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Grozījums Nr. 424
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Finansiālais un tehniskais nodrošinājums
2.a Neskarot LESD 107. un 108. pantu, 
dalībvalstīs izveido finansēšanas 
mehānismus, lai apkopotu dažādas 
finansējuma plūsmas, tostarp:
a) finanšu iemaksas un sodanaudas par 
6. pantā paredzēto pienākumu 
nepildīšanu;
b) līdzekļus, kas saskaņā ar Direktīvas 
2009/29/EK 10. panta 3. punktu atvēlēti 
energoefektivitātei;
c) līdzekļus, kas atvēlēti 
energoefektivitātei no ES projektu 
obligācijām;
d) līdzekļus, kas energoefektivitātei 
atvēlēti daudzgadu finanšu shēmas 
ietvaros, jo īpaši kohēzijas un 
struktūrfondos, un šim mērķim īpaši 
paredzētos Eiropas finanšu instrumentos, 
tehniskajā palīdzībā un finanšu 
inženierijā;
e) līdzekļus, ko energoefektivitātei 
atvēlējusi Eiropas Investīciju banka (EIB) 
un citas Eiropas finanšu iestādes, jo īpaši 
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības 
banka (ERAB) un Eiropas Padomes 
Attīstības banka (EPAB);
f) valsts līdzekļus, tostarp no valsts 
bankām un citām valsts finanšu iestādēm.
2. Finansēšanas mehānismi:
a) izmanto šos līdzekļus, lai piesaistītu pēc 
iespējas vairāk privātā kapitāla, jo īpaši 
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institucionālo ieguldītāju kapitāla;
b) nodrošina finansēšanas instrumentus 
(piemēram, aizdevuma garantijas 
privātkapitālam, aizdevuma garantijas, lai 
veicinātu energoefektivitātes līgumu 
slēgšanu, dotācijas, subsidētus 
aizdevumus un īpašas kredītlīnijas), kas 
samazina energoefektivitātes projektu 
iedomātos un patiesos riskus;
c) ir saistīti ar programmām vai 
aģentūrām, kuras apkopos 
energotaupības projektus un vērtēs to 
kvalitāti, sniegs tehnisko atbalstu, 
veicinās energopakalpojumu tirgu un 
saskaņā ar 14. pantu palīdzēs veicināt 
patērētāju pieprasījumu pēc šiem 
pakalpojumiem;
d) nodrošina nepieciešamos līdzekļus, ar 
ko atbalstīt apmācību un sertifikācijas 
programmas, kas uzlabo 
energoefektivitātes prasmes un garantē to 
kvalitāti.
3. Komisija attiecīgā gadījumā tieši vai ar 
Eiropas finanšu iestāžu starpniecību 
palīdz dalībvalstīm, ja tās to pieprasa, 
izveidot finansēšanas mehānismus un 
tehniskā atbalsta sistēmas ar mērķi 
palielināt energoefektivitāti dažādās 
nozarēs, atbalstot apmaiņu ar 
paraugpraksi starp atbildīgajām valsts vai 
reģionālajām iestādēm vai 
struktūrvienībām.
4. Komisija sadarbībā ar EIB izstrādā 
stratēģiju, lai atbalstītu tādus 
finansēšanas mehānismus, kas piesaista 
privāto kapitālu, piemēram, palielinot 
mērķa ieguldītājinstitūciju informētību 
par finansēšanas mehānismiem un 
sagatavojot uz paraugpraksi pamatotas 
vadlīnijas.

Or. en
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Grozījums Nr. 425
Britta Thomsen, Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Finansiālais un tehniskais nodrošinājums
1. Neskarot LESD 107. un 108. pantu, 
dalībvalstīs izveido finansēšanas 
mehānismus, lai apkopotu dažādas 
finansējuma plūsmas, tostarp:
a) finanšu iemaksas un sodanaudas par 
6. pantā paredzēto pienākumu 
nepildīšanu;
b) līdzekļus, kas saskaņā ar Direktīvas 
2009/29/EK 10. panta 3. punktu atvēlēti 
energoefektivitātei;
c) līdzekļus, kas atvēlēti 
energoefektivitātei no ES projektu 
obligācijām;
d) līdzekļus, kas energoefektivitātei 
atvēlēti daudzgadu finanšu shēmas 
ietvaros, jo īpaši kohēzijas un 
struktūrfondos, un šim mērķim īpaši 
paredzētos Eiropas finanšu instrumentos, 
tehniskajā palīdzībā un finanšu 
inženierijā;
e) līdzekļus, ko energoefektivitātei 
atvēlējusi Eiropas Investīciju banka (EIB) 
un citas Eiropas finanšu iestādes, jo īpaši 
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības 
banka (ERAB) un Eiropas Padomes 
Attīstības banka (EPAB);
f) valsts līdzekļus, tostarp no valsts 
bankām un citām valsts finanšu iestādēm.
2. Finansēšanas mehānismi:
a) izmanto šos līdzekļus, lai piesaistītu pēc 
iespējas vairāk privātā kapitāla, jo īpaši 
institucionālo ieguldītāju kapitāla, 
vienlaikus izmantojot kritērijus, lai 
nodrošinātu vides un sociālo mērķu 
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sasniegšanu finansējuma piešķiršanai;
b) nodrošina finansēšanas instrumentus 
(piemēram, aizdevuma garantijas 
privātkapitālam, aizdevuma garantijas, lai 
veicinātu energoefektivitātes līgumu 
slēgšanu, dotācijas, subsidētus 
aizdevumus un īpašas kredītlīnijas), kas 
samazina energoefektivitātes projektu 
iedomātos un patiesos riskus un ļauj veikt 
rentablas renovācijas pat mājsaimniecībās 
ar maziem un vidējiem ieņēmumiem;
c) ir saistīti ar programmām vai 
aģentūrām, kuras apkopos 
energotaupības projektus un vērtēs to 
kvalitāti, sniegs tehnisko atbalstu, 
veicinās energopakalpojumu tirgu un 
saskaņā ar 14. pantu palīdzēs veicināt 
patērētāju pieprasījumu pēc šiem 
pakalpojumiem;
d) nodrošina nepieciešamos līdzekļus, ar 
ko atbalstīt apmācību un sertifikācijas 
programmas, kas uzlabo 
energoefektivitātes prasmes un garantē to 
kvalitāti;
e) nodrošina resursus, kas vajadzīgi 
sociālā dialoga atbalstam un nosakot 
standartus, lai uzlabotu energoefektivitāti 
un nodrošinātu labus darba apstākļus un 
veselības aizsardzību un drošību darbā.
3. Komisija attiecīgā gadījumā tieši vai ar 
Eiropas finanšu iestāžu starpniecību 
palīdz dalībvalstīm, ja tās to pieprasa, 
izveidot finansēšanas mehānismus un 
tehniskā atbalsta sistēmas ar mērķi 
palielināt energoefektivitāti dažādās 
nozarēs.
4. Komisija veicina paraugprakses 
apmaiņu starp atbildīgajām valsts vai 
reģionālajām iestādēm vai 
struktūrvienībām, piemēram, izmantojot 
pārvaldes iestāžu ikgadējās sanāksmes, 
publiskās datubāzes, kas saistītas ar 
informāciju par dalībvalstu īstenotajiem 
pasākumiem un salīdzināšanu valstu 
starpā.
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Or. en

Pamatojums

Referenta priekšlikums ir novērtēts atzinīgi. Izmaiņas: 2a) Kritēriji, kas jāievēro piešķirot 
finansējumu. 2b) Jāuzsver, ka jāveic vismaz energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi par 
labu tiem, kuri cieš no energoresursu nepietiekamības. 2e) Jānodrošina pienācīgi darba 
apstākļi tiem, kuri veic energoefektivitātes uzlabojumus. 4) visbeidzot, būtiska nozīme ir 
apmaiņai ar paraugpraksi, un tā ir attiecīgās Eiropas politikas loģisks pamatojums.

Grozījums Nr. 426
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Finansiālais un tehniskais nodrošinājums
2.a Neskarot LESD 107. un 108. pantu, 
dalībvalstīs izveido finansēšanas 
mehānismus, lai apkopotu dažādas 
finansējuma plūsmas, tostarp:
a) finanšu iemaksas un sodanaudas par 
6. pantā paredzēto pienākumu 
nepildīšanu;
b) līdzekļus, kas saskaņā ar Direktīvas 
2009/29/EK 10. panta 3. punktu atvēlēti 
energoefektivitātei;
c) līdzekļus, kas atvēlēti 
energoefektivitātei no ES projektu 
obligācijām;
d) līdzekļus, kas energoefektivitātei 
atvēlēti daudzgadu finanšu shēmas 
ietvaros, jo īpaši kohēzijas un 
struktūrfondos, un šim mērķim īpaši 
paredzētos Eiropas finanšu instrumentos, 
tehniskajā palīdzībā un finanšu 
inženierijā;
e) līdzekļus, ko energoefektivitātei 
atvēlējusi Eiropas Investīciju banka (EIB) 
un citas Eiropas finanšu iestādes, jo īpaši 
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Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības 
banka (ERAB) un Eiropas Padomes
Attīstības banka (EPAB);
f) valsts līdzekļus, tostarp no valsts 
bankām un citām valsts finanšu iestādēm.
2. Finansēšanas mehānismi:
a) izmanto šos līdzekļus, lai piesaistītu pēc 
iespējas vairāk privātā kapitāla, jo īpaši 
institucionālo ieguldītāju kapitāla;
b) nodrošina finansēšanas instrumentus 
(piemēram, aizdevuma garantijas 
privātkapitālam, aizdevuma garantijas, lai 
veicinātu energoefektivitātes līgumu 
slēgšanu, dotācijas, subsidētus 
aizdevumus un īpašas kredītlīnijas), kas 
samazina energoefektivitātes projektu 
iedomātos un patiesos riskus;
c) ir saistīti ar programmām vai 
aģentūrām, kuras apkopos 
energotaupības projektus un vērtēs to 
kvalitāti, sniegs tehnisko atbalstu, 
veicinās energopakalpojumu tirgu un 
saskaņā ar 14. pantu palīdzēs veicināt
patērētāju pieprasījumu pēc šiem 
pakalpojumiem;
d) nodrošina nepieciešamos līdzekļus, ar 
ko atbalstīt apmācību un sertifikācijas 
programmas, kas uzlabo 
energoefektivitātes prasmes un garantē to 
kvalitāti;
e) nodrošina resursus, lai pētītu un 
demonstrētu maza mēroga un 
mikrotehnoloģijas enerģijas ražošanas 
jomā un paātrinātu to attīstības tempu un 
lai optimizētu šo ģeneratoru pieslēgšanu 
elektrotīkliem;
f) ir saistīti ar programmām visu mājokļu 
energoefektivitātes veicināšanas darbību 
veikšanai, lai novērstu energoresursu 
trūkumu un mudinātu īres namu 
īpašniekus padarīt savu īpašumu pēc 
iespējas energoefektīvāku.
3. Komisija attiecīgā gadījumā tieši vai ar 
Eiropas finanšu iestāžu starpniecību 
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palīdz dalībvalstīm, ja tās to pieprasa, 
izveidot finansēšanas mehānismus un 
tehniskā atbalsta sistēmas ar mērķi 
palielināt energoefektivitāti dažādās 
nozarēs, atbalstot apmaiņu ar 
paraugpraksi starp atbildīgajām valsts vai 
reģionālajām iestādēm vai 
struktūrvienībām.

Or. en

Grozījums Nr. 427
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Finansiālais un tehniskais nodrošinājums
Neskarot Līguma 107. un 108. pantu, 
dalībvalstīs izveido finansēšanas 
mehānismus, lai apkopotu dažādas 
finansējuma plūsmas, tostarp:
a) finanšu iemaksas un sodanaudas par 
6. pantā paredzēto pienākumu 
nepildīšanu;
b) līdzekļus, kas saskaņā ar Direktīvas 
2009/29/EK 10. panta 3. punktu atvēlēti 
energoefektivitātei;
c) līdzekļus, kas atvēlēti 
energoefektivitātei no ES projektu 
obligācijām;
d) līdzekļus, kas energoefektivitātei 
atvēlēti daudzgadu finanšu shēmas 
ietvaros, jo īpaši kohēzijas un 
struktūrfondos, un šim mērķim īpaši 
paredzētos Eiropas finanšu instrumentos, 
tehniskajā palīdzībā un finanšu 
inženierijā;
e) līdzekļus, ko energoefektivitātei 
atvēlējusi Eiropas Investīciju banka (EIB) 
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un citas Eiropas finanšu iestādes, jo īpaši 
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības 
banka (ERAB) un Eiropas Padomes 
Attīstības banka (EPAB);
f) valsts līdzekļus, tostarp no valsts 
bankām un citām valsts finanšu iestādēm.
2) Ņemot vērā elastīguma un 
subsidiaritātes principus, finansēšanas 
mehānismi:
a) izmanto šos līdzekļus, lai piesaistītu pēc 
iespējas vairāk privātā kapitāla, jo īpaši 
institucionālo ieguldītāju kapitāla;
b) nodrošina finansēšanas instrumentus 
(piemēram, aizdevuma garantijas 
privātkapitālam, aizdevuma garantijas, lai 
veicinātu energoefektivitātes līgumu 
slēgšanu, dotācijas, subsidētus 
aizdevumus un īpašas kredītlīnijas), kas 
samazina energoefektivitātes projektu 
iedomātos un patiesos riskus;
c) ir saistīti ar programmām vai 
aģentūrām, kuras apkopos 
energotaupības projektus un vērtēs to 
kvalitāti, sniegs tehnisko atbalstu, 
veicinās energopakalpojumu tirgu un 
saskaņā ar 14. pantu palīdzēs veicināt 
patērētāju pieprasījumu pēc šiem 
pakalpojumiem;
d) nodrošina nepieciešamos līdzekļus, ar 
ko atbalstīt apmācību un sertifikācijas 
programmas, kas uzlabo 
energoefektivitātes prasmes un garantē to 
kvalitāti;
3. Komisija attiecīgā gadījumā tieši vai ar 
Eiropas finanšu iestāžu starpniecību 
palīdz dalībvalstīm, ja tās to pieprasa, 
izveidot finansēšanas mehānismus un
tehniskā atbalsta sistēmas ar mērķi 
palielināt energoefektivitāti dažādās 
nozarēs, atbalstot apmaiņu ar 
paraugpraksi starp atbildīgajām valsts vai 
reģionālajām iestādēm vai 
struktūrvienībām.
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Or. en

Pamatojums

Referents pamatoti uzskata, ka šajā direktīvā ierosinātie pasākumi bez vajadzīgajiem 
finansēšanas mehānismiem paliks tikai iecere un neradīs daudzas darba vietas un neveicinās 
inovāciju. Papildus finanšu avotiem, kurus jau uzsvēris referents, mēs mudinātu Eiropas 
Parlamentu sasaistīt lauku attīstības fondus ar energoefektivitātes projektiem lauku rajonos.

Grozījums Nr. 428
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis, pamatojoties uz Komisijas 
priekšlikumu, vēlākais līdz 2013. gada 
30. jūnijam apstiprina valsts 
energoefektivitātes mērķus, ņemot vērā 
Ia pielikumā noteikto metodiku, lai 
nodrošinātu, ka līdz 2020. gadam tiek 
sasniegts Savienības mērķis par 20 % 
primārās enerģijas ietaupījumu, kas prasa 
samazināt ES primārās enerģijas patēriņu 
2020. gadā vismaz par 368 Mtoe vai 
samazināt ES enerģijas intensitāti ne 
vairāk kā līdz 104 naftas ekvivalenta 
tonnām uz vienu miljonu eiro iekšzemes 
kopprodukta, kas izteikts 2005. gada 
cenās 2020. gadā. Valsts 
energoefektivitātes mērķus izsaka kā 
absolūtu primārās enerģijas ietaupījumu 
vai kā absolūtu primārās enerģijas 
patēriņa līmeni 2020. gadā, salīdzinot ar 
šajā gadā plānoto IKP. Dalībvalstis ņem 
vērā pasākumus, kas paredzēti šajā 
direktīvā, pasākumus kas pieņemti, lai 
sasniegtu valsts enerģijas ietaupījumu 
mērķus, kuri pieņemti saskaņā ar 
Direktīvas 2006/32/EK 4. panta 1. punktu, 
un citus pasākumus, lai veicinātu 
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energoefektivitāti dalībvalstīs un 
Savienības līmenī.

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka vispārējā mērķa sasniegšanas nolūkā, būtu piemērotāk un atbilstīgi subsidiaritātes 
principam stiprināt dalībvalstu mērķus, ieviešot skaidru sloga sadalījumu, novērtējuma un 
pārbaudes metodiku (sk. 3. panta 2a. punkta grozījumu) un aktīvu Komisijas iesaisti (sk. 
19. panta 2. punkta grozījumu). Tas ļautu dalībvalstīm būt elastīgākām instrumentu izvēles 
ziņā un saskanētu ar Bendtsen ziņojumu, ko Eiropas Parlaments pieņēma 2010. gada 
15. decembrī.

Grozījums Nr. 429
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nosaka saistošu valsts 
energoefektivitātes mērķi, kas izteikts kā 
absolūts primārās enerģijas patēriņa 
līmenis 2020. gadā un par kuru informē 
Komisiju līdz [šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datums]. Minētos mērķus 
nosaka, pamatojoties uz 0. pielikumā 
minētajām orientējošām vērtībām, un ņem 
vērā Savienības 20 % ietaupījumu mērķi. 
Dalībvalstis nosaka kursu 
energoefektivitātes uzlabošanas jomā un 
veic pasākumus, kas efektīvi izstrādāti, lai 
nodrošinātu, ka uzlabojumi 
energoefektivitātes jomā saskan ar 
noteikto kursu vai ir labāki par tajā 
noteiktajiem. Dalībvalstis var arī veikt 
pasākumus, kas paredzēti šajā direktīvā, 
pasākumus kas pieņemti, lai sasniegtu 
valsts enerģijas ietaupījumu mērķus, kuri 
pieņemti saskaņā ar Direktīvas 2006/32/EK 
4. panta 1. punktu, un citus pasākumus, lai 
veicinātu energoefektivitāti dalībvalstīs un 
Savienības līmenī. Visas atkāpes no 
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0. pielikumā minētajām vērtībām pamato 
un dara zināmas Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Atjaunojamo energoresursu Direktīvā 2009/28/EK dalībvalstīm tiek prasīts veikt efektīvus 
pasākumus saskaņā ar noteikto kursu uzlabojumu jomā. Praksē šāda pieeja darbojas 
nevainojami, tādēļ to vajadzētu pieņemt arī attiecībā uz energoefektivitāti. Ir pierādīts, ka 
saistoši mērķi sniedz rezultātus, jo tie nodrošina nozarei ieguldījumu drošību un lielas 
politiskas apņemšanās izpildi.

Grozījums Nr. 430
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nosaka valsts 
energoefektivitātes mērķi, kas izteikts kā 
absolūts primārās enerģijas patēriņa 
līmenis 2020. gadā vai kā absolūts 
enerģijas galapatēriņa līmenis 
2020. gadā. Nosakot šos mērķus, tās ņem 
vērā Savienības 20 % ietaupījumu mērķi, 
pasākumus, kas paredzēti šajā direktīvā, 
pasākumus kas pieņemti, lai sasniegtu 
valsts enerģijas ietaupījumu mērķus, kuri 
pieņemti saskaņā ar Direktīvas 2006/32/EK 
4. panta 1.punktu, un citus pasākumus, lai 
veicinātu energoefektivitāti dalībvalstīs un 
Savienības līmenī, kā arī pasākumus, lai 
samazinātu atkarību no importa, 
palielinātu no atjaunojamiem resursiem 
ražotas enerģijas daļu un samazinātu CO2
emisijas.

Or. de

Pamatojums

Iekšējā tirgū pārmērīgs uzsvars uz primārās enerģijas patēriņu palielina energoresursu 
importu un līdz ar to atkarību no importa. Tas arī kavē pāreju uz ekonomiku, kuras pamatā ir 
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atjaunojamo energoresursu izmantošana. Tādēļ dalībvalstīm, nosakot mērķus, jābūt arī 
iespējai kā kritēriju izmantot enerģijas galapatēriņu. Vairums valstu, kuras nav ES 
dalībvalstis (Japāna, Ķīna), savas ekonomikas energoefektivitāti definē kā enerģijas 
produktivitāti.

Grozījums Nr. 431
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nosaka valsts 
energoefektivitātes mērķi, kas izteikts kā 
absolūts primārās enerģijas patēriņa 
līmenis 2020. gadā. Nosakot šos mērķus, 
tās ņem vērā Savienības pamatmērķi līdz 
2020. gadam uzlabot energoefektivitāti 
par 20 %, pasākumus, kas paredzēti šajā 
direktīvā, pasākumus kas pieņemti, lai 
sasniegtu valsts enerģijas ietaupījumu 
mērķus, kuri pieņemti saskaņā ar 
Direktīvas 2006/32/EK 4. panta 1. punktu, 
un citus pasākumus, lai veicinātu 
energoefektivitāti dalībvalstīs un 
Savienības līmenī. Dalībvalstis, nosakot 
valsts mērķus energoefektivitātes jomā, 
var ņemt vērā tos apstākļus valstī, kas 
ietekmē primārās enerģijas patēriņa 
efektivitāti, piemēram, izmaiņas 
energoresursu importa un eksporta jomā, 
biomasas, kā arī vēja, saules un citu 
atjaunojamu energoresursu avotu 
izmantošanas un oglekļa uztveršanas un 
uzglabāšanas pilnveidi.

Or. en

Grozījums Nr. 432
Britta Thomsen, Anni Podimata

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

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

1. Visas dalībvalstis nodrošina, ka to
valsts absolūtais primārās enerģijas 
patēriņa līmenis 2020. gadā ir zemāks par 
mērķi, kas norādīts I pielikuma tabulas 
kreisajā slejā. Šādi obligāti valsts mērķi 
atbilst Savienības mērķiem par vismaz 
20 % enerģijas ietaupījumu, kas paredz 
samazināt ES primārās enerģijas patēriņu 
2020. gadā vismaz par 368 Mtoe.

Or. en

Pamatojums

Saistoši mērķi nodrošinās politisku apņemšanos. Tie mudina uzņēmumus veikt ieguldījumus 
un dalībvalstis rīkoties. Tas labvēlīgi ietekmēs ekonomiku, darba vietu radīšanu un 
energoapgādes drošību. Saskaņā ar Komisijas ierosināto tekstu 20 % mērķis prasa 
samazinājumu 2020. gadā vismaz par 368 Mtoe (primārā enerģija).

Grozījums Nr. 433
Francisco Sosa Wagner

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Visas dalībvalstis nodrošina, ka to
valsts absolūtais primārās enerģijas 
patēriņa līmenis 2020. gadā ir vismaz 
zemāks par mērķi, kas norādīts 
I pielikumā. Šādi obligāti valsts mērķi 
atbilst Savienības mērķim par vismaz 
20 % energoresursu ietaupījumu, kas
minēts 1.pantā, kurā ES primārās 
enerģijas patēriņš ierobežots līdz ne vairāk 
par 1353,50 Mtoe 2020. gadā, veidojot 
80 % no energoresursu patēriņa 
2007. gadā.
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Savienības līmenī.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējo politiku energoefektivitātes jomā vājina neskaidrība par energoietaupījumu līmeni, 
kāds jāsasniedz katrai dalībvalstij. Šajā direktīvā jāizklāsta Eiropas metodoloģija attiecībā uz 
dalībvalstu mērķu sasniegšanu, lai nodrošinātu, ka tie kopumā veido 20 % un ka tie var kļūt 
saistoši līdz ar šīs direktīvas stāšanos spēkā.

Grozījums Nr. 434
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nosaka valsts orientējošu 
energoefektivitātes mērķi, kas izteikts kā 
absolūts primārās enerģijas patēriņa 
līmenis 2020. gadā. Nosakot šos mērķus, 
tās ņem vērā Savienības mērķi līdz 
2020. gadam uzlabot energoefektivitāti 
par 20 %, pasākumus, kas paredzēti šajā 
direktīvā, pasākumus kas pieņemti, lai 
sasniegtu valsts enerģijas ietaupījumu 
mērķus, kuri pieņemti saskaņā ar 
Direktīvas 2006/32/EK 4. panta 1. punktu, 
un citus pasākumus, lai veicinātu 
energoefektivitāti dalībvalstīs un 
Savienības līmenī. Dalībvalstis, nosakot
valsts energoefektivitātes mērķus, var 
ņemt vērā tos apstākļus valstī, kas ietekmē 
primāro energoresursu patēriņu. 
Izmaiņas importa un eksporta jomā, 
biomasas, kā arī vēja un saules enerģijas 
izmantošanu un oglekļa uztveršanu un 
uzglabāšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 435
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fi

Pamatojums

Primārās enerģijas izmantošana par energotaupības kritēriju ir sarežģīta un ir pretrunā 
Eiropas Savienības mērķiem atjaunojamās enerģijas jomā. Dalībvalstīs, kuras palielina, 
piemēram, bioenerģijas izmantošanu, var palielināties primārās enerģijas patēriņš, jo 
biodegviela satur mazāk enerģijas nekā fosilā degviela.

Grozījums Nr. 436
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka valsts 
energoefektivitātes mērķi, kas izteikts kā 
absolūts primārās enerģijas patēriņa 
līmenis 2020. gadā. Nosakot šos mērķus, 

1. Šajā direktīvā noteikti saistoši valsts 
enerģijas ietaupījuma mērķi, kas izteikti
kā absolūts primārās enerģijas patēriņa 
līmenis 2020., 2025 un 2030. gadā. 
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tās ņem vērā Savienības 20 % ietaupījumu 
mērķi, pasākumus, kas paredzēti šajā 
direktīvā, pasākumus kas pieņemti, lai 
sasniegtu valsts enerģijas ietaupījumu 
mērķus, kuri pieņemti saskaņā ar 
Direktīvas 2006/32/EK 4. panta 1.punktu, 
un citus pasākumus, lai veicinātu 
energoefektivitāti dalībvalstīs un 
Savienības līmenī.

Saskaņā ar I pielikumu šie valsts mērķi
nodrošinās Savienības 20 % ietaupījumu 
mērķa izpildi līdz 2020. gadam un arī 
turpmāk.

Or. en

Grozījums Nr. 437
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nosaka valsts orientējošu 
energoefektivitātes mērķi, kas izteikts kā 
absolūts enerģijas galapatēriņa līmenis 
2020. gadā. Tādējādi tās ņem vērā 
Savienības 20 % energoefektivitātes mērķi, 
pasākumus, šajā direktīvā ietvertos un citus 
pasākumus, lai veicinātu energoefektivitāti 
dalībvalstīs un Savienības līmenī.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu orientējošiem mērķiem jābūt pamatotiem uz enerģijas galapatēriņu. Primārās 
enerģijas patēriņš var palielināties, ja dalībvalsts uzlabo enerģētikas pašnodrošinājumu, 
vecot ieguldījumus zema oglekļa līmeņa jomās kodolenerģijas un atjaunojamās enerģijas 
ražošanā vai oglekļa uztveršanā un uzglabāšanā. Par ieguldījumiem, kas samazina 
energoresursu importu, nebūtu jāpiemēro sods, izmantojot primārās enerģijas pieeju.
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Grozījums Nr. 438
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis līdz 2013. gada 30. jūnijam 
nosaka valsts energoefektivitātes mērķi, 
pamatojoties uz nozaru 
energoefektivitātes mērķiem. Komisija līdz 
2012. gada 31. decembrim izstrādā 
vienotu metodoloģiju nozaru 
energoefektivitātes aprēķināšanai.
Nosakot šos mērķus, dalībvalstis ņem vērā 
Savienības 20 % ietaupījumu mērķi, 
pasākumus, kas paredzēti šajā direktīvā, 
pasākumus kas pieņemti, lai sasniegtu 
valsts enerģijas ietaupījumu mērķus, kuri 
pieņemti saskaņā ar Direktīvas 2006/32/EK 
4. panta 1. punktu, un citus pasākumus, lai 
veicinātu energoefektivitāti dalībvalstīs un 
Savienības līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 439
Lena Kolarska-Bobińska

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nosaka valsts orientējošu 
energoefektivitātes mērķi, kas izteikts kā 
absolūts primārās enerģijas patēriņa 
līmenis 2020. gadā salīdzinājumā ar šajā 
gadā paredzēto IKP uz vienu iedzīvotāju. 
Nosakot šos mērķus, tās ņem vērā 
Savienības mērķi līdz 2020. gadam uzlabot 
energoefektivitāti par 20 %, pasākumus, 
kas paredzēti šajā direktīvā, pasākumus kas 
pieņemti, lai sasniegtu valsts enerģijas 
ietaupījumu mērķus, kuri pieņemti saskaņā 
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energoefektivitāti dalībvalstīs un 
Savienības līmenī.

ar Direktīvas 2006/32/EK 4. panta 
1. punktu, un citus pasākumus, lai 
veicinātu energoefektivitāti dalībvalstīs un 
Savienības līmenī. Nosakot valsts 
energoefektivitātes mērķus, Dalībvalstis 
var ņemt vērā savu attīstības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 440
Kathleen Van Brempt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nosaka valsts 
energoefektivitātes mērķi, kas izteikts kā 
absolūts primārās enerģijas patēriņa 
līmenis 2020. gadā. Nosakot šos mērķus, 
tās ņem vērā Savienības mērķi par 20 % 
ietaupījumu līdz 2020. gadam 
salīdzinājumā ar 2007. gadu, kas nozīmē, 
ka Savienības primārās enerģijas patēriņš 
jāsamazina par 338 Mtoe 2020. gadā. 
Jāņem vērā arī pasākumi, kas paredzēti 
šajā direktīvā, pasākumi, kas pieņemti, lai 
sasniegtu valsts enerģijas ietaupījumu 
mērķus, kuri pieņemti saskaņā ar 
Direktīvas 2006/32/EK 4. panta 1. punktu, 
un citi pasākumi, lai veicinātu 
energoefektivitāti dalībvalstīs un 
Savienības līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 441
Angelika Niebler

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

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

1. Dalībvalstis nosaka valsts 
energoefektivitātes mērķi. Nosakot šos 
mērķus, tās ņem vērā Savienības mērķi 
palielināt energoefektivitāti par 20 % 
salīdzinājumā ar prognozēto 
2020. gadam, pasākumus, kas paredzēti 
šajā direktīvā, pasākumus kas pieņemti, lai 
sasniegtu valsts energoefektivitātes
mērķus, kuri pieņemti saskaņā ar 
Direktīvas 2006/32/EK 4. panta 1. punktu, 
un citus pasākumus, lai veicinātu 
energoefektivitāti dalībvalstīs un 
Savienības līmenī.

Or. de

Pamatojums

Direktīvas formulējumā būtu jāatspoguļo Eiropadomes 2007. gada marta sanāksmes 
secinājumi.

Grozījums Nr. 442
Fiorello Provera

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nosaka valsts 
energoefektivitātes mērķi, kas izteikts kā 
absolūts primārās enerģijas patēriņa 
līmenis 2020. gadā, un nosaka nozares 
saistības un/vai tiešo patērētāju (mājokļu, 
rūpniecības, pakalpojumu nozare un 
valsts pārvaldes iestādes) saistības, vai 
veicina brīvprātīgus nolīgumus operatoru 
starpā. Nosakot šos mērķus, tās ņem vērā 
Savienības 20 % ietaupījumu mērķi, 
pasākumus, kas paredzēti šajā direktīvā, 
pasākumus kas pieņemti, lai sasniegtu 
valsts enerģijas ietaupījumu mērķus, kuri 
pieņemti saskaņā ar Direktīvas 2006/32/EK 
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4. panta 1. punktu, un citus pasākumus, lai 
veicinātu energoefektivitāti dalībvalstīs un 
Savienības līmenī.

Or. en

Pamatojums

Efficiency targets, rather than being placed on energy companies and operators, should be 
placed on final customers themselves so to have them actually looking for subjects with 
sufficient experience and technical expertise to successfully implement and manage efficiency 
services. Since the targets proposed by the EC would not be binding in the short term, we 
believe that it would better suit the efficiency framework to set up sectorial targets/obligations 
placed on final residential, industrial, tertiary and public administration consumers. These 
obligations would accelerate the opening of the energy services market, which is crucial to 
exploit the huge unexpressed potential of energy efficiency solutions.

Grozījums Nr. 443
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nosaka valsts 
energoefektivitātes mērķi, kas izteikts kā 
kopējās enerģijas intensitātes 
samazinājums par 20 % no 2010 vērtībām 
2020. gadā. Nosakot šo mērķi, tās ņem 
vērā pasākumus, kas paredzēti šajā 
direktīvā, pasākumus kas pieņemti, lai 
sasniegtu valsts enerģijas ietaupījumu 
mērķus, kuri pieņemti saskaņā ar 
Direktīvas 2006/32/EK 4. panta 1. punktu, 
un citus pasākumus, lai veicinātu 
energoefektivitāti dalībvalstīs un 
Savienības līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 444
András Gyürk
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 445
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Atjaunojamo energoavotu palielinājums palielina, piemēram, primārās enerģijas patēriņu. 
Līdzīgi no trešām valstīm importētās elektroenerģijas aizstāšana ar vietējo elektroenerģijas 
ražošanu palielina primārās enerģijas patēriņu. Lai saskaņotu enerģētikas politikas mērķus, 
jābūt iespējai noteikt energoefektivitātes mērķi galapatēriņa izteiksmē.

Grozījums Nr. 446
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt iespējai brīvi lemt, kādā veidā tās gatavojas sasniegt savus mērķus 
energotaupības jomā.

Grozījums Nr. 447
Gunnar Hökmark

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

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

1. Nosakot energoefektivitātes mērķus,
dalībvalstis ņem vērā Savienības 20 % 
ietaupījumu mērķi, pasākumus, kas 
paredzēti šajā direktīvā, pasākumus kas 
pieņemti, lai sasniegtu valsts enerģijas 
ietaupījumu mērķus, kuri pieņemti saskaņā 
ar Direktīvas 2006/32/EK 4. panta 
1. punktu, un citus pasākumus, lai 
veicinātu energoefektivitāti dalībvalstīs un 
Savienības līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 448
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Tikai enerģijas galapatēriņš tieši ietekmē patērētājus — pasākumi, kas saistīti ar enerģijas 
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galapatēriņu, jūtami ietekmē tiešo patērētāju rēķinus un tādēļ palīdz novērst energoresursu 
nepietiekamību un, vispārīgākā nozīmē, vairot iedzīvotāju pirktspēju un uzņēmumu 
konkurētspēju.

Grozījums Nr. 449
Catherine Trautmann

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 450
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka valsts 
energoefektivitātes mērķi, kas izteikts kā 
absolūts primārās enerģijas patēriņa 
līmenis 2020. gadā. Nosakot šos mērķus, 
tās ņem vērā Savienības 20 % ietaupījumu 
mērķi, pasākumus, kas paredzēti šajā 
direktīvā, pasākumus kas pieņemti, lai 
sasniegtu valsts enerģijas ietaupījumu 

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

mērķus, kuri pieņemti saskaņā ar 
Direktīvas 2006/32/EK 4. panta 1. punktu, 
agrīnu rīcību un citus pasākumus, lai 
veicinātu energoefektivitāti dalībvalstīs un 
Savienības līmenī.

Or. en

Pamatojums

Energoefektivitātes līmenis un pieejamās programmas dalībvalstīs ir samērā atšķirīgas. 
Svarīgi ir pievērst uzmanību dalībvalstu līdzšinējām (brīvprātīgām) programmām un 
pasākumiem. Tādēļ ir lietderīgi uzteikt līderus un tos, kas sniedz paraugprakses piemērus 
pārējiem.

Grozījums Nr. 451
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 452
Michael Theurer

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

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 453
Adam Gierek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja primārās enerģijas efektivitāte no 
fosilajām degvielām ir mazāka par vai 
vienāda ar 50 %, šādas enerģijas 
rūpnieciskie lietotāji, it īpaši enerģētikas 
nozarē, izsolē iegādājas tiesības emitēt 
visu pārveides procesā saražoto CO2; 
pārsniedzot 50 % efektivitātes 
robežlielumu attiecībā uz citiem procentu 
rādītājiem, emitētājus atbrīvo no prasības 
iegādāties izsolē CO2 emisijas tiesības par 
procentu summu, kas vienāda ar vispārējo 
efektivitāti samazinātu par 50 %.

Or. pl

Pamatojums

Primārā enerģija ķīmiskās enerģijas veidā galvenokārt tiek pārveidota citos enerģijas veidos, 
kuru precīza efektivitāte ir atkarīga no šajā procesā ietvertajiem parametriem. No tehnoloģiju 
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viedokļa 50 % efektivitātes robežlielums ir vērienīgs rādītājs, ņemot vērā, ka izņēmumi 
attiecībā uz CO2 izsoli vairo interesi palielināt efektivitāti, ieviešot jauninājumus.

Grozījums Nr. 454
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Dalībvalstis izvirza mērķi līdz 
2050. gada 31. decembrim par 80 % 
samazināt enerģijas patēriņu esošajās 
ēkās salīdzinājumā ar 2010. gada līmeni. 
Šajā nolūkā un kā daļu no Direktīvas 
2010/31/ES 9. pantā minētajiem valsts 
plāniem un neskarot šā panta 1. punktu, 
dalībvalstis izstrādā politikas darbības un 
veic pasākumus, lai veicinātu ēku pilnīgu 
renovāciju, iekļaujot arī pakāpenisku 
pilnīgu renovāciju. Dalībvalstis var izlemt 
neietvert savos renovācijas plānos 
Direktīvas 2010/31/ES 4.2 punktā 
uzskaitīto ēku kategorijas.

Or. en

Pamatojums

Pievēršanās ēku energotaupības potenciālam un atskaites punktu noteikšana 2020. gadam 
jāaplūko no ilgāka laikposma viedokļa.  Tikai šādi var saskaņot klimata un 
energoefektivitātes mērķus un turpināt virzību uz noteikto ES ilgtermiņa mērķu sasniegšanu. 
Tādu valsts plānu izstrādāšana, kas aptver visu dzīvojamo fondu, ļaus katrai dalībvalstij 
izvirzīt par prioritāti un noteikt starpposma mērķus katram sava dzīvojamā fonda segmentam.

Grozījums Nr. 455
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger 
Krahmer
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Dalībvalstis var izdarīt atkāpes no 
4. un 6. punkta noteikumiem. Tās informē 
Komisiju par alternatīviem vai papildu 
pasākumiem, kādus tās plāno veikt 
saskaņā ar 19. panta 2. punktu. 
Dalībvalstis, kuras izvēlas alternatīvus vai 
papildu pasākumus, nodrošina, ka šādu 
pasākumu rezultātā panāktais primārās
enerģijas ietaupījumu apjoms vai 
enerģijas intensitātes samazinājums ir 
pietiekams, lai sasniegtu valsts 
energoefektivitātes mērķi.

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka vispārējā mērķa sasniegšanas nolūkā, būtu piemērotāk un atbilstīgi subsidiaritātes 
principam stiprināt dalībvalstu mērķus, ieviešot skaidru sloga sadalījumu, novērtējuma un 
pārbaudes metodiku (sk. 3. panta 1. un 2a. Punkta grozījumu) un aktīvu Komisijas iesaisti (sk. 
19. panta 2. punkta grozījumu). Tas ļautu dalībvalstīm būt elastīgākām instrumentu izvēles 
ziņā un saskanētu ar Bendtsen ziņojumu, ko Eiropas Parlaments pieņēma 2010. gada 
15. decembrī.

Grozījums Nr. 456
Henri Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis izstrādā plānu, kurā 
apraksta savas valsts stratēģijas, kas 
izstrādātas, lai līdz 2050. gadam būtiski 
samazinātu enerģijas patēriņu savā ēku 
sektorā. Dalībvalstu plāni attiecībā uz 
sabiedriskajām ēkām jāpieņem līdz 
2014. gada 1. janvārim; attiecībā uz 
nedzīvojamām privātām ēkām līdz 
2015. gada 1. janvārim; attiecībā uz 
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dzīvojamām ēkām līdz 2017. gada 
1. janvārim. Plānos ietver starpposma 
vidējā energoietaupījuma mērķus 
attiecībā uz ēkām 2020., 2030. un 
2040. gadam.
Minētos plānus pievieno šīs direktīvas 19. 
panta 1. punktā paredzētajiem gada 
ziņojumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 457
Michael Theurer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstīm tiek piešķirta pēc iespējas 
lielāka brīvība pasākumu un instrumentu 
izvēlē, lai sasniegtu Savienības vispārējo 
mērķi par 20 % enerģijas ietaupījumu, ja 
attiecīgie pasākumi un instrumenti atbilst 
19. panta 2. punkta noteikumiem un 
ekoloģiskās tirgus ekonomikas principiem 
un tiek ņemti vērā līdzšinējie centieni un 
videi nekaitīga rīcība.

Or. de

Grozījums Nr. 458
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija līdz 2014. gada 30. jūnijam 
izvērtē, vai Savienība varēs sasniegt savu 
20 % primārās enerģijas ietaupījuma 
mērķi līdz 2020. gadam, kas paredz 
samazināt ES primārās enerģijas patēriņu 

svītrots
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par 368 Mtoe 2020. gadā, ņemot vērā 1. 
punktā minēto valsts mērķu summu un 
novērtējumu, kas minēts 19. panta 
4. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 459
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Visas dalībvalstis ievieš mehānismus, 
lai nodrošinātu sava valsts saistošā 
energotaupības mērķa un ES vispārējā 
20 % enerģijas ietaupījumu mērķa 
sasniegšanu. Komisija izvērtē dalībvalstu 
mehānismus un iesaka vajadzīgās 
korekcijas. Komisija līdz 2013. gada
30. jūnijam izvērtē, vai Savienība varēs 
sasniegt savu 20 % primārās enerģijas 
ietaupījuma mērķi līdz 2020. gadam, kas 
paredz samazināt ES primārās enerģijas 
patēriņu par 368 Mtoe 2020. gadā, ņemot 
vērā 1. punktā minēto valsts mērķu summu 
un novērtējumu, kas minēts 19. panta 
4. punktā. Ja minētā novērtējuma rezultāti 
ir negatīvi, Komisija ievieš pasākumu 
kopumu, tostarp ieteikumus, 
pamudinājumus, brīdinājumus un 
finansiālu iedarbību, lai nodrošinātu, ka 
visas dalībvalstis sniedz pienācīgu 
ieguldījumu, lai sasniegtu ES vispārējo 
mērķi līdz 2020. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 460
Marita Ulvskog
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstu pienākums ir sasniegt 
I pielikumā noteiktos enerģijas 
ietaupījuma mērķus, īstenojot šajā 
direktīvā paredzētos pasākumus, kā arī 
dalībvalstu, reģionālā un vietējā līmeņa 
pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 461
Francisco Sosa Wagner

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis ievieš pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka to primārās enerģijas
patēriņš ir vienāds vai zemāks par gada 
lineāro kursu virzībā uz I pielikumā 
noteikto 2020. gada mērķi.

Or. en

Pamatojums

Iepriekšnoteikts kurss ļaus vieglāk novērtēt panākto progresu un nodrošināt pārredzamību 
attiecībā uz importa prasībām un siltumnīcefekta gāzes emisiju samazināšanu.

Grozījums Nr. 462
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 



PE475.929v01-00 34/99 AM\883474LV.doc

LV

Panayotov

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija līdz 2013. gada 30. jūnijam 
izvērtē, vai dalībvalstis var sasniegt 
1. punktā norādītos valsts mērķus, kuri 
jāsasniedz, lai panāktu Savienības 20 % 
primārās enerģijas ietaupījuma mērķi līdz 
2020. gadam, kas paredz samazināt ES 
primārās enerģijas patēriņu par 368 Mtoe 
2020. gadā. Novērtējumā ietver:
a) 1. punktā minēto valsts mērķu summu;
b) 19. panta 4. punktā minēto 
novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 463
Daniel Caspary

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija līdz 2015. gada 30. jūnijam
izvērtē, vai Savienība varēs līdz 
2020. gadam sasniegt savu 20 % primārās
enerģijas ietaupījuma mērķi, kas pielāgots 
norisēm ekonomikā un kas paredz 
samazināt ES enerģijas intensitāti par ne 
vairāk kā 104 Mtoe uz vienu miljonu euro 
no IKP, kas izteikts 2005. gada cenās 
2020. gadā, ņemot vērā 1. punktā minēto 
vidējo svērto valsts mērķu summu, 
19. panta 4. punktā minēto novērtējumu 
un enerģijas ietaupījumu, kas panākts, 
piemēram, izmantojot emisiju 
tirdzniecības sistēmu (ETS), Atjaunojamo 
energoresursu direktīvu un Ekodizaina 
direktīvu.
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Or. de

Grozījums Nr. 464
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija līdz 2016. gada 30. jūnijam
izvērtē, vai Savienība varēs sasniegt savu 
mērķi palielināt energoefektivitāti par 
20 % salīdzinājumā ar prognozēto 
2020. gadam, ņemot vērā 1. punktā minēto 
valsts mērķu summu un novērtējumu, kas 
minēts 19. panta 4. punktā.

Or. de

Pamatojums

Direktīvas formulējumā būtu jāatspoguļo Eiropadomes 2007. gada marta sanāksmes 
secinājumi.

Grozījums Nr. 465
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija līdz 2014. gada 30. jūnijam 
izvērtē, vai Savienība līdz 2020. gadam var 
sasniegt savu 20 % energoefektivitātes 
mērķi, ņemot vērā 1. punktā minēto valsts 
mērķu summu un novērtējumu, kas minēts 
19. panta 4. punktā.
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Or. en

Grozījums Nr. 466
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fi

Pamatojums

Eurostat statistikas dati tiek sagatavoti ik pēc diviem vai trīs gadiem, tādējādi 2014. gadā tie 
nebūs pietiekami precīzi, lai noteiktu energoefektivitātes direktīvas ietekmi attiecībā uz 
energoresursu efektīvāku izmantošanu.

Grozījums Nr. 467
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija līdz 2014. gada 30. jūnijam no 
tehniskā un ekonomikas viedokļa izvērtē, 
vai Savienība varēs sasniegt savu 20 % 
primārās enerģijas ietaupījuma mērķi līdz 
2020. gadam, kas paredz samazināt ES 
primārās enerģijas patēriņu par apmēram 
368 Mtoe 2020. gadā. Minēto enerģijas 
ietaupījumu izdosies pielāgot, ņemot vērā 
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minēts 19. panta 4. punktā. 1. punktā minēto valsts mērķu summu un 
novērtējumu, kas minēts 19. panta 
4. punktā.

Or. ro

Grozījums Nr. 468
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 469
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija līdz 2014. gada 30. jūnijam 
izvērtē, vai Savienība, palielinot 
efektivitāti par 20 %, varēs sasniegt 20 % 
primārās enerģijas ietaupījumu līdz 
2020. gadam, tādējādi samazinot ES 
primārās enerģijas patēriņu par 368 Mtoe
2020. gadā, ņemot vērā 1. punktā minēto 
valsts mērķu summu un novērtējumu, kas 
minēts 19. panta 4. punktā.
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Or. pl

Pamatojums

Energoietupījums būtu jāpanāk, palielinot efektivitāti, nevis ierobežojot patēriņu. Šeit trūkst 
loģikas.

Grozījums Nr. 470
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Tikai enerģijas galapatēriņš tieši ietekmē patērētājus — pasākumi, kas saistīti ar enerģijas 
galapatēriņu, jūtami ietekmē tiešo patērētāju rēķinus un tādēļ palīdz novērst energoresursu 
nepietiekamību un, vispārīgākā nozīmē, vairot iedzīvotāju pirktspēju un uzņēmumu 
konkurētspēju.

Grozījums Nr. 471
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija līdz 2014. gada 30. jūnijam 
izvērtē, vai Savienība varēs sasniegt savu 
20 % primārās enerģijas ietaupījuma mērķi 

2. Komisija līdz 2016. gada 30. jūnijam 
izvērtē, vai Savienība varēs sasniegt savu 
20 % primārās enerģijas ietaupījuma mērķi 
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līdz 2020. gadam, kas paredz samazināt ES 
primārās enerģijas patēriņu par 368 Mtoe 
2020. gadā, ņemot vērā 1. punktā minēto 
valsts mērķu summu un novērtējumu, kas 
minēts 19. panta 4. punktā.

līdz 2020. gada 31. decembrim, kas paredz 
samazināt ES primārās enerģijas patēriņu 
par 368 Mtoe 2020. gadā, ņemot vērā 
1. punktā minēto valsts mērķu summu un 
novērtējumu, kas minēts 19. panta 
4. punktā.

Or. en

Pamatojums

2014. gadā ir pāragri apsvērt 2020. gada mērķa sasniegšanu. Pēc direktīvas pieņemšanas, tā 
būs jātransponē dalībvalstu tiesību aktos.

Grozījums Nr. 472
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija līdz 2015. gada 30. jūnijam 
izvērtē, vai Savienība varēs sasniegt savu 
20 % primārās enerģijas ietaupījuma mērķi 
līdz 2020. gadam, kas paredz samazināt ES 
primārās enerģijas patēriņu par 368 Mtoe 
2020. gadā, ņemot vērā 1. punktā minēto 
valsts mērķu summu un novērtējumu, kas 
minēts 19. panta 4. punktā.

Or. ro

Grozījums Nr. 473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Antonio Cancian, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija līdz 2014. gada 30. jūnijam 2. Komisija līdz 2013. gada 31. decembrim
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izvērtē, vai Savienība varēs sasniegt savu 
20 % primārās enerģijas ietaupījuma mērķi 
līdz 2020. gadam, kas paredz samazināt ES 
primārās enerģijas patēriņu par 368 Mtoe 
2020. gadā, ņemot vērā 1. punktā minēto 
valsts mērķu summu un novērtējumu, kas 
minēts 19. panta 4. punktā.

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

Or. en

Grozījums Nr. 474
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija līdz 2013. gada 31. decembrim
izvērtē, vai Savienība varēs sasniegt savu 
20 % primārās enerģijas ietaupījuma mērķi 
līdz 2020. gadam, kas paredz samazināt ES 
primārās enerģijas patēriņu par 368 Mtoe 
2020. gadā, ņemot vērā 1. punktā minēto 
valsts mērķu summu un novērtējumu, kas 
minēts 19. panta 4. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 475
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija līdz 2013. gada 30. jūnijam 
izvērtē, vai Savienība varēs sasniegt savu 
20 % primārās enerģijas ietaupījuma mērķi 
līdz 2020. gadam, kas paredz samazināt ES 
primārās enerģijas patēriņu par 368 Mtoe 
2020. gadā, ņemot vērā 1. punktā minēto 
valsts mērķu summu un novērtējumu, kas 
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minēts 19. panta 4. punktā. minēts 19. panta 4. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 476
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija līdz 2013. gada 30. jūnijam 
izvērtē, vai Savienība varēs sasniegt savu 
20 % primārās enerģijas ietaupījuma mērķi 
līdz 2020. gadam, kas paredz samazināt ES 
primārās enerģijas patēriņu par 368 Mtoe 
2020. gadā, ņemot vērā 1. punktā minēto 
valsts mērķu summu un novērtējumu, kas 
minēts 19. panta 4. punktā.

Or. en

Pamatojums

Eiropadome 2011. gada 4. februārī paziņoja, ka tā līdz 2013. gadam pārskatīs ES 
energoefektivitātes mērķa sasniegšanu un vajadzības gadījumā apsvērs turpmākos 
pasākumus. Noteiktais 2014. gada 30. jūnija termiņš sakrīt ar Komisijas pilnvaru beigu 
datumu un visticamāk, ka jebkādu jaunu pasākumu pieņemšana tiks atlikta uz 6-12 mēnešiem.

Grozījums Nr. 477
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija līdz 2014. gada 31. decembrim
izvērtē, vai Savienība varēs sasniegt savu 
20 % primārās enerģijas ietaupījuma mērķi 
līdz 2020. gadam, kas paredz samazināt ES 
primārās enerģijas patēriņu par 368 Mtoe 
2020. gadā, ņemot vērā 1. punktā minēto 
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valsts mērķu summu un novērtējumu, kas 
minēts 19. panta 4. punktā.

valsts mērķu summu un novērtējumu, kas 
minēts 19. panta 4. punktā.

Or. de

Pamatojums

Šī direktīva tiks pieņemta agrākais 2012. gadā, bet ieviesta tikai pēc 12 mēnešiem, t.i., 
2013. gadā. Tādēļ ir prātīgāk dot Komisijai pietiekami daudz laika, lai izvērtētu ietekmi 
dalībvalstu līmenī.

Grozījums Nr. 478
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2..a Komisija ierosina energoefektivitātes 
palielinājuma aprēķina metodi, kas tiks 
izmantota visā ES un kurā tiek ņemti vērā 
tādi ekonomikas rādītāji kā bruto 
pievienotā vērtība.

Or. de

Pamatojums

Komisijas pašreizējā pieeja, piešķirot vienādu nozīmi energoefektivitātes palielinājumam un 
enerģijas ietaupījumiem, nav pareiza. Energoietilpīgās nozarēs ražošanas pieaugums īpaši 
var palielināt vispārējo enerģijas patēriņu, pat ja vienlaikus tiek veikti energoefektivitātes 
uzlabojumi. Prasība samazināt absolūto enerģijas patēriņa līmeni varētu ierobežot ražošanu 
un aizkavēt ekonomikas izaugsmi.

Grozījums Nr. 479
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, 
Holger Krahmer

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

2..a Komisija līdz 2013. gada 
31. decembrim, pieņemot deleģētos aktus 
saskaņā ar 18. pantu, ievieš kopīgu un 
rentablu metodoloģiju energotaupības un 
enerģijas intensitātes attīstības 
uzraudzībai un pārbaudei, ka ļaus 
kvantitatīvi vienlīdzīgi novērtēt dalībvalstu 
centienus, pamatojoties pieejamajiem 
statistikas rādītājiem.

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka vispārējā mērķa sasniegšanas nolūkā būtu piemērotāk un atbilstīgi subsidiaritātes 
principam stiprināt dalībvalstu mērķus, tostarp ieviešot novērtēšanas un pārbaudes metodiku. 
Tas saskanētu ar Bendtsen ziņojumu, ko Eiropas Parlaments pieņēma 2010. gada 
15. decembrī.

Grozījums Nr. 480
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija līdz 2014. gada 
31. decembrim, pieņemot deleģētos aktus 
saskaņā ar 18. pantu, ievieš kopīgu un 
rentablu metodoloģiju energoefektivitātes 
uz vienu iedzīvotāju uzraudzībai, ka ļaus 
kvantitatīvi vienlīdzīgi novērtēt dalībvalstu 
centienus, pamatojoties pieejamajiem 
statistikas rādītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 481
Marian-Jean Marinescu
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Negatīva novērtējuma gadījumā 
Komisija līdz 2014. gada 30. jūnijam 
nosaka saistošus energoefektivitātes 
mērķus katrai dalībvalstij, pamatojoties uz 
valsts energoefektivitātes mērķiem, kas 
pieņemti saskaņā ar 1. panta 1. punktu, 
un dalībvalstu iesniegto konkrēto 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 482
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja novērtējums liecina, ka Savienība 
kopumā nespēs sasniegt savu mērķi, 
Komisija, iesniedzot novērtējumu, 
iepazīstina ar tiesību akta priekšlikumu 
saistošu energoefektivitātes mērķu 
ieviešanai attiecībā uz katru dalībvalsti.

Or. en

Grozījums Nr. 483
Claude Turmes, Britta Thomsen, Miloslav Ransdorf, Fiorello Provera

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
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Ēku renovācija

1. Dalībvalstis izvirza mērķi līdz 
2050. gada 31. decembrim par 80 % 
samazināt enerģijas patēriņu esošajās 
ēkās salīdzinājumā ar 2010. gada līmeni.
2. Kā daļu no Direktīvas 2010/31/ES 
9. pantā minētajiem valsts plāniem un 
neskarot šā panta 1. punktu, dalībvalstis 
izstrādā politikas darbības un veic 
pasākumus, lai veicinātu ēku pilnīgu 
renovāciju, iekļaujot arī pakāpenisku 
pilnīgu renovāciju. 
3. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izstrādā un publisko 2. punktā minētos 
valsts plānus. Tajos iekļauj vismaz:
a) sarakstu, kurā ēkas sadalītas pa 
kategorijām;
b) pilnīgas renovācijas mērķus līdz 2020., 
2030. un 2040. gadam, sadalot tos pa 
atsevišķām ēku kategorijām. Šie mērķi 
palīdz īstenot 1. punktā minēto tālejošo 
mērķi;
c) pasākumus sociālo, tehnisko un 
finansiālo problēmu risināšanai ēku 
nozarē;
d) pasākumus, kas nodrošinātu to, ka 
īrniekiem nepiemēro finansiālas 
sankcijas;

4. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
nenoteikt vai nepiemērot 1.,2. un 
3. punktā minētās prasības šādām ēku 
kategorijām:
a) ēkas, ko oficiāli aizsargā kā daļu no 
klasificētas vides vai to īpašās 
arhitektūras un vēsturiskās vērtības dēļ, ja 
noteikto obligāto energoefektivitātes 
prasību izpilde nepieņemami izmainītu to 
raksturu vai izskatu;
b) ēkas, kas kalpo par kulta vietām un ko 
izmanto reliģiskām darbībām;
c) pagaidu celtnes, ko plānots izmantot ne 
ilgāk kā divus gadus, ražošanas vietas, 
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darbnīcas un nedzīvojamās 
lauksaimniecības ēkas, ko izmanto kādā 
nozarē, ko aptver valsts nozaru nolīgums 
energoefektivitātes jomā;
d) dzīvojamās ēkas, ko izmanto vai ko 
paredzēts izmantot mazāk par četriem 
mēnešiem gadā vai, alternatīvi, ierobežotu 
laiku katru gadu un kuru paredzamais 
enerģijas patēriņš ir par 25 % mazāks 
salīdzinājumā ar to, kāds tas būtu, ēku 
izmantojot visu gadu;
e) brīvstāvošas ēkas, kuru kopējā 
lietderīgā platība nepārsniedz 50 m2;
5. Dalībvalstis nodrošina, ka pilnīga un 
pakāpeniska pilnīga renovācija vispirms 
tiek veikta tām komerciālajām un 
dzīvojamajām ēkām, kurām ir vissliktākie 
energoefektivitātes rādītāji.
6. Dalībvalstis nodrošina, ka pilnīga 
renovācija vispirms tiek veikta tām 
publisko struktūru īpašumā vai lietošanā 
esošām ēkām, kurām ir vissliktākie 
energoefektivitātes rādītāji.

Or. en

Šā grozījuma daļa (izņemot 4. punktu jau tika tulkota ziņojuma projektā FdR 878374 Ex Am
13

Grozījums Nr. 484
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants (jauns)

1. Dalībvalstis izvirza mērķi līdz 
2050. gada 31. decembrim par 80 % 
samazināt kopējo piegādātās enerģijas 
patēriņu vai enerģijas galapatēriņu 
esošajās ēkās salīdzinājumā ar 2010. gada 
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līmeni.
2. Kā daļu no Direktīvas 2010/31/ES 
9. pantā minētajiem valsts plāniem un 
neskarot šā panta 1. punktu, dalībvalstis 
izstrādā politikas darbības un veic 
pasākumus, lai nodrošinātu visu ēku 
kopējās energoefektivitātes uzlabošanu.
3. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izstrādā un publisko 2. punktā minētos 
valsts plānus. Tajos iekļauj vismaz:
a) sarakstu, kurā ēkas sadalītas pa 
kategorijām;
b) vidējā piegādātās enerģijas patēriņa vai 
galapatēriņa samazināšanas mērķus līdz 
2020., 2030. un 2040. gadam, sadalot tos 
pa atsevišķām ēku kategorijām. Piegādātā 
enerģija ietver Direktīvas 2010/31/EK 
I pielikuma 3. punktā uzskaitītos 
aspektus. Šie mērķi palīdz īstenot 
1. punktā minēto tālejošo mērķi;
c) pasākumus sociālo, tehnisko un 
finansiālo problēmu risināšanai ēku 
nozarē;
d) pasākumus, kas nodrošina to, ka 
īrnieki nepiemēro finansiālas sankcijas.
4. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz 
visām ēku kategorijām pilnīga renovācija 
vispirms tiek veikta tām ēkām, kurām ir 
vissliktākie energoefektivitātes rādītāji.

Or. en

Grozījums Nr. 485
Francisco Sosa Wagner

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Ēku renovācija
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1. Dalībvalstis izvirza mērķi līdz 
2050. gadam par 80 % samazināt 
enerģijas patēriņu esošajās ēkās 
salīdzinājumā ar 2010. gada līmeni.
2. Kā daļu no Direktīvas 2010/31/ES 
9. pantā minētajiem valsts plāniem un 
neskarot šā panta 1. punktu, dalībvalstis 
izstrādā politikas darbības un veic 
pasākumus, lai nodrošinātu visu ēku 
kopējās energoefektivitātes uzlabošanu.
3. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izstrādā un publisko 2. punktā minētos 
valsts plānus. Tajos iekļauj vismaz:
a) sarakstu, kurā ēkas sadalītas pa 
kategorijām;
b) to dzīvojamā fonda vidējā enerģijas 
patēriņa samazināšanas mērķus līdz 
2020., 2030. un 2040. gadam, sadalot tos 
pa atsevišķām ēku kategorijām. Šie mērķi 
palīdz īstenot 1. punktā minēto tālejošo 
mērķi;
c) pasākumus sociālo, tehnisko un 
finansiālo problēmu risināšanai ēku 
nozarē;
d) pasākumus, kas nodrošina to, ka 
īrniekiem nepiemēro finansiālas 
sankcijas.
4. Dalībvalstis nodrošina, ka pilnīga 
renovācija vispirms tiek veikta tām ēkām, 
kurām ir vissliktākie energoefektivitātes 
rādītāji.

Or. es

Pamatojums

Eiropas Savienībā enerģijas patēriņa samazinājums ēkās par 80 % būs būtisks ieguldījums, 
lai sasniegtu mērķi par ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā.  
Ilgtermiņa mērķi kopā ar citiem viegli saprotamiem un pragmatiskiem starpposma mērķiem 
palīdzēs dalībvalstīm noteikt prioritātes un vienlaikus sniegt tām vajadzīgo elastīgumu. 
Svarīgi sākt ar tām ēkām, kurām ir vislielākais enerģijas ietaupījuma potenciāls.
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Grozījums Nr. 486
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Ēku renovācija

Dalībvalstis kā neatņemamu daļu no 
19. pantā minētajiem valsts plāniem, 
sekmē politikas darbības un pieņem 
atbilstīgus pasākumus ēku renovācijas 
veicināšanai. Tie ietver:
a) sarakstu, kurā ēkas sadalītas pa 
kategorijām;
b) pasākumus tehnisko un normatīvo 
prasību izpildei;
c) finanšu stimulus būvniecības nozarē, 
tostarp nodokļu samazinājumu, zemākas 
PVN likmes renovācijas darbiem un 
aizdevumus ar zemām procentu likmēm, 
piemēram, eko kredīts, t.i., piekļuve 
bezprocentu aizdevumam uz desmit 
gadiem par summu, kas nepārsniedz 
EUR 30 000 katram saņēmējam, kas 
apliecinājis, ka ir veicis divus no šādiem 
pasākumiem: jumtu un grīdu vai ārsienu 
vai logu, ārdurvju vai fasādes saulsargu 
energoefektivitātes palielināšana, apkures 
vai mājsaimniecības karstā ūdens iekārtu 
un sistēmu nomaiņa, tādu apkures un 
elektrības ražošanas ierīču un sistēmu 
uzstādīšana, kurās izmanto atjaunojamos 
vai līdzvērtīgus resursus, tādu 
mājsaimniecības karstā ūdens ierīču un 
sistēmu uzstādīšana, kurās izmanto 
atjaunojamos vai līdzvērtīgus resursus;
d) pasākumus, kas nodrošina to, ka 
īpašniekiem un/vai īrniekiem nepiemēro 
finansiālas sankcijas.

Or. it
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Grozījums Nr. 487
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Ilgtermiņa energotaupības mērķis

1. Dalībvalstis izstrādā plānus 
energotaupības palielināšanai pēc 
2020. gada līdz 2050. gadam. Dalībvalstis 
kopā ar Komisiju izvirza energotaupības 
mērķus kā daļu no Eiropas enerģētikas 
politikas.
2. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izstrādā un publisko 1. punktā minētos 
valsts plānus. Tajos iekļauj vismaz:
a) sarakstu, kurā ēkas sadalītas pa 
kategorijām;
b) publisko struktūru īpašumā esošo ēku 
sarakstu, norādot platību m2 un katras 
ēkas energoefektivitāti;
c) energotaupības mērķus 2020., 2030. un 
2040. gadam kopā ar sīki izstrādātiem 
plāniem, norādot pasākumus mērķu 
sasniegšanai, kā arī precizējot mērķus 
dažādās nozarēs. Šie mērķi palīdz īstenot 
1. punktā minēto tālejošo mērķi;
d) pasākumus sociālo, veselības 
aizsardzības un drošības, tehnisko un 
finansiālo problēmu risināšanai ēku 
nozarē;
e) pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
īrniekiem nepiemēro finansiālas 
sankcijas;
f) pasākumus, lai nepieļautu enerģijas 
trūkumu.

Or. en
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Pamatojums

Jācenšas panākt energoefektivitātes priekšrocības pēc 2020. gada. Pirmais solis šajā virzienā 
ir plānu izstrāde un mērķu izvirzīšana.

Grozījums Nr. 488
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants (jauns)
Ēkas

1. Dalībvalstis izstrādā valsts rīcības 
plānu projektus, lai dzīvojamajā fondā 
būtiski samazinātu energoresursu 
patēriņu. Pamatojoties uz valsts 
energotaupības mērķiem un I pielikuma 
3. panta noteikumiem, dalībvalstis 
nosaka, kāda valsts energotaupības mērķu 
daļa tiks sasniegta, veicot pasākumus ēku 
sektorā.
2. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izstrādā un publisko 1. punktā minētos 
valsts rīcības plānus. Tajos iekļauj 
vismaz:
a) mērķus enerģijas galapatēriņa 
samazināšanai dzīvojamajā fondā līdz 
2020., 2035. un 2030. gadam. Minētos 
mērķus pielāgo dalībvalsts saskaņā ar 
1. punktu noteiktajai enerģijas 
ietaupījuma daļai, kas jāpanāk ēku 
nozarē. Rīcības plānā ietver arī ilgtermiņa 
mērķus 2040. un 2050. gadam. 
Energoresursu izmantošanas pasākumos 
ietver Direktīvas 2010/21/ES I pielikuma 
3. punktā uzskaitītos aspektus.
b) attiecībā uz jaunām ēkām valsts rīcības 
plānus izstrādā Direktīvas 2010/31/ES 
9. panta īstenošanas atbalstam un 
vienkāršošanai;
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c) attiecībā uz pastāvošajām ēkām valsts 
plānos paredz enerģijas patēriņa 
samazinājumu dzīvojamajā fondā, veicot 
pilnīgu un pakāpenisku renovāciju un 
izvirzot par prioritāti to ēku renovāciju, 
kurām ir vissliktākie energoefektivitātes 
rādītāji;
d) valsts plānos ietver finansēšanas un 
pasākumus un apmācību, lai veicinātu 
a) apakšpunktā minēto mērķu 
sasniegšanu. 
3. Ēkās, kuras valsts iestādes ar 
piemērojamiem tiesību aktiem noteikuša 
par ēkām ar īpašu arhitektūras vai 
vēsturiska vērtību, energoefektivitātes 
pasākumus veic tā, lai saglabātu šo ēku 
īpašo raksturu. 

Or. en

Grozījums Nr. 489
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskās struktūras svītrots
1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 
7. pantu, dalībvalstis nodrošina, lai, sākot 
ar 2014. gada 1. janvāri, katru gadu tiktu 
renovēti 3 % publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku kopējās platības un tādējādi 
izpildītu vismaz minimālās 
energoefektivitātes prasības, kuras 
attiecīgās dalībvalstis ir noteikušas, 
piemērojot Direktīvas 2010/31/ES 
4. pantu. 3 % proporciju aprēķina no 
attiecīgās dalībvalsts publisko struktūru 
īpašumā esošo ēku, kam kopējā lietderīgā 
platība ir virs 250 m2, kopējās platības, 
kura katra gada 1. janvārī neatbilst valsts 
minimālajām energoefektivitātes 
prasībām, kas noteiktas, piemērojot 
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Direktīvas 2010/31/ES 4.pantu.
2. Dalībvalstis var ļaut publiskajām 
struktūrām ikgadējā renovācijas īpatsvarā 
ieskaitīt ēku platību, kas papildus 
renovēta attiecīgajā gadā, tā, it kā tā būtu 
renovēta jebkuros divos iepriekšējos vai 
nākamajos gados.
3. Piemērojot 1. punktu, dalībvalstis līdz 
2014. gada 1. janvārim sagatavo un 
publisko savu publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku sarakstu, norādot:
a) platību m2 un
b) katras ēkas energoefektivitāti.
4. Dalībvalstis rosina publiskās 
struktūras:
a) pieņemt energoefektivitātes plānu, 
atsevišķu vai kā daļu plašāka klimata vai 
vides plāna, kurā iekļauti konkrēti 
enerģijas ietaupījumu mērķi, lai 
nepārtraukti uzlabotu struktūras 
energoefektivitāti;
b) ieviest energovadības sistēmu kā daļu 
sava plāna īstenošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 490
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 
7. pantu, dalībvalstis nodrošina, lai, sākot 
ar 2014. gada 1. janvāri, katru gadu tiktu 
renovēti 3 % publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku kopējās platības un tādējādi 
izpildītu vismaz minimālās 
energoefektivitātes prasības, kuras 
attiecīgās dalībvalstis ir noteikušas, 
piemērojot Direktīvas 2010/31/ES 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, sākot ar 
2014. gada 1. janvāri, to attiecīgajos valsts 
sektoros var sistemātiski īsteno rentablus 
un piemērojamus energotaupības un 
energoresursu efektīvas izmantošanas 
pasākumus. To iespējams izdarīt, 
pamatojoties uz valsts programmām vai 
nolīgumiem, lai veicinātu pētījumus par 
enerģijas izmantošanu publisko struktūru 
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4. pantu. 3 % proporciju aprēķina no 
attiecīgās dalībvalsts publisko struktūru 
īpašumā esošo ēku, kam kopējā lietderīgā 
platība ir virs 250 m2, kopējās platības, 
kura katra gada 1. janvārī neatbilst valsts 
minimālajām energoefektivitātes 
prasībām, kas noteiktas, piemērojot 
Direktīvas 2010/31/ES 4.pantu.

īpašumā esošajās ēkās vai šo struktūru 
citās darbībās un sekmētu uzlabojumus 
šajā jomā, pamatojoties uz minētajiem 
pētījumiem. Rentabli pasākumi var 
ietvert, piemēram, patēriņa uzraudzības 
veicināšanu, energoresursu pārvaldības 
sistēmas un telpas energoefektivitātes 
uzlabošanu.

Or. fi

Pamatojums

Energoefektivitātes direktīvai arī būtu jāveicina rentabilitāte. Dalībvalstis sava valsts 
finansējuma interesēs nevar atļauties maksāt par bezjēdzīgiem nerentablu ēku 
pārveidojumiem. Ir vēlams, lai vairāk nozīmīgu energoefektivitātes uzlabojumu tiktu apvienoti 
ar parastajiem ēkas uzturēšanas pasākumiem, kas veicami tās ekspluatācijas laikā.

Grozījums Nr. 491
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai palīdzētu sasniegt valsts 
energotaupības mērķus un izpildīt 
I pielikuma 3. panta noteikumus, 
dalībvalstis nosaka mērķus un pasākumus 
enerģijas patēriņa mērķus un sabiedrisko 
ēku energotaupības pasākumus, kuriem 
jānodrošina valsts īpašumā esošo ēku 
energoefektivitātes būtisks uzlabojums, 
ņemot vērā rentabilitātes un 
energotaupības pasākumus pārējās 
nozarēs.

Or. en
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Grozījums Nr. 492
Michael Theurer

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 
7. pantu, dalībvalstis nodrošina, lai līdz
2020. gadam tiktu sasniegts Savienības 
20 % primārās enerģijas ietaupījuma 
mērķis un, ņemot vērā šo mērķi, sākot ar 
2014. gada 1. janvāri, var veikt pasākumus 
publisko struktūru īpašumā esošo ēku 
energoefektivitātes uzlabošanai un 
tādējādi izpildīt vismaz minimālās 
energoefektivitātes prasības, kuras 
attiecīgās dalībvalstis ir noteikušas, 
piemērojot Direktīvas 2010/31/ES 4. pantu, 
atbilstīgi 3. panta 1. punktā noteiktajam 
valsts energoefektivitātes mērķim.

Or. de

Grozījums Nr. 493
Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 
7. pantu, dalībvalstis nodrošina, lai, sākot 
ar 2014. gada 1. janvāri, katru gadu tiktu 
renovēti 3 % publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku kopējās platības un tādējādi 
izpildītu vismaz minimālās 
energoefektivitātes prasības, kuras 
attiecīgās dalībvalstis ir noteikušas, 

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 
7. pantu, dalībvalstis, ņemot vērā 1. un 
3. pantā noteikto mērķu sasniegšanu, var 
veikt pasākumus, kas pārsniedz Direktīvas 
2010/31/ES 4. pantā noteiktās obligātās 
prasības, lai uzlabotu publisko struktūru 
īpašumā esošo ēku energoefektivitāti.
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piemērojot Direktīvas 2010/31/ES
4. pantu. 3 % proporciju aprēķina no 
attiecīgās dalībvalsts publisko struktūru 
īpašumā esošo ēku, kam kopējā lietderīgā 
platība ir virs 250 m2, kopējās platības, 
kura katra gada 1. janvārī neatbilst valsts 
minimālajām energoefektivitātes 
prasībām, kas noteiktas, piemērojot 
Direktīvas 2010/31/ES 4.pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 494
Markus Pieper

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 
7. pantu, dalībvalstis nodrošina, lai, sākot 
ar 2014. gada 1. janvāri, katru gadu tiktu 
renovēti 1,5 % publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku kopējās apsildāmās platības un 
tādējādi izpildītu vismaz minimālās 
energoefektivitātes prasības, kuras 
attiecīgās dalībvalstis ir noteikušas, 
piemērojot Direktīvas 2010/31/ES 4. pantu, 
ar nosacījumu, ka tiek nodrošināts 
pietiekams valsts finansējums un nav 
apdraudēta tādu nozīmīgu pašvaldības 
uzdevumu finansēšana, kā izglītības vai 
labklājības nodrošināšana. 1,5 %
proporciju aprēķina no attiecīgās 
dalībvalsts publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku, kam kopējā lietderīgā platība ir 
virs 250 m2, kopējās apsildāmās platības, 
kura katra gada 1. janvārī neatbilst valsts 
minimālajām energoefektivitātes prasībām, 
kas noteiktas, piemērojot Direktīvas 
2010/31/ES 4. pantu.

Or. de
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Pamatojums

Prasību veikt energoefektīvu renovāciju nav jāattiecina uz neapsildāmām ēkām, piemēram, 
noliktavām.

Grozījums Nr. 495
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 
7. pantu, dalībvalstis nodrošina, lai, sākot 
ar 2014. gada 1. janvāri, katru gadu tiktu 
renovēti 3 % publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku kopējās platības un tādējādi
izpildītu vismaz minimālās 
energoefektivitātes prasības, kuras 
attiecīgās dalībvalstis ir noteikušas, 
piemērojot Direktīvas 2010/31/ES 4. pantu. 
3 % proporciju aprēķina no attiecīgās 
dalībvalsts publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku, kam kopējā lietderīgā platība ir 
virs 250 m2, kopējās platības, kura katra 
gada 1. janvārī neatbilst valsts 
minimālajām energoefektivitātes prasībām, 
kas noteiktas, piemērojot Direktīvas 
2010/31/ES 4. pantu. Alternatīva prasībai 
par 3 % renovāciju attiecīgi var būt 
ievērojama energoefektivitātes 
uzlabošana, izmantojot citus pasākumus, 
ko piemēro esošajām ēkām, bet šajā 
gadījumā atskaitot no 3 % īpatsvara 
enerģijas patēriņa palielinājumu, ko rada 
ventilācijas ierīces, lai izpildītu iekštelpu 
gaisa kvalitātes nodrošināšanas prasības.

Or. fi

Pamatojums

Rentabilitāte prasa uzlabojumu veikšanu kā daļu no ēkas uzturēšanas pasākumiem, un 
attiecībā uz renovācija energotaupības nolūkā jāveic modernizācijas pasākumi, lai tiktu 
apmierinātas ēku renovācijas pamatvajadzības. Ventilācijas ierīces, kas uzstādītas, lai 
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izpildītu iekštelpu gaisa kvalitātes nodrošināšanas prasības, palielina enerģijas patēriņu. 
Stingrāk ierobežots energoefektivitātes līmenis arī nozīmē ieguldījumu mitruma kontroles 
sistēmās, lai novērstu mitrumu un pelējuma rašanos.

Grozījums Nr. 496
Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai īstenotu 3.a pantā minētos valsts 
plānus un neskarot Direktīvas 2010/31/ES
9. pantu, dalībvalstis nodrošina, ka, sākot 
ar 2014. gada 1. janvāri, katru gadu tiek 
pilnībā renovēti vai pakāpeniski pilnībā 
renovēti vismaz 3 % no kopējās platības 
ēkās, kas atrodas publisko struktūru 
īpašumā vai kurās tās ir izvietotas.

„Pilnīga renovācija” ir atjaunošana, kas 
samazina ēkas primārās enerģijas 
patēriņu vismaz par 40 % salīdzinājumā 
ar pirmsrenovācijas līmeni.
Ēkas energoefektivitāti aprēķina saskaņā 
ar dalībvalstu izstrādāto metodoloģiju 
atbilstīgi Direktīvas 2010/31/ES 
3. pantam.
Vajadzības gadījumā, veicot pilnīgu 
renovāciju (un pilnīgu pakāpenisku 
renovāciju), ņem vērā ēkas norobežojošo 
konstrukciju, aprīkojumu, ekspluatāciju 
un uzturēšanu un patērētāju uzvedību.

Or. en
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Grozījums Nr. 497
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 
7. pantu, dalībvalstis nodrošina, lai, sākot 
ar 2014. gada 1. janvāri, tiktu pilnībā 
renovētas visu pārvaldes līmeņu publisko 
struktūru īpašumā esošās ēkas tā, ka katru 
gadu tiktu ietaupīti 3 % no gada kopējā 
enerģijas patēriņa salīdzinājumā ar 
kopējo enerģijas patēriņu iepriekšējā 
gadā, un tādējādi tiktu izpildītas vismaz 
minimālās energoefektivitātes prasības, 
kuras attiecīgās dalībvalstis ir noteikušas, 
piemērojot Direktīvas 2010/31/ES 4. pantu. 
3 % proporciju aprēķina no ēkas kopējā 
enerģijas patēriņa gadā un piemēro 
attiecīgām dalībvalsts publisko struktūru 
īpašumā esošām ēkām, kuru kopējā 
lietderīgā platība ir virs 250 m2, kura katra
gada 1. janvārī neatbilst valsts 
minimālajām energoefektivitātes prasībām, 
kas noteiktas, piemērojot Direktīvas 
2010/31/ES 4.pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 498
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

esošo ēku kopējās platības un tādējādi 
izpildītu vismaz minimālās 
energoefektivitātes prasības, kuras 
attiecīgās dalībvalstis ir noteikušas, 
piemērojot Direktīvas 2010/31/ES 4. pantu. 
3 % proporciju aprēķina no attiecīgās 
dalībvalsts publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku, kam kopējā lietderīgā platība ir 
virs 250 m2, kopējās platības, kura katra 
gada 1. janvārī neatbilst valsts 
minimālajām energoefektivitātes prasībām, 
kas noteiktas, piemērojot Direktīvas 
2010/31/ES 4. pantu. Īpaša uzmanība 
jāvelta labas iekštelpu gaisa kvalitātes 
nodrošināšanai, izvirzot atbilstīgas
ventilācijas prasības, izmantojot zemas 
emisijas būvmateriālus, aprīkojumu un 
izstrādājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 499
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 
7. pantu, dalībvalstis nodrošina, lai, sākot 
ar 2014. gada 1. janvāri, katru gadu tiktu 
renovēti 3 % publisko struktūru īpašumā 
vai lietošanā esošo ēku kopējās platības, 
prioritāti piešķirot sabiedriskām ēkām, 
attiecībā uz kurām, uzlabojot 
energoefektivitāti, ir iespējams panākt 
vislielāko enerģija ietaupījumu, un 
tādējādi tiktu izpildītas vismaz minimālās 
energoefektivitātes prasības, kuras 
attiecīgās dalībvalstis ir noteikušas, 
piemērojot Direktīvas 2010/31/ES 4. pantu. 
3 % proporciju aprēķina no attiecīgās 
dalībvalsts publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku kopējās platības, kura katra gada 
1. janvārī neatbilst valsts minimālajām 



AM\883474LV.doc 61/99 PE475.929v01-00

LV

2010/31/ES 4.pantu. energoefektivitātes prasībām, kas noteiktas, 
piemērojot Direktīvas 2010/31/ES 4. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 500
Mario Pirillo

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 501
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz telpām/platību, kuras nav vajadzīgs apsildīt/dzesēt, neattiecina 4. panta 1. punktā 
noteiktās prasības.

Grozījums Nr. 502
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES
7. pantu, dalībvalstis nosaka konkrētus 
renovācijas mērķus, kuri ir saskaņoti ar 
valsts energoefektivitātes rīcības plāniem. 
Renovācijas mērķis ietver publisko 
struktūru īpašumā esošo ēku kopējo 
platību, attiecībā uz kuru katru gadu 
jāveic renovācijas pasākumi, lai izpildītu 
vismaz minimālās energoefektivitātes 
prasības, kuras attiecīgās dalībvalstis ir 
noteikušas, piemērojot Direktīvas 
2010/31/ES 4. pantu. Renovācijas mērķi
aprēķina no attiecīgās dalībvalsts publisko 
struktūru īpašumā esošo ēku, kam kopējā 
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minimālajām energoefektivitātes prasībām, 
kas noteiktas, piemērojot Direktīvas 
2010/31/ES 4.pantu.

lietderīgā platība ir virs 250 m2, kopējās 
platības, kura katra gada 1. janvārī neatbilst 
valsts minimālajām energoefektivitātes 
prasībām, kas noteiktas, piemērojot 
Direktīvas 2010/31/ES 4. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 503
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot Direktīvu 2010/31/ES, 
dalībvalstis nodrošina, lai, sākot ar 
2014. gada 1. janvāri, katru gadu tiktu 
renovēti 3 % centrālās valdības īpašumā 
esošo sabiedrisko ēku kopējās platības un 
tādējādi izpildītu vismaz minimālās 
energoefektivitātes prasības, kuras 
attiecīgās dalībvalstis ir noteikušas, 
piemērojot Direktīvas 2010/31/ES 4. pantu. 
3 % proporciju aprēķina no attiecīgās 
dalībvalsts centrālās valdības īpašumā 
esošo ēku, kam kopējā lietderīgā platība ir 
virs 500 m2 un, sākot no 2015. gada 
1. jūlija, pārsniedz 250 m2, kopējās 
platības, kura katra gada 1. janvārī neatbilst 
valsts minimālajām energoefektivitātes 
prasībām, kas noteiktas, piemērojot 
Direktīvas 2010/31/ES 4. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 504
Britta Thomsen

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

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

1. Dalībvalstis, kā daļu no 3.a pantā 
minētajiem valstu plāniem un neskarot 
Direktīvas 2010/31/ES 7. pantu, nodrošina, 
lai katru gadu tiktu renovēti 3 % publisko 
struktūru īpašumā esošo ēku kopējās 
platības.

Or. en

Pamatojums

Šim pantam būtu jāattiecas uz ierosināto 3.a pantu. Nav iemesla mērķa aprēķinos neiekļaut 
visas sabiedriskās ēkas. Varas iestādes joprojām var brīvi izvēlēties, kurām ēkām veikt 
renovāciju.

Grozījums Nr. 505
Henri Weber

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 
7. pantu, dalībvalstis nodrošina, lai, sākot 
ar 2014. gada 1. janvāri, katru gadu tiktu
renovēti 3% publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku kopējās platības un tādējādi 
izpildītu vismaz minimālās 
energoefektivitātes prasības, kuras 
attiecīgās dalībvalstis ir noteikušas, 
piemērojot Direktīvas 2010/31/ES 

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 
7. pantu, dalībvalstis nodrošina, lai, sākot 
ar 2014. gada 1. janvāri publisko struktūru 
īpašumā vai lietošanā esošo ēku enerģijas 
galapatēriņš katru gadu tiktu samazināts 
par 3 %.
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4. pantu. 3 % proporciju aprēķina no 
attiecīgās dalībvalsts publisko struktūru 
īpašumā esošo ēku, kam kopējā lietderīgā 
platība ir virs 250 m2, kopējās platības, 
kura katra gada 1. janvārī neatbilst valsts 
minimālajām energoefektivitātes 
prasībām, kas noteiktas, piemērojot 
Direktīvas 2010/31/ES 4. pantu.

Or. fr

Grozījums Nr. 506
Lena Kolarska-Bobińska

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 
7. pantu, dalībvalstis nodrošina, lai, sākot 
ar 2014. gada 1. janvāri, ik pēc četriem 
gadiem tiktu renovēti 8 % publisko 
struktūru īpašumā esošo ēku kopējās 
platības un tādējādi izpildītu vismaz 
minimālās energoefektivitātes prasības, 
kuras attiecīgās dalībvalstis ir noteikušas, 
piemērojot Direktīvas 2010/31/ES 4. pantu. 
8 % proporciju aprēķina no attiecīgās 
dalībvalsts publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku, kam kopējā lietderīgā platība 
pārsniedz 500 m2 un, sākot no 2018. gada 
31. decembra, pārsniedz 250 m2, kopējās 
platības, kura katra gada 1. janvārī neatbilst 
valsts minimālajām energoefektivitātes 
prasībām, kas noteiktas, piemērojot 
Direktīvas 2010/31/ES 4. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 507
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 508
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 
7. pantu, dalībvalstis nodrošina, lai līdz 
2020. gadam publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku energoefektivitāte tiktu 
palielināta par 20 %.
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platība ir virs 250 m2, kopējās platības, 
kura katra gada 1. janvārī neatbilst valsts 
minimālajām energoefektivitātes 
prasībām, kas noteiktas, piemērojot 
Direktīvas 2010/31/ES 4. pantu.

Or. ro

Grozījums Nr. 509
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Sk. grozījuma pamatojumu 3. panta 1.a punktam.

Grozījums Nr. 510
Teresa Riera Madurell
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 511
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 
7. pantu, dalībvalstis nodrošina, lai, sākot 
ar 2014. gada 1. janvāri, katru gadu tiktu 
renovēti 3% publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku kopējās platības un tādējādi 
izpildītu vismaz minimālās 
energoefektivitātes prasības, kuras 
attiecīgās dalībvalstis ir noteikušas, 
piemērojot Direktīvas 2010/31/ES 4. pantu. 
3 % proporciju aprēķina no attiecīgās 
dalībvalsts publisko struktūru īpašumā 

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

lietošanā esošo ēku kopējā patēriņa, kas 
katra gada 1. janvārī neatbilst valsts 
minimālajām energoefektivitātes prasībām, 
kas noteiktas, piemērojot Direktīvas 
2010/31/ES 4. pantu.

Or. ro

Grozījums Nr. 512
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 
7. pantu, dalībvalstis nodrošina, lai, sākot 
ar 2014. gada 1. janvāri, katru gadu tiktu 
renovēti vidēji 2 % publisko struktūru 
īpašumā esošo ēku kopējās platības un 
tādējādi izpildītu vismaz minimālās 
energoefektivitātes prasības, kuras 
attiecīgās dalībvalstis ir noteikušas, 
piemērojot Direktīvas 2010/31/ES 4. pantu. 
2 % proporciju aprēķina no attiecīgās 
dalībvalsts publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku, kam kopējā lietderīgā platība ir 
virs 250 m2, kopējās platības, kura katra 
gada 1. janvārī neatbilst valsts 
minimālajām energoefektivitātes prasībām, 
kas noteiktas, piemērojot Direktīvas 
2010/31/ES 4. pantu.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā dalībvalstu ierobežotos budžetus un vajadzīgā ieguldījuma sākotnējo līmeni, 3 % 
renovācijas īpatsvars radītu pārāk lielu finansiālo slogu.

Grozījums Nr. 513
Gaston Franco
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 
7. pantu, dalībvalstis piemēro kādu no a) 
un b) apakšpunktos minētajiem 
noteikumiem:

a) dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
sagatavo un dara publiski pieejamu savu 
publisko struktūru īpašumā esošo ēku 
sarakstu, norādot:
- platību m2 un
- katras ēkas energoefektivitāti.
Dalībvalstis nodrošina, lai, sākot 
2014. gada 1. janvāri, katru gadu tiktu 
renovēti 3 % valsts īpašumā esošo ēku 
kopējās platības un tādējādi izpildītu 
vismaz minimālās energoefektivitātes 
prasības, kuras attiecīgās dalībvalstis ir 
noteikušas, piemērojot Direktīvas 
2010/31/ES 4. pantu. 3 % proporciju 
aprēķina no attiecīgās dalībvalsts publisko 
struktūru īpašumā esošo ēku, kam kopējā 
lietderīgā platība ir virs 250 m2, kopējās 
platības, kura katra gada 1. janvārī neatbilst 
valsts minimālajām energoefektivitātes 
prasībām, kas noteiktas, piemērojot 
Direktīvas 2010/31/ES 4. pantu.

Dalībvalstis var ikgadējā renovācijas 
īpatsvarā ieskaitīt ēku platību, kas 
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papildus renovēta attiecīgajā gadā, tā, it 
kā tā būtu renovēta jebkuros divos 
iepriekšējos vai nākamajos gados.
b) dalībvalstis, sākot no 2014. gada 
1. janvāra, nodrošina, ka valsts īpašumā 
esošās ēkas ar vairāk nekā 250 m2 platību, 
kuras neatbilst vismaz obligātajām valsts 
energoefektivitātes prasībām, kas 
noteiktas nolūkā panākt optimālus 
izmaksu līmeņus, piemērojot 
Direktīvas 2010/31/ES 4. pantu, tiek 
renovētas, lai līdz 2020. gadam 
samazinātu to enerģijas patēriņu vismaz 
par 40 %.

Or. fr

Pamatojums

Le secteur public peut jouer un rôle exemplaire pour accélérer la rénovation du parc existant 
et diminuer sa consommation d’énergie. Il semble donc possible de soutenir la recherche 
d’un niveau d’ambition élevé dans ce domaine. Cependant, la proposition de la Commission 
nécessite des modifications dans le sens d'une plus grande flexibilité sur le plan de la méthode 
et du champ d'application.Cet amendement introduit un nouveau paragraphe 1b, permettant 
aux États membres de mettre en œuvre une solution alternative, fondée sur l’approche la plus 
efficace en termes de coûts.Il semble en effet plus efficace et moins coûteux de tendre vers une 
réduction globale ambitieuse de la consommation énergétique du parc de bâtiments publics 
sur l’ensemble de la période, c’est-à-dire à l’horizon 2020, sans s’imposer nécessairement un 
rythme annuel régulier.De plus, le champ d'application devrait être restreint. Il conviendrait 
de distinguer au sein du parc des bâtiments publics les bâtiments de l’Etat, les bâtiments 
appartenant aux collectivités locales et le cas particulier des logements sociaux.

Grozījums Nr. 514
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 
7. pantu, dalībvalstis nodrošina, lai, sākot 
ar 2014. gada 1. janvāri, katru gadu tiktu 
renovēti 3 % publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku kopējās platības un tādējādi 
izpildītu vismaz minimālās 

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 
7. pantu, dalībvalstis nodrošina, lai līdz
2021. gada 1. janvārim būtu renovēts 
21 % publisko struktūru īpašumā esošo ēku 
kopējās platības un tādējādi izpildītu 
vismaz minimālās energoefektivitātes 
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energoefektivitātes prasības, kuras 
attiecīgās dalībvalstis ir noteikušas, 
piemērojot Direktīvas 2010/31/ES 4. pantu. 
3 % proporciju aprēķina no attiecīgās 
dalībvalsts publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku, kam kopējā lietderīgā platība ir 
virs 250 m2, kopējās platības, kura katra 
gada 1. janvārī neatbilst valsts 
minimālajām energoefektivitātes prasībām, 
kas noteiktas, piemērojot Direktīvas 
2010/31/ES 4.pantu.

prasības, kuras attiecīgās dalībvalstis ir 
noteikušas, piemērojot Direktīvas 
2010/31/ES 4. pantu. 21 % proporciju
aprēķina no attiecīgās dalībvalsts publisko 
struktūru īpašumā esošo ēku, kam kopējā 
lietderīgā platība ir virs 250 m2, kopējās 
platības, kura 2014. gada 1. janvārī 
neatbilst valsts minimālajām 
energoefektivitātes prasībām, kas noteiktas, 
piemērojot Direktīvas 2010/31/ES 4. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 515
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 516
Catherine Trautmann



AM\883474LV.doc 73/99 PE475.929v01-00

LV

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā

Or. fr

Grozījums Nr. 517
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

virs 250 m2, kopējās platības, kura katra 
gada 1. janvārī neatbilst valsts 
minimālajām energoefektivitātes prasībām, 
kas noteiktas, piemērojot Direktīvas 
2010/31/ES 4. pantu.

Or. de

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs izmaksas, kas radušās renovējot dzīvojamās ēkas, lai padarītu tās 
energoefektīvākas, vienmēr sedz patērētāji. Tādējādi Komisijas priekšlikums izraisīs īres 
maksas paaugstināšanos, ievērojami saasinot energoresursu nepietiekamības problēmu, un 
daudzas ģimenes un atsevišķi cilvēki būs spiesti mainīt dzīvesvietu. Lai gan dzīvojamām ēkām 
arī nenoliedzami vajadzīga renovācija, lai padarītu tās energoefektīvākas, Komisijas 
ierosinātās stingrās prasības būtu jānoraida.

Grozījums Nr. 518
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 7. pantu
vai 13. apsvērumu, dalībvalstis nodrošina, 
lai, sākot ar 2014. gada 1. janvāri, katru 
gadu tiktu renovēti 3 % publisko struktūru 
īpašumā esošo ēku kopējās platības un 
tādējādi izpildītu vismaz minimālās 
energoefektivitātes prasības, kuras 
attiecīgās dalībvalstis ir noteikušas, 
piemērojot Direktīvas 2010/31/ES 4. pantu. 
3 % proporciju aprēķina no attiecīgās 
dalībvalsts publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku, kam kopējā lietderīgā platība ir 
virs 250 m2, kopējās platības, kura katra
gada 1. janvārī neatbilst valsts 
minimālajām energoefektivitātes prasībām, 
kas noteiktas, piemērojot Direktīvas 
2010/31/ES 4. pantu.

Or. en
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Pamatojums

Komisijai jāņem vērā katras dalībvalsts individuālie sākuma punkti, proti, to ekonomikas 
rādītāji un 13. apsvērumā minētās iepriekšējās veiktās darbības.

Grozījums Nr. 519
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 
7. pantu, dalībvalstis nodrošina, lai, sākot 
ar 2014. gada 1. janvāri, katru gadu tiktu 
renovēti 2 % publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku kopējās platības un tādējādi 
izpildītu vismaz minimālās 
energoefektivitātes prasības, kuras 
attiecīgās dalībvalstis ir noteikušas, 
piemērojot Direktīvas 2010/31/ES 4. pantu. 
2 % proporciju aprēķina no attiecīgās 
dalībvalsts publisko struktūru īpašumā vai 
lietošanā esošo ēku, kam kopējā lietderīgā 
platība ir virs 250 m2, kopējās platības, 
kura katra gada 1. janvārī neatbilst valsts 
minimālajām energoefektivitātes prasībām, 
kas noteiktas, piemērojot Direktīvas 
2010/31/ES 4. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 520
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 
7. pantu, dalībvalstis nodrošina, lai, sākot 
ar 2014. gada 1. janvāri, katru gadu tiktu 

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

renovēti 3 % publisko struktūru īpašumā 
vai lietošanā esošo ēku kopējās platības un 
tādējādi izpildītu vismaz minimālās 
energoefektivitātes prasības, kuras 
attiecīgās dalībvalstis ir noteikušas, 
piemērojot Direktīvas 2010/31/ES 4. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 521
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 
7. pantu, dalībvalstis nodrošina, lai, sākot 
ar 2014. gada 1. janvāri, katru gadu tiktu 
renovēti 3 % publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku kopējās platības un tādējādi 
izpildītu vismaz minimālās 
energoefektivitātes prasības, kuras 
attiecīgās dalībvalstis ir noteikušas, 
piemērojot Direktīvas 2010/31/ES 4. pantu. 
3 % proporciju aprēķina no attiecīgās 
dalībvalsts publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku, kam kopējā lietderīgā platība ir 
virs 1000 m2, kopējās platības, kura katra 
gada 1. janvārī neatbilst valsts 
minimālajām energoefektivitātes prasībām, 
kas noteiktas, piemērojot Direktīvas 
2010/31/ES 4. pantu.

Or. de
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Pamatojums

Ir lietderīgāk vispirms renovēt lielas valsts īpašumā esošās ēkas. Kritērijs attiecībā uz 250 m2

ir pārāk zems .

Grozījums Nr. 522
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 523
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka, īstenojot 
sabiedrisko ēku energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumus, tās apsver visu 
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ēkas norobežojošo konstrukciju kopumā, 
tostarp ēkas aprīkojumu, ekspluatāciju un 
uzturēšanu, kā arī iemītnieku uzvedību un 
renovāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 524
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrisko ēku 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi 
ir rentabli.

Or. en

Grozījums Nr. 525
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai atvēlētu pietiekami daudz laika 
enerģētikas jomas speciālistu, piemēram, 
to, kas veiks ēku energoefektivitātes 
novērtējumu un to, kas veiks 
energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumu izpildi ēkās, dalībvalstis var 
pieļaut 3 % mērķa vienmērīgu sadalījumu 
pēdējo piecu gadu laikposmā, dodot 
iespēju pārnest papildu ietaupījumu no 
viena mērķa perioda uz nākamo, lai 
izvairītos no „stop/start” procesa.

Or. en
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Grozījums Nr. 526
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas 1. punktā paredzētos 
noteikumus piemēro ES iestāžu, 
struktūrvienību un aģentūru īpašumā 
esošām ēkām.

Or. en

Grozījums Nr. 527
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 
2010/31/ES 4. panta 2. punktu var 
pieņemt lēmumu nenoteikt vai nepiemērot 
1. punktā minētās prasības šādām ēku 
kategorijām:
a) ēkas, ko oficiāli aizsargā kā daļu no 
klasificētas vides vai to īpašās 
arhitektūras un vēsturiskās vērtības dēļ, ja 
noteikto obligāto energoefektivitātes 
prasību izpilde nepieņemami izmainītu to 
raksturu vai izskatu;
b) ēkas, kas kalpo par kulta vietām un ko 
izmanto reliģiskām darbībām;
c) pagaidu celtnes, ko plānots izmantot ne 
ilgāk kā divus gadus, ražošanas vietas, 
darbnīcas un nedzīvojamās 
lauksaimniecības ēkas, ko izmanto kādā 
nozarē, ko aptver valsts nozaru nolīgums 
energoefektivitātes jomā;
d) ēkas, ko izmanto vai ko paredzēts 
izmantot mazāk par četriem mēnešiem 
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gadā vai, alternatīvi, ierobežotu laiku 
katru gadu un kuru paredzamais 
enerģijas patēriņš ir par 25 % mazāks 
salīdzinājumā ar to, kāds tas būtu, ēku 
izmantojot visu gadu;
e) brīvstāvošas ēkas, kuru kopējā 
lietderīgā platība nepārsniedz 50 m2;
f) ēkas, kas tehniski nav piemērotas 
renovācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 528
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Sekojot valsts sektora vadošajam 
piemēram, ES iestādes nodrošina, ka
laikā, kad to ēkām tiek veikta apjomīga 
renovācija, šo ēku energoefektivitāte tiek 
pielīdzināta Direktīvas 2010/31/EK 
2. panta 2. punktā minētajai „gandrīz 
nulles enerģijas ēkai” vai ēkai ar 
augstāko energoefektivitātes kategoriju, 
kāda noteikta valstī, kurā minētā ēka 
atrodas.
ES iestādes nodrošina, ka līdz 2018. gada 
31. decembrim visas to īpašumā esošās 
ēkas ir gandrīz nulles enerģijas ēkas vai 
vismaz atbilst augstākās 
energoefektivitātes kategorijas prasībām, 
kas noteiktas valstī, kurā atrodas attiecīgā 
ēka.

Or. en

Pamatojums

ES iestādēm jārāda priekšzīme, renovējot savas ēkas, padarot to energoefektivitāti pēc 
iespējas lielāku. Lai ietaupītu nodokļu maksātāju naudu, tām būtu jāizmanto ēkas, kurās līdz 
minimumam samazināts patērētās enerģijas daudzums. No Ēku energoefektivitātes direktīvs 
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(ĒED) 9. panta 1. punkta b) apakšpunkta izriet, ka pēc 2018. gada 31. decembra jaunās ēkās, 
kuru īpašnieces ir valsts iestādes, ir gandrīz nulles enerģijas ēkas.

Grozījums Nr. 529
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis izveido valsts kopīgu 
pasākumu mehānismu, lai sasniegtu 3 % 
mērķi, ko piemēro sabiedriskajām ēkām. 
Ieviešot minēto kopīgo pasākumu 
mehānismu, dalībvalstis ņem vērā 
reģionālo un vietējo varas iestāžu finanšu 
resursus un praktiskās iespējas šādu ēku 
renovācijai. Tās nodrošina atbalstu savām 
reģionālajām un vietējām valsts iestādēm, 
piemēram, uzlabojot nolīgumu slēgšanas 
un savstarpējās sadarbības iespējas.

Or. en

Grozījums Nr. 530
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šīs direktīvas 4. panta 1. punktā 
noteiktās prasības neattiecas uz valsts 
uzņēmumiem, kuri konkurē ar 
privātajiem tirgus dalībniekiem. Tāpat tās 
neattiecas uz valsts mājokļu būvniecības 
uzņēmumiem.

Or. de
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Pamatojums

Šo prasību pildīšana nostādīs valsts uzņēmumus un mājokļu būvniecības uzņēmumus 
neizdevīgā situācijā konkurētspējas ziņā attiecībā pret to privātajiem partneriem, tādējādi 
kropļojot konkurenci.

Grozījums Nr. 531
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja valsts iestādei jau ir izstrādāta 
energoefektivitātes stratēģija attiecībā uz 
savām ēkām, pamatojoties uz citiem 
parametriem, un, ja paredzams, ka šī 
stratēģija nodrošinās energoietaupījumu, 
kas ir līdzvērtīgs vai lielāks par to, kas 
jāsasniedz atbilstīgi renovācijas mērķim, 
dalībvalstis ļauj valsts iestādei īstenot tās 
pašreizējo stratēģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 532
Daniel Caspary, Markus Pieper

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja valsts iestāde jau ir izstrādājusi 
energoefektivitātes plānu attiecībā uz 
savām ēkām, kuras visticamāk sasniegs 
tādu pašu energoefektivitātes 
palielinājumu kā tās, kurām piemēro uz 
renovāciju pamatotu pieeju, dalībvalstis 
ļauj attiecīgajai valsts iestādei turpināt 
minētā plāna īstenošanu.

Or. de
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Grozījums Nr. 533
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
nenoteikt vai nepiemērot 1. punktā 
minētās prasības ēkām, ko oficiāli 
aizsargā, cita starpā pamatojoties uz to 
arhitektūras un vēsturisko vērtību. 
Aizsargātās ēkas ietver 3. punktā 
noteiktajā sarakstā, norādot to statusu.

Or. en

Grozījums Nr. 534
Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a ES iestādes savās ēkās nodrošina, ka 
līdz 2015. gadam ēkas energoefektivitātes 
līmenis atbilst augstākajai 
energoefektivitātes kategorijai, kāda 
noteikta valstī, kurā attiecīgā ēka atrodas.

Or. en

Grozījums Nr. 535
Frédérique Ries

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

1.a Ja energoefektivitātes pasākumi 
attiecas uz tādām ēkām kā dienas aprūpes 
centri, bērnudārzi vai mācību iestādes, 
jāveic ietekmes uz veselību novērtējums.

Or. en

Pamatojums

Bērni ir īpaši uzņēmīgi pret nepietiekamās gaisa kvalitātes iespējami kaitīgo ietekmi. 
Attiecībā uz energoefektivitātes pasākumiem sabiedriskajās ēkās, kurās bērni uzturas, būtu 
jāveic obligāts ietekmes uz veselību novērtējums, lai izvērtētu iespējamo apdraudējumu un 
lemtu par pasākumiem energoefektivitātes un iekštelpu gaisa kvalitātes vajadzību 
līdzsvarošanai.

Grozījums Nr. 536
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja valsts iestādei jau ir izstrādāta 
energoefektivitātes stratēģija attiecībā uz 
savām ēkām, pamatojoties uz citiem 
parametriem, piemēram, ietaupījums uz 
katru apsildāmo/dzesējamo kvadrātmetru, 
un, ja paredzams, ka šī stratēģija 
nodrošinās energoietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs vai lielāks par to, kas 
jāsasniedz atbilstīgi renovācijas mērķim, 
dalībvalstis ļauj attiecīgajai valsts iestādei 
īstenot tās pašreizējo stratēģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 537
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines



AM\883474LV.doc 85/99 PE475.929v01-00

LV

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Šīs direktīvas 4. panta 1. punktā 
noteiktajā 3 % renovācijas īpatsvara 
aprēķinā neietver šādas ēkas un 
pieminekļus:
a) sarakstā ietvertās ēkas un pieminekļi;
b) ēkas, ko valsts iestādes iegādājas 
nojaukšanas nolūkā.

Or. en

Grozījums Nr. 538
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ja tiek noteikti 4. panta 1. punktā 
minētie mērķi, iepriekšējie sasniegumi 
energoefektivitātes jomā tiek atzīti par 
derīgiem un ņemti vērā. Tāpēc jāņem vērā 
visas kopš 2005. gada 1. janvāra īstenotās 
pastāvošās stratēģijas un centieni uzlabot 
ēku energoefektivitāti.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstu pašreizējie vai iepriekšējie centieni veikt ēku renovāciju, lai padarītu tās 
energoefektīvākas, jāuzskata par derīgiem un tādēļ tie jāņem vērā, nosakot mērķus. Klimata 
un enerģētikas tiesību aktu kopums (Lēmums 406/2009/EK), kas stājās spēkā 2009. gada 
jūnijā, ir izstrādāts, lai ļautu sasniegt 20-20-20 mērķus. Šajā kopumā ietverti četri tiesību akti 
un 2005. gads noteikts par atsauces gadu sasniedzamajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 539
Vicky Ford
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis mudina citas valsts 
sektora struktūrvienības pieņemt 
1. punktā izklāstītos mērķus, ja tas ir 
lietderīgi un tehniski iespējams.

Or. en

Grozījums Nr. 540
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Dalībvalstis atbalsta valsts iestāžu 
centienus izpildīt 1. punktā minētās 
prasības. Minētais atbalsts ietver 
finansiālus pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
nepieļautu, ka renovācijas pasākumi rada 
sociālus sarežģījumus, it īpaši sociālo 
māju īres maksas pieauguma rezultātā.

Or. de

Pamatojums

Priekšlikuma mērķa precizēšana, pievēršot uzmanību to ēku renovācijai, kurās mitinās sociāli 
visneaizsargātākie īrnieki, kuri sava finanšu stāvokļa dēļ nevar sniegt noderīgu ieguldījumu 
energoefektivitātes pasākumos, pat ja vidējā termiņā viņi varētu gūt labumu no zemākas īres 
maksas, ietverot maksu par apkuri.

Grozījums Nr. 541
Vicky Ford

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

1.c Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
iestādām, kuru īpašumā ir ēkas ar 
viszemāko energoefektivitāti, tiek piešķirta 
prioritāte attiecībā uz energoefektivitātes 
pasākumiem. Valsts iestādes cenšas par 
prioritārām noteikt ēkas, kurām ir 
vissliktākie energoefektivitātes rādītāji.

Or. en

Grozījums Nr. 542
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 543
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. fi

Pamatojums

Ja tiek svītrota prasība attiecībā uz renovācijas procentuālo īpatsvaru, kas minēta 4. panta 
1. punktā, 2. punkts nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 544
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 545
Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 546
Angelika Niebler
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Atbilstību 2 % renovācijas īpatsvara 
prasībai izvērtē, ņemot vērā gada vidējo 
renovācijas īpatsvaru laikposmā no 2014. 
līdz 2020. gadam. Dalībvalstis var 
aprēķināt sabiedrisko ēku renovāciju, kas 
veikta kopš 2005. gada (iepriekšējie 
pasākumi) proporcionāli to renovācijas 
īpatsvaram.

Or. de

Pamatojums

Stingra gada renovācijas īpatsvara noteikšana nav reāla un tajā nav ņemta vērā katras 
dalībvalsts situācija. Turklāt Komisijas priekšlikumā nav ņemti vērā dalībvalstu iepriekš 
veiktie sabiedrisko ēku renovācijas pasākumi („iepriekšējie pasākumi”), kuri snieguši lielisku 
energoefektivitātes rezultātu.

Grozījums Nr. 547
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Elastības nodrošināšanas nolūkā 
dalībvalstis var ļaut publiskajām 
struktūrām aprēķināt 1. punktā minētos 
gada 3 % kā vidējo renovēto ēku platību 
pēdējo piecu gadu laikā.

Or. en

Pamatojums

Caurmērā 3 % renovācijas mērķis piecu gadu laikā nodrošinās valsts varas iestādēm lielāku 
elastīgumu attiecībā uz lēmumiem par ieguldījumiem un budžeta plānošanu.
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Grozījums Nr. 548
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis var ļaut publiskajām 
struktūrām ikgadējā enerģijas ietaupījumā
ieskaitīt attiecīgajā gadā papildu ietaupīto 
enerģiju, tā, it kā tas būtu panākts
jebkuros divos iepriekšējos vai nākamajos 
gados.

Or. ro

Grozījums Nr. 549
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis veicina vietējo un reģionālo 
varas iestāžu un sociālo mājokļu 
asociācijas pienācīgi ievērot to 
administratīvo brīvību, lai vadītu 
programmu, kas paredzēta tām piederošo 
ēku renovācijai energotaupības nolūkos, 
saskaņā ar 1. punktā noteiktajām 
procedūrām.

Or. fr

Pamatojums

Direktīvā ierosinātajos paraugpasākumos pēc brīvprātības principa un neobligātā kārtā 
jāietver vietējo un reģionālo varas iestāžu un sociālo mājokļu asociāciju īpašumā esošās 
ēkas.
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Grozījums Nr. 550
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis var ļaut publiskajām 
struktūrām ikgadējā renovācijas īpatsvarā 
ieskaitīt ēku platību, kas papildus renovēta 
attiecīgajā gadā, tā, it kā tā būtu renovēta 
jebkuros divos iepriekšējos vai nākamajos 
gados; laikposmā no 2010. līdz 
2013. gadam renovēto ēku platību var 
ieskaitīt attiecībā uz 2014. gadu.

Or. en

Grozījums Nr. 551
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 552
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 553
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 554
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Laikposms, kurā dalībvalstis var aprēķināt papildu renovēto platību attiecīgajā gadā 
attiecībā pret gada renovācijas īpatsvaru, ir jāpalielina līdz četriem gadiem pirms un pēc 
attiecīgā gada, lai ņemtu vērā faktu, ka būvniecības projekti ir laikietilpīgi.

Grozījums Nr. 555
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Divu gadu pieeja efektīvi izslēdz pilnīgu renovāciju. Dalībvalstīm jābūt iespējai to iekļaut, jo 
tā ir pilnīgi nepieciešama ilgtermiņa energoefektivitātes politikā attiecībā uz ēku sektoru.

Grozījums Nr. 556
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 557
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm un to publiskajām struktūrvienībām jābūt lielākas elastības iespējai attiecībā uz 
renovācijas ieguldījumu plānošanu, ja ir iespējams nodrošināt valsts mērķa sasniegšanu.

Grozījums Nr. 558
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 559
Lena Kolarska-Bobińska

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 560
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var izvēlēties veikt citus 
pasākumus kā alternatīvu pieeju 
1. punktam, lai panāktu līdzvērtīgu gada 
energoefektivitātes uzlabojumu attiecībā 
uz sabiedriskām ēkām atbilstīgi 1. punkta 
prasībām. Dalībvalstis var noteikt par 
prioritāru savu publisko struktūrvienību 
īpašumā esošo ēku renovāciju, 
pamatojoties un visrentablāko to 
dzīvojamajā fonda energoefektivitātes 
uzlabojumu. Minētās alternatīvās pieejas 
nolūkā tās var aprēķināt paredzamo 
enerģijas ietaupījumu, kas izriet no 
1. punkta, izmantojot atbilstošas vidējās 
standarta vērtības attiecībā uz ēkas 
energopatēriņu pirms un pēc renovācijas.

Or. en
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Grozījums Nr. 561
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Publiskajām struktūrvienībām ļauj 
izmantot jau pastāvošo stratēģiju 
energoefektivitātes jomā, tādējādi 
ietaupījumus var pielīdzināt 
ietaupījumiem, kas radušies no 
renovētajām platībām. Izstrādājot 1. un 
2. punktā minētās politikas darbības un 
pasākumus, ņem vērā iedzīvotāju un 
dalībvalstu budžetu finansiālas iespējas. 
Visrentablākos pasākumus izvirza par 
prioritāriem.

Or. en

Grozījums Nr. 562
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis atbalsta struktūras, kas ir 
publisko tiesību subjekti, lai tās katru 
gadu renovētu 3 % no tām piederošās 
kopējās platības.

Or. fr

Grozījums Nr. 563
Herbert Reul

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

2.a Dalībvalstis var alternatīvi noteikt, ka 
tiek renovētas citiem īpašniekiem 
piederošās ēkas, vai samazināt tiem 
piederošo sabiedrisko ēku kopējo platību.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstīm nodrošina augstu elastības pakāpi. Turklāt jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
prioritāte tiek piešķirta rentabliem pasākumiem.

Grozījums Nr. 564
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var izlemt neietvert savos 
kopējās platības aprēķinos Direktīvas 
2010/31/ES 4.2 punktā uzskaitīto ēku 
kategorijas.

Or. en

Pamatojums

Energoefektivitātes direktīvai jābūt saskaņā ar Ēku energoefektivitātes direktīvu.

Grozījums Nr. 565
Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis mudina struktūras, kas ir 
publisko tiesību subjekti, lai tās katru 
gadu pilnībā renovētu 3 % no kopējā gada 
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enerģijas patēriņa.

Or. en

Grozījums Nr. 566
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis atbalsta publiskās 
struktūrvienības, lai veiktu 4. punktā 
paredzēto visaptverošo renovāciju.

Or. de

Grozījums Nr. 567
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Dalībvalstis, kas izvēlas alternatīvu 
pieeju, vēlākais līdz 2014. gada 
1. janvārim informē Komisiju par 
alternatīvajiem pasākumiem, ko tās plāno 
veikt, un uzskatāmi demonstrē, kā tas tiks 
panākti līdzvērtīgi ēku energoefektivitātes 
uzlabojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 568
Vicky Ford

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

2.c Dalībvalstis, kas izvēlas alternatīvu 
pieeju, ik pēc trim gadiem novērtē, vai šī 
pieeja ļaus sasniegt līdzvērtīgu gada 
energoefektivitātes uzlabojumu 
sabiedriskajās ēkās, kā tas paredzēts 
1. punktā, un informē par to Komisiju. Ja 
dalībvalstu pieņemtās alternatīvās pieejas 
nav pietiekamas, lai sasniegtu šo mērķi, 
Komisija var ieteikt dalībvalstīm izmantot 
1. punktā izklāstīto pieeju.

Or. en


