vai citiem tiesību subjektiem, jāatbild 
par tādu cenu signālu nodošanu, kas liek patērētājam ievērot efektīvus patēriņa veidus.

Grozījums Nr. 380
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. „enerģijas mazumtirdzniecības 
uzņēmums” ir fiziska vai juridiska persona, 
kas pārdod enerģiju tiešajiem patērētājiem;

9. „enerģijas mazumtirdzniecības 
uzņēmums” ir fiziska vai juridiska persona, 
kuras pamatdarbība ir pārdod enerģiju 
tiešajiem patērētājiem;

Or. de

Pamatojums

Direktīvu principā nevajadzētu attiecināt uz maziem enerģijas mazumtirdzniecības 
uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 381
Catherine Trautmann, Henri Weber

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

11. „energopakalpojumu sniedzējs” ir 
fiziska vai juridiska persona, kas sniedz 
energopakalpojumus vai citus 
energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumus tiešā patērētāja iekārtās vai 
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telpās; telpās, tostarp ēku ar centralizēto 
siltumapgādi īpašnieki;

Or. fr

Grozījums Nr. 382
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a „energopakalpojumu uzņēmums” 
(ESCO) ir juridiska persona, kas 
nodrošina energopakalpojumus un/vai 
citus energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumus lietotāja iekārtās vai telpās 
un, veicot to, uzņemas daļu finanšu riska. 
Maksu par sniegtajiem pakalpojumiem 
balsta (pilnībā vai daļēji) uz 
energoefektivitātes palielināšanas 
sasniegumiem un citu saskaņotu 
energoefektivitātes kritēriju atbilstību;

Or. en

Grozījums Nr. 383
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a „energopakalpojumu uzņēmums” 
(ESCO) ir juridiska persona, kas 
nodrošina energopakalpojumus un/vai 
citus energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumus lietotāja iekārtās vai telpās 
un, veicot to, uzņemas daļu finanšu riska. 
Maksu par sniegtajiem pakalpojumiem 
balsta (pilnībā vai daļēji) uz 
energoefektivitātes palielināšanas 
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sasniegumiem un citu saskaņotu 
energoefektivitātes kritēriju atbilstību;

Or. en

Grozījums Nr. 384
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a „enerģijas patēriņa modulēšanas 
programmas” ir pasākumu kopums, lai uz 
laiku samazinātu enerģijas patēriņu, 
reaģējot uz enerģijas piegādes apstākļiem. 
Enerģijas patēriņa modulēšana ļauj 
sadarboties enerģijas piegādātājam un 
patērētājam, lai mudinātu samazināt 
enerģijas patēriņu maksimālās slodzes 
situācijās vai palielinātu enerģijas vērtību 
ķēdes efektivitāti; 

Or. fr

Grozījums Nr. 385
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a „pieprasījuma reakcija” ir 
programmas, kas dod iespēju 
elektroenerģijas patērētājiem uz laiku 
samazināt savu elektroenerģijas 
pieprasījumu, reaģējot uz piegādes 
nosacījumiem. Pieprasījuma reakcija ļauj 
sadarboties enerģijas piegādātājiem un 
enerģijas lietotājiem, lai stimulētu 
enerģijas pieprasījuma samazināšanos 
maksimālās slodzes laikā vai, reaģējot uz 
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samazināšanas pieprasījumiem, kas 
palielina enerģijas vērtību ķēdes 
efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 386
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a „pieprasījuma reakcija” ir tiešo 
patērētāju/mikroģeneratoru 
elektroenerģijas lietošanas maiņa no 
pašreizējā/normālā patēriņa/padeves 
veida, reaģējot uz elektroenerģijas cenas 
maiņu laika gaitā vai stimulējošiem 
maksājumiem, kas paredzēti, lai pielāgotu 
elektroenerģijas lietošanu, vai reaģējot uz 
viena vai vairāku patērētāju piedāvājuma 
pieņemšanu pārdot pieprasījuma 
samazinājumu par cenu organizētos 
elektroenerģijas tirgos vai 
mazumtirdzniecības pakalpojumu 
sniedzējam;

Or. en

Grozījums Nr. 387
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a „pieprasījuma reakcijas programma” 
ir IKT lietojumprogramma, kas ļauj 
elektroenerģijas patērētājiem pielāgot 
savu elektrības pieprasījumu cenas un 
piegādes svārstībām;
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Or. en

Grozījums Nr. 388
Maria Da Graça Carvalho

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a „pieprasījuma reakcijas programma” 
ir IKT lietojumprogramma, kas ļauj 
elektroenerģijas patērētājiem pielāgot 
savu elektrības pieprasījumu cenas un 
piegādes svārstībām;

Or. en

Grozījums Nr. 389
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a „pieprasījuma reakcijas” 
programmas dod iespēju elektroenerģijas 
patērētājiem uz laiku samazināt savu 
elektroenerģijas pieprasījumu, reaģējot uz 
piegādes nosacījumiem. Pieprasījuma 
reakcija ļauj sadarboties enerģijas 
piegādātājiem un enerģijas lietotājiem, lai 
stimulētu enerģijas pieprasījuma 
samazināšanos maksimālās slodzes laikā 
vai reaģētu uz samazināšanas 
pieprasījumiem, kas palielina enerģijas 
vērtību ķēdes efektivitāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 390
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

12. „energoaudits” ir sistemātisks, 
kvalitatīvs ieguldījumu līmeņa audits, lai 
iegūtu atbilstošas zināšanas par 
rūpniecības iekārtu, ražošanas procesu un
ēku vai privāto vai publisko pakalpojumu 
faktisko energoefektivitāti. Audits nosaka 
un uzskaita rentablus ietaupījumus, kā arī 
sagatavo ieteikumus šo ietaupījumu 
īstenošanai un energoefektivitātes 
uzlabošanai. Šo aprēķinu pamatam ir 
jābūt dzīves cikla izmaksām un 
ieguvumiem, vienlaikus arī ņemot vērā 
tādus mainīgos elementus kā lietotāja vai 
nomnieka rīcība. Tas sniedz iekārtu un 
ēku īpašniekiem un pārvaldītājiem, 
uzņēmumiem, energopakalpojumu 
uzņēmumiem un ieguldītājiem augstu 
pārliecību par projekta izmaksām un 
sagaidāmajiem ietaupījumiem un riskiem;

Or. en

Pamatojums

Šī definīcija paredzēs skaidru un vērienīgu energoauditu sistēmu, pamatojoties uz dzīves cikla 
izmaksām un ieguvumiem, nevis uz daļējiem un maldinošiem aprēķiniem, pamatojoties uz 
vienkāršiem atmaksāšanas periodiem, kuros neņem vērā, cik svarīgs ir enerģijas ietaupījums 
ilgtermiņā un naudas vērtība laikā. Šo augstas kvalitātes energoauditu izmantošana arī atļaus 
dalībvalstīm izstrādāt kvalitātes uzlabošanas programmas attiecībā uz energoefektivitātes 
sertifikātiem, papildinot Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti.

Grozījums Nr. 391
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 392
Markus Pieper

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de



PE475.874v01-00 92/107 AM\882687LV.doc

LV

Grozījums Nr. 393
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Direktīvas 2. panta 12. punktā norādītajai informācijai jābūt konfidenciālai, lai izvairītos no 
jebkādiem konkurences izkropļojumiem starp ieinteresētajām personām ES un ārpus tās.

Grozījums Nr. 394
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a „ļoti rentabli ieteikumi” ir 
energoaudita noteikti pasākumi, kam 
atmaksāšanas laiks ir pieci gadi vai 
mazāk;

Or. en

Pamatojums

Paskaidrojums attiecībā Claude Turmes ierosināto grozījumu.
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Grozījums Nr. 395
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

13. „energoefektivitātes līgumi” ir tāda
līgumiska vienošanās starp 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākuma 
saņēmēju un sniedzēju, ko pārbauda un 
uzrauga visā līguma darbības laikā, ja 
ieguldījumus (darbu, piegādi vai 
pakalpojumu) šajā pasākumā apmaksā
attiecībā uz līgumā atrunātu, garantētu
energoefektivitātes palielinājuma līmeni 
vai citādi nolīgtu energoefektivitātes 
kritēriju, piemēram, finanšu vai 
kilovatstundu ietaupījumiem;

Or. en

Pamatojums

Definīcijai jāatspoguļo rūpniecības prakse. Energoefektivitātes līgumus laiž tirgū un pārdod, 
pamatojoties uz to sniegto garantiju. Tas ir jāatspoguļo. Turklāt garantētie ietaupījumi ir ne 
tikai finansiāli, bet ietver arī ietaupītās kilovatstundas.

Grozījums Nr. 396
Miloslav Ransdorf

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

13. „energoefektivitātes līgumi” ir tāda
līgumiska vienošanās starp 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākuma 
saņēmēju un sniedzēju, ko pārbauda un 
uzrauga līguma darbības laikā, ja veic 
ieguldījumus šajā pasākumā, ieskaitot 
darbu, preces vai pakalpojumus attiecībā 
uz līgumā atrunātu energoefektivitātes 
palielinājuma līmeni vai citādi nolīgtu 
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ietaupījumiem; energoefektivitātes kritēriju;

Or. en

Grozījums Nr. 397
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

13. „energoefektivitātes līgumi” ir tāda
līgumiska vienošanās starp 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākuma 
saņēmēju un sniedzēju, ko pārbauda un 
uzrauga visā līguma darbības laikā, ja 
veic ieguldījumus šajā pasākumā, 
ieskaitot darbu, preces vai pakalpojumus 
attiecībā uz līgumā atrunātu 
energoefektivitātes palielinājuma līmeni 
vai citādi nolīgtu energoefektivitātes 
kritēriju;

Or. en

Pamatojums

Energoefektivitātes līgumi ne vienmēr nozīmē to, ka ieguldījumu veic energopakalpojumu 
sniedzējs.

Grozījums Nr. 398
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. „energoefektivitātes līgumi” ir 
līgumiska vienošanās starp 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākuma 
saņēmēju un sniedzēju, saskaņā ar kuru 
maksa par sniedzēja veikto ieguldījumu ir 

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

saistīta ar līgumā garantētu
energoefektivitātes palielinājuma līmeni 
vai citādi nolīgtu energoefektivitātes 
kritēriju, piemēram, finanšu vai 
kilovatstundu ietaupījumiem;

Or. de

Pamatojums

Komisijai, pamatojoties uz tās ilgo sagatavošanās darbu, būtu jāzina, ka enerģijas 
pakalpojumu sniedzēji strādā, pamatojoties uz garantētiem, nevis saskaņotiem enerģijas 
ietaupījumiem. Turklāt enerģijas cenas bieži vien mainās ne tikai, pamatojoties uz valsts 
iejaukšanos. Tāpēc jābūt iespējamam arī saskaņotajam ietaupījumam kilovatstundās.

Grozījums Nr. 399
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a „viedais skaitītājs” ir elektroniska 
ierīce, ar ko var mērīt enerģijas patēriņu, 
pievienojot vairāk informācijas nekā ar 
parasto skaitītāju, un ar ko var pārraidīt 
datus, izmantojot kādu elektroniskās 
saziņas veidu. Viedā skaitītāja galvenā 
īpašība ir spēja nodrošināt divvirzienu 
saziņu starp patērētāju un 
piegādātāju/operatoru. Tam arī jāveicina 
pakalpojumi, kas sekmē enerģijas 
ietaupījumu mājās. Papildus divvirzienu 
saziņai viedajam skaitītājam var būt kāda 
vai visas no pārējām papildu funkcijām, 
kas norādītas mandātā M/441 par viedā 
skaitītāja standartizāciju, taču šīs 
direktīvas vajadzībām tam jābūt 
savienotam ar VI pielikuma 1. punkta 
1. apakšpunktā aprakstīto saskarni;

Or. en
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Pamatojums

Viedais skaitītājs nav definēts ne Direktīvā 2006/32/EK, ne Direktīvā 2009/72/EK. 
Iepriekš minētā definīcija ir ņemta no Komisijas dienestu darba dokumenta „Paskaidrojošās 
piezīmes” par Direktīvu 2009/72/EK un 2009/73/EK un attiecas uz viedo skaitītāju papildu 
funkcijām, kas noteiktas mandātā M/441 par viedo skaitītāju standartizāciju.

Grozījums Nr. 400
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 13.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.b „pārskats” ir konta pārskats, kurā 
uzrādīts patērētās enerģijas daudzums un 
tās izmaksas;

Or. en

Pamatojums

Pārskatā sniegta informācija patērētājam. Tas jānodala no maksājuma pieprasījuma rēķina, 
jo patērētāji var vēlēties izlīdzināt savus maksājumus gada laikā, izmantojot tiešo debetu vai 
avansa maksājuma shēmas.

Grozījums Nr. 401
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 13.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.c „rēķins” ir maksājuma pieprasījuma 
rēķins;

Or. en

Pamatojums

Pārskatā sniegta informācija patērētājam. Tas jānodala no maksājuma pieprasījuma rēķina, 
jo patērētāji var vēlēties izlīdzināt savus maksājumus gada laikā, izmantojot tiešo debetu vai 
avansa maksājuma shēmas.



AM\882687LV.doc 97/107 PE475.874v01-00

LV

Grozījums Nr. 402
Adam Gierek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. „koģenerācija” ir siltumenerģijas un 
elektroenerģijas vai mehāniskās enerģijas 
vienlaicīga ražošana vienā procesā;

15. „koģenerācija” ir siltumenerģijas un 
elektroenerģijas vai mehāniskās enerģijas, 
vai materiāla produkta vienlaicīga 
ražošana vienā procesā;

Or. pl

Pamatojums

Koģenerācija kā process, kas saistīts tikai ar enerģiju, var radīt tādus pārpalikumus kā CO2 
vai citas uz CO2 balstītas vielas.

Grozījums Nr. 403
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 17.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a „rūpniecības siltuma pārpalikums” ir 
rūpniecības procesā radusies siltuma 
plūsma, kas ir blakusprodukts, no kura 
nav iespējams izvairīties rūpniecības 
izstrādājuma ražošanas laikā un kuru 
nevar izmantot rūpnieciskajā ražošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 404
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 17.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a „siltuma pārpalikums” ir siltums, kas 
ir blakusprodukts, no kura nav iespējams 
izvairīties rūpniecības izstrādājuma un 
elektroenerģijas ražošanas laikā un kuru 
nevar izmantot rūpnieciskajā ražošanā vai 
elektroenerģijas ražošanas iekārtā;

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums sniegts skaidrības nolūkā, ieviešot direktīvu.

Grozījums Nr. 405
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 17.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a „siltuma pārpalikums” ir termālā 
enerģija, kas ir tāda procesa 
blakusprodukts, kura galvenais mērķis 
nav šā siltuma ražošana;

Or. en

Grozījums Nr. 406
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 17.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a „rūpniecības siltuma pārpalikums” ir 
rūpniecības procesā radusies siltuma 
plūsma, kas ir blakusprodukts, no kura 
nav iespējams izvairīties rūpniecības 
izstrādājuma ražošanas laikā un kuru 
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nevar izmantot rūpnieciskajā ražošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 407
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 17.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.b „rūpniecības siltuma pārpalikums” ir 
rūpniecības procesā radusies siltuma 
plūsma, kas ir blakusprodukts, no kura 
nav iespējams izvairīties rūpniecības 
izstrādājuma ražošanas laikā un kuru 
nevar izmantot rūpnieciskajā ražošanā;

Or. en

Pamatojums

Šī definīcija ir nepieciešama, lai paskaidrotu, kā īstenot 10. pantu.

Grozījums Nr. 408
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a „mikrotehnoloģijas enerģijas 
ražošanai” jeb „enerģijas 
mikroģeneratori” ir dažādas maza izmēra 
elektroenerģijas un siltuma ražošanas 
tehnoloģijas, ko var uzstādīt un izmantot 
privātās mājsaimniecībās;

Or. en
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Grozījums Nr. 409
Maria Da Graça Carvalho

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a „mikrotehnoloģijas enerģijas 
ražošanai” jeb „enerģijas 
mikroģeneratori” ir dažādas maza izmēra 
elektroenerģijas un siltuma ražošanas 
tehnoloģijas, ko var uzstādīt un izmantot 
privātās mājsaimniecībās;

Or. en

Grozījums Nr. 410
Catherine Trautmann, Henri Weber

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 25. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25. „izmantotā zemesgabala proporcija” ir 
proporcija starp zemesgabalu un ēkas 
platību noteiktā teritorijā;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Grozījums Nr. 411
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 25.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.a „pilsētu koģenerācijas potenciāls” ir 
iespēja izmantot siltuma pārpalikumu 
siltumapgādes, tehnoloģiskajā vai 
dzesēšanas nolūkā;

Or. pl
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Pamatojums

Dažādās koģenerācijas iespējas, kas izklāstītas priekšlikumā, ir atkarīgas no attāluma līdz 
siltuma avotam, nevis no iesaistīto patērētāju skaita un veida.

Grozījums Nr. 412
Norbert Glante

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

26. „efektīva centralizētā siltumapgāde un 
dzesēšana” ir centralizētās siltumapgādes 
vai dzesēšanas sistēma, kurā vismaz 50 % 
ir siltums, kas iegūts no atjaunojamiem 
resursiem, zudumiem vai koģenerācijas 
režīmā vai šo veidu kombinācija, un kur 
primārās enerģijas faktors, kā ir minēts 
Direktīvā 2010/31/ES, un, aprēķinot 
saskaņā ar standartu EN 15603, ir 
maksimāli 0,8;

Or. de

Pamatojums

Atsauce uz Eiropas standartu, kurā definēta primārās enerģijas faktora aprēķina metode, 
veicinās šīs direktīvas saskaņotu ieviešanu. Šis Eiropas standarts tika izstrādāts, pamatojoties 
uz Komisijas pilnvarojumu īstenot Direktīvu par ēku energoefektivitāti. Toreiz Komisija bija 
paredzējusi faktoru, kas ir vienāds ar 0,8 vai mazāks par to.

Grozījums Nr. 413
Henri Weber

Direktīvas priekšlikums
2.pants – 26. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26. „efektīva centralizētā siltumapgāde un 
dzesēšana” ir centralizētās siltumapgādes 
vai dzesēšanas sistēma, kurā vismaz 50 % 
ir siltums, kas iegūts no atjaunojamiem 

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

resursiem, zudumiem vai koģenerācijas 
režīmā vai šo veidu kombinācija, un kur 
primārās enerģijas faktors, kā ir minēts 
Direktīvā 2010/31/ES, ir vismaz 0,8 un 
reāla ekonomiskā efektivitāte;

Or. fr

Grozījums Nr. 414
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

26. „efektīva centralizētā siltumapgāde un 
dzesēšana” ir centralizētās siltumapgādes 
vai dzesēšanas sistēma, kurā ir siltums, kas 
iegūts koģenerācijas režīmā, un kur 
primārās enerģijas faktors, kā ir minēts 
Direktīvā 2010/31/ES, ir vismaz 0,8;

Or. en

Grozījums Nr. 415
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Primary energy factor mentioned in definition of efficient district heating and cooling is not 
clear described in 2010/31/UE Directive. This Directive does not specify methodology of 
calculation of such measure. In result primary energy factor can be interpreted in different 
way and in consequence can lead to dissimilar implementation of Directive.In addition 
methodology of calculation this factor should be presented in Annex of Directive together 
with methodology of renewable, waste or cogeneration share in district heating and 
cooling.At the same time defining efficient district heating and cooling as using at least 50% 
renewable, waste or cogenerated heat is justified and sufficient. Promotion of cogeneration 
and waste heat is in line with energy efficiency directive and additional using of renewables 
can lead to fulfill renewable directive targets.

Grozījums Nr. 416
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 417
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26. „efektīva centralizētā siltumapgāde un 
dzesēšana” ir centralizētās siltumapgādes 
vai dzesēšanas sistēma, kurā vismaz 50 % 

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

ir siltums, kas iegūts no atjaunojamiem 
resursiem, zudumiem vai koģenerācijas 
režīmā vai šo veidu kombinācija, vai kur 
primārās enerģijas faktors, kā ir minēts 
Direktīvā 2010/31/ES, ir vismaz 0,8;

Or. en

Grozījums Nr. 418
Adam Gierek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

26. „efektīva centralizētā siltumapgāde un 
dzesēšana” ir centralizētās siltumapgādes 
vai dzesēšanas sistēma, kurā vismaz 50 % 
ir siltums, kas iegūts no atjaunojamiem 
resursiem, zudumiem vai koģenerācijas 
režīmā vai šo veidu kombinācija, un kur 
primārās enerģijas faktors, kā ir minēts 
Direktīvā 2010/31/ES, ir vismaz 0,7;

Or. pl

Pamatojums

Ievērojot pašreizējos primārās enerģijas līmeņus, kas iet zudumā, par efektīvu jāuzskata 
ikviens koģenerācijas faktors, kas jau ir virs 0,7.

Grozījums Nr. 419
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 27. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. „būtiska modernizācija” ir 
modernizācija, kuras izmaksas pārsniedz 
50 % no ieguldījuma izmaksām par 
līdzvērtīgu jaunu iekārtu saskaņā ar 

27. „būtiska modernizācija” ir 
modernizācija, kuras izmaksas pārsniedz 
50 % no ieguldījuma izmaksām par 
līdzvērtīgu jaunu iekārtu saskaņā ar 
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Lēmumu 2007/74/EK vai kuras dēļ ir 
nepieciešams atjaunināt atļauju, kas 
izsniegta saskaņā ar Direktīvu 2010/75/ES.

Lēmumu 2007/74/EK vai kuras dēļ ir 
nepieciešams atjaunināt atļauju, kas 
izsniegta saskaņā ar Direktīvu 2010/75/ES.
Ēku gadījumā „būtiska modernizācija” ir 
ēkas atjaunošana, kā definēts 
Direktīvas 2010/31/EK 2. panta 
10. punktā.

Or. ro

Grozījums Nr. 420
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27.a „trešās personas finansējums” ir 
līgumiska vienošanās, iesaistot trešo 
personu ― papildus enerģijas 
piegādātājam un energoefektivitātes 
palielināšanas pasākuma labuma 
guvējam ―, kas nodrošina kapitālu 
minētajam pasākumam un nosaka 
labuma guvējam maksu, kura atbilst daļai 
no energoefektivitātes, kas sasniegta 
energoefektivitātes palielināšanas 
pasākuma rezultātā. Šī trešā persona var 
būt vai var nebūt ESCO;

Or. en

Grozījums Nr. 421
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27.a „iepriekšēju darbību ietaupījumi” ir 
ietaupījumi, kas izriet no 
energoefektivitātes palielināšanas 
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pasākumiem, kuri ir ierosināti 
iepriekšējos gados, ne senāk kā 
1995. gadā, un vēl aizvien radīs 
ietaupījumus 2016. gadā un vēlāk;

Or. en

Grozījums Nr. 422
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27.a „iepriekšēju darbību ietaupījumi” ir 
ietaupījumi, kas izriet no 
energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumiem, kuri ierosināti ne senāk kā 
1995. gadā un darbosies vismaz līdz 
2016. gadam;

Or. de

Grozījums Nr. 423
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell, 
Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27.a „enerģētiskā nabadzība” ir 
neproporcionālas ienākumu summas 
izdošana par enerģiju. Jo īpaši šāds 
definējums attiecas uz mājsaimniecībām, 
kuru izdevumi procentuālā izteiksmē no 
savas mājsaimniecības ienākumiem 
vairāk nekā divas reizes pārsniedz vidējo 
procentuālu vērtību, ko mājsaimniecības 
izdod par mājās patērēto enerģiju. 
Izdevumu aprēķinā ņem vērā to, ka 
jāiegūst tāda pati iekštelpu temperatūra 
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kā lielākajā daļā valsts mājsaimniecību;

Or. en

Pamatojums

Daļa no energoefektivitātes ieguvumiem jāattiecina uz tiem, kas cieš no enerģētiskās 
nabadzības. Lai to īstenotu, jādefinē koncepcija. AK pieredze liecina par problēmām attiecībā 
uz absolūto daļu, tāpēc tā vietā ir izvēlēta relatīvās daļas pieeja.


