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Grozījums Nr. 569
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Piemērojot 1. punktu, dalībvalstis līdz 
2014. gada 1. janvārim sagatavo un 
publisko savu publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku sarakstu, norādot:

svītrots

a) platību m2 un
b) katras ēkas energoefektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Šis būtu ārkārtīgi birokrātisks process, ko dažas dalībvalstis pat nevarētu īstenot.

Grozījums Nr. 570
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Piemērojot 1. punktu, dalībvalstis līdz 
2014. gada 1. janvārim sagatavo un 
publisko savu publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku sarakstu, norādot:

svītrots

a) platību m2 un
b) katras ēkas energoefektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 571
Robert Goebbels
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Piemērojot 1. punktu, dalībvalstis līdz 
2014. gada 1. janvārim sagatavo un 
publisko savu publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku sarakstu, norādot:

svītrots

a) platību m2 un
b) katras ēkas energoefektivitāti.

Or. de

Pamatojums

Lai sastādītu visu publisko struktūru īpašumā esošo ēku sarakstu, būtu vajadzīgs pārāk daudz 
resursu un tas būtu pārāk birokrātisks process, sevišķi tad, ja to attiecinātu uz visām 
platībām, kas lielākas par 250 m2. Vēlamais enerģijas ietaupījums un energoefektivitātes 
palielinājums jādokumentē, vērtējot katras dalībvalsts nodrošināto energoefektivitāti.  

Grozījums Nr. 572
Daniel Caspary

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Piemērojot 1. punktu, dalībvalstis līdz 
2014. gada 1. janvārim sagatavo un 
publisko savu publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku sarakstu, norādot:

svītrots

a) platību m2 un
b) katras ēkas energoefektivitāti.

Or. de

Pamatojums

Lai sastādītu šādu sarakstu 12 000 vai vairāk pašvaldību vajadzībām Vācijā vien, resursus 
nāktos ieguldīt tādā apjomā, kas nav samērojams ar direktīvas prasību izpildei vajadzīgo.
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Grozījums Nr. 573
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Piemērojot 1. punktu, dalībvalstis līdz 
2014. gada 1. janvārim sagatavo un 
publisko savu publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku sarakstu, norādot:

svītrots

a) platību m2 un
b) katras ēkas energoefektivitāti.

Or. fr

Grozījums Nr. 574
Lena Kolarska-Bobińska

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Piemērojot 1. punktu, dalībvalstis līdz 
2014. gada 1. janvārim sagatavo un 
publisko savu publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku sarakstu, norādot:

3. Piemērojot 1. punktu un neskarot 
Direktīvas 2010/31/ES noteikumus, 
dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
sagatavo un publisko savu publisko 
struktūru īpašumā esošo to ēku sarakstu, 
kuru kopējā lietderīgā platība ir lielāka 
par 500 m2, un līdz 2018. gada 
31. decembrim — to ēku sarakstu, kuru 
kopējā lietderīgā platība ir lielāka par 
250 m2, norādot:

Or. en

Grozījums Nr. 575
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Piemērojot 1. punktu, dalībvalstis līdz 
2014. gada 1. janvārim sagatavo un 
publisko savu publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku sarakstu, norādot:

3. Piemērojot 1. punktu, dalībvalstis līdz 
2014. gada 1. janvārim veic energoauditus, 
lai sagatavotu un publiskotu savu publisko 
struktūru īpašumā esošo ēku sarakstu, 
norādot:

Or. en

Grozījums Nr. 576
Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Piemērojot 1. punktu, dalībvalstis līdz 
2014. gada 1. janvārim sagatavo un 
publisko savu publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku sarakstu, norādot:

3. Piemērojot 1. punktu, dalībvalstis līdz 
2014. gada 1. janvārim var sagatavot un 
publiskot savu publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku sarakstu, norādot:

Or. de

Grozījums Nr. 577
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Piemērojot 1. punktu, dalībvalstis līdz 
2014. gada 1. janvārim sagatavo un 
publisko savu publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku sarakstu, norādot:

3. Piemērojot 1. punktu, dalībvalstis līdz 
2014. gada 1. janvārim sagatavo un 
publisko to ēku sarakstu, kuras ir publisko 
struktūru īpašums vai kurās šīs struktūras 
ir izvietotas, norādot:

Or. en
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Grozījums Nr. 578
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Piemērojot 1. punktu, dalībvalstis līdz 
2014. gada 1. janvārim sagatavo un 
publisko savu publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku sarakstu, norādot:

3. Piemērojot 1. punktu, dalībvalstis līdz 
2014. gada 1. janvārim sagatavo un 
publisko to ēku sarakstu, kuras ir publisko 
struktūru īpašums vai kurās šīs struktūras 
ir izvietotas, norādot:

Or. en

Grozījums Nr. 579
Daniel Caspary

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) platību m2 un svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 580
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) platību m2 un a) platību m2,

Or. en

Grozījums Nr. 581
Daniel Caspary
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) katras ēkas energoefektivitāti. svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 582
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) katras ēkas energoefektivitāti. b) katras tās ēkas energoefektivitāti, par 
kuru saskaņā ar Direktīvu 2010/31/ES ir 
izsniegts energoefektivitātes sertifikāts, un

Or. en

Grozījums Nr. 583
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) attiecīgā gadījumā — oficiālu 
aizsardzības statusu, kas ļauj piemērot 
1.a punktā minēto atbrīvojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 584
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. fi

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 585
Eija-Riitta Korhola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Tā vietā, lai piemērotu 1. un 
2. punktu, dalībvalstis var izvēlēties citus 
pasākumus, kas palielinātu sabiedrisko 
ēku energoefektivitātes līmeni. Ar šādu 
pieeju panākto energoefektivitātes 
palielinājumu ikgadējais apjoms ir 
līdzvērtīgs 1. punktā noteiktajam enerģijas 
ietaupījuma apjomam.
Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, ne 
vēlāk kā 2014. gada 1. janvārī ziņo 
Komisijai par to, kādus alternatīvus 
pasākumus tās plāno īstenot, un izklāsta, 
kā ar šiem pasākumiem tiks panākts 
vajadzīgais energoefektivitātes 
palielinājumu apjoms.

Or. en

Pamatojums

Pateicoties šim punktam, katra dalībvalsts var veikt rentablākos un piemērotākos pasākumus, 
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lai sasniegtu mērķi, kas noteikts attiecībā uz ikgadējo renovāciju. Tam būtu jānodrošina 
vajadzīgā elastība, jo dalībvalstīs būtiski atšķiras gan esošā ēku fonda energoefektivitāte, gan 
saistībā ar ēku energoefektivitātes direktīvas īstenošanu jau veiktās un vēl veicamās darbības, 
un ļoti dažādas ir arī vajadzības renovācijas jomā. Turklāt, veicot renovāciju 
energoefektivitātes uzlabošanai, būtu jāapsver ēkas kopējais ekspluatācijas laikposms un 
jāņem vērā pārējās ar renovāciju saistītās vajadzības.

Grozījums Nr. 586
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Tā vietā, lai piemērotu 4. panta 
1. punktā noteiktās prasības, tomēr 
neskarot Direktīvas 2010/31/ES 7. panta 
noteikumus, nedz arī šās direktīvas 
2.a panta noteikumus, dalībvalstis var 
izvēlēties katru gadu par 3 % samazināt 
visu to ēku kopējo enerģijas patēriņu, par 
kurām saskaņā ar Direktīvas 2010/31/ES 
12. panta 1. punkta b) apakšpunktu ir 
izsniegts energoefektivitātes sertifikāts.

Or. en

Pamatojums

Kopējā lietderīgā platība ir tikai aptuvens iespējamā enerģijas patēriņa rādītājs. Nosakot 
mērķi attiecībā uz ikgadējo energopatēriņa samazinājumu, dalībvalstis, ja vēlas, par pamatu 
var ņemt ēku faktisko energoefektivitāti.

Grozījums Nr. 587
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio 
Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, 
Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

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

3.a Dalībvalstis var paredzēt nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem šā panta noteikumi 
netiek piemēroti Direktīvas 2010/31/ES 
4. panta 2. punktā noteiktajām ēku 
kategorijām.

Or. en

Pamatojums

Šis atbrīvojums attiecas arī uz vēsturiskām, reliģiskām un pagaidu ēkām.

Grozījums Nr. 588
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstīm jānosaka, ka 
publiskajām struktūrām, kuras nomā 
ēkas, ir pienākums nodrošināt, lai nomāto 
telpu renovāciju to energoefektivitātes 
palielināšanai veic attiecīgās ēkas 
īpašnieks. Konkurences apsvērumu dēļ 
publiskās struktūras nedrīkst, izmantojot 
publiskos līdzekļus, veikt 
privātīpašniekam piederošu nomātu telpu 
renovāciju.

Or. de

Pamatojums

Publiskās struktūras nedrīkst veikt nomātu ēku renovāciju, bet tās var pieprasīt, lai šādu 
renovāciju veiktu ēkas īpašnieks.

Grozījums Nr. 589
Lena Kolarska-Bobińska
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis veicina publiski pieejama 
to ēku saraksta sastādīšanu, kuras ir 
valsts publisko struktūru īpašums un kuru 
kopējā lietderīgā platība ir mazāka par 
250 m2, šajā sarakstā norādot:
a) platību m2 un
b) katras ēkas energoefektivitāti, ja tā ir 
zināma.

Or. en

Grozījums Nr. 590
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Šā panta 3. un 3.a punktā minētie 
saraksti vismaz reizi piecos gados tiek 
pārskatīti un vajadzības gadījumā 
atjaunināti, pamatojoties uz izmaiņām, 
kas notikušas attiecībā uz ēkas 
energoefektivitāti, īpašumtiesībām un 
aizsardzības statusu.

Or. en

Grozījums Nr. 591
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Tā vietā, lai piemērotu 1. un 
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2. punktu, dalībvalstis var veikt citus 
pasākumus, kas nodrošina, ka valsts 
publisko struktūru īpašumā esošo ēku 
energoefektivitāte tiek palielināta šā panta 
1. punkta prasībām līdzvērtīgā apjomā. 
Dalībvalstis var noteikt, ka pirmām 
kārtām ir jāveic valsts publisko struktūru 
īpašumā esošo ēku renovācija, 
pamatojoties uz visrentablāko risinājumu, 
kas palielina attiecīgā ēku fonda 
energoefektivitāti.
Dalībvalstis, kas izvēlas alternatīvu pieeju, 
ne vēlāk kā 2014. gada 1. janvārī ziņo 
Komisijai par to, kādus alternatīvus 
pasākumus tās plāno īstenot, un izklāsta, 
kā ar šiem pasākumiem līdzvērtīgā 
apjomā tiks palielināta valsts publisko 
struktūru īpašumā esošo ēku 
energoefektivitāte.

Or. en

Grozījums Nr. 592
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis rosina publiskās struktūras: 4. Dalībvalstis rosina vietējās publiskās 
struktūras, pilsētu un lauku rajonu 
pašvaldības un citas publiskās struktūras:

Or. fr

Pamatojums

Direktīvas 4. pantā noteiktie pasākumi būtu jāveic ne tikai lielpilsētās vien. Lai nodrošinātu 
veicinošu pasākumu īstenošanu arī lauku rajonos, šajā pantā būtu jāprecizē, uz kurām 
publiskajām struktūrām tas attiecas. Turklāt ar šo pantu būtu jānodrošina, lai no veicinošiem 
valsts un vietējā līmenī īstenotiem pasākumiem labumu gūtu arī tie ES iedzīvotāji, kas dzīvo 
lauku rajonos, dažkārt pat izolētos rajonos.
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Grozījums Nr. 593
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis rosina publiskās struktūras: 4. Dalībvalstis rosina vietējās, pašvaldību 
un citas publiskās struktūras:

Or. ro

Grozījums Nr. 594
Fiorello Provera

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis rosina publiskās struktūras: 4. Dalībvalstis tieši vai ar 
energopakalpojumu uzņēmumu (EPU) 
starpniecību rosina publiskās struktūras:

Or. en

Pamatojums

Tehniskās pieredzes un darbības mehānismu ziņā vislabākie energotaupības pasākumu veicēji 
ir EPU un tiem līdzīgi energopakalpojumu sniedzēji. To rīcībā ir viss, kas vajadzīgs, lai 
strādātu tiešo patērētāju interesēs, kuru pienākums ir nodrošināt enerģijas ietaupījumu. Šī 
pozitīvā saikne būtu labākais veids, kā atvērt energopakalpojumu tirgu un nodrošināt, ka tajā 
darbojas uzticami un uzņēmīgi tehniskie lietpratēji.

Grozījums Nr. 595
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis rosina publiskās struktūras: 4. Dalībvalstis, kā arī ES iestādes, 



AM\883489LV.doc 15/101 PE475.932v01-00

LV

struktūras, biroji un aģentūras rosina 
publiskās struktūras:

Or. ro

Grozījums Nr. 596
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis rosina publiskās struktūras: 4. Dalībvalstis rosina pilsētu un lauku 
rajonu pašvaldības un citas publiskās 
struktūras:

Or. en

Grozījums Nr. 597
Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis rosina publiskās 
struktūras:

4. Publisko struktūru pienākums ir:

Or. es

Grozījums Nr. 598
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis rosina publiskās 
struktūras:

4. Dalībvalstis nosaka, ka publiskajām 
struktūrām ir pienākums:
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Or. en

Grozījums Nr. 599
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieņemt energoefektivitātes plānu,
atsevišķu vai kā daļu no plašāka klimata 
pārmaiņu vai vides pārvaldības plāna, kurā 
iekļauti konkrēti enerģijas ietaupījumu 
mērķi, lai nepārtraukti uzlabotu struktūras
energoefektivitāti;

a) pieņemt integrētu energoefektivitātes 
plānu (atsevišķu vai kā daļu no plašāka 
klimata pārmaiņu, maza energopatēriņa 
pilsētu vai reģionu vai vides pārvaldības
plāna), kurā iekļauti konkrēti enerģijas 
ietaupījumu mērķi, lai nepārtraukti 
palielinātu publisko struktūru enerģijas 
ietaupījumus un energoefektivitāti;

Or. fr

Grozījums Nr. 600
Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieņemt energoefektivitātes plānu,
atsevišķu vai kā daļu no plašāka klimata 
pārmaiņu vai vides pārvaldības plāna, 
kurā iekļauti konkrēti enerģijas 
ietaupījumu mērķi, lai nepārtraukti 
uzlabotu struktūras energoefektivitāti;

a) pieņemt vai nu integrētu 
energoefektivitātes plānu, vai iekļaut to
plašākā klimata pārmaiņu pārvaldības
plānā vai t. s. maza energopatēriņa pilsētu 
projektos, nosakot konkrētus enerģijas 
ietaupījumu mērķus, lai nepārtraukti 
palielinātu publisko struktūru enerģijas 
ietaupījumus un energoefektivitāti;

Or. it

Grozījums Nr. 601
Silvia-Adriana Ţicău
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieņemt energoefektivitātes plānu,
atsevišķu vai kā daļu no plašāka klimata 
pārmaiņu vai vides pārvaldības plāna, kurā 
iekļauti konkrēti enerģijas ietaupījumu 
mērķi, lai nepārtraukti uzlabotu struktūras 
energoefektivitāti;

a) pieņemt energoefektivitātes plānu 
(atsevišķu vai kā daļu no plašāka klimata 
pārmaiņu vai vides pārvaldības plāna), 
kurā iekļauti konkrēti enerģijas 
ietaupījumu mērķi, lai nepārtraukti 
uzlabotu struktūras energoefektivitāti, kā 
arī samazinātu ar to saistītās izmaksas un 
veicinātu mazāku rēķinu sniegtos 
ieguvumus; 

Or. ro

Grozījums Nr. 602
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieņemt energoefektivitātes plānu,
atsevišķu vai kā daļu no plašāka klimata 
pārmaiņu vai vides pārvaldības plāna, kurā 
iekļauti konkrēti enerģijas ietaupījumu 
mērķi, lai nepārtraukti uzlabotu struktūras 
energoefektivitāti;

a) pieņemt energoefektivitātes plānu 
(atsevišķu vai kā daļu no plašāka klimata 
pārmaiņu vai vides pārvaldības plāna), 
kurā iekļauti konkrēti enerģijas
ietaupījumu mērķi un to sasniegšanas 
grafiks, lai nepārtraukti uzlabotu struktūras 
energoefektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 603
Lambert van Nistelrooij

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

a) pieņemt energoefektivitātes plānu,
atsevišķu vai kā daļu no plašāka klimata 
pārmaiņu vai vides pārvaldības plāna, kurā 
iekļauti konkrēti enerģijas ietaupījumu 
mērķi, lai nepārtraukti uzlabotu struktūras 
energoefektivitāti;

a) pieņemt energoefektivitātes plānu 
(atsevišķu vai kā daļu no plašāka klimata 
pārmaiņu, maza energopatēriņa pilsētu 
vai reģionu vai vides pārvaldības plāna), 
kurā iekļauti konkrēti enerģijas 
ietaupījumu mērķi un to sasniegšanas 
grafiks, lai nepārtraukti uzlabotu struktūras 
energoefektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 604
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieņemt energoefektivitātes plānu,
atsevišķu vai kā daļu no plašāka klimata 
pārmaiņu vai vides pārvaldības plāna, kurā 
iekļauti konkrēti enerģijas ietaupījumu 
mērķi, lai nepārtraukti uzlabotu struktūras 
energoefektivitāti;

a) pieņemt energoefektivitātes plānu 
(atsevišķu vai kā daļu no plašāka klimata 
pārmaiņu vai vides pārvaldības plāna), 
kurā iekļauti konkrēti enerģijas 
ietaupījumu mērķi un konkrētas darbības, 
lai nepārtraukti uzlabotu struktūras 
energoefektivitāti;

Or. es

Grozījums Nr. 605
Fiorello Provera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieņemt energoefektivitātes plānu,
atsevišķu vai kā daļu no plašāka klimata 
pārmaiņu vai vides pārvaldības plāna, kurā 
iekļauti konkrēti enerģijas ietaupījumu 

a) pieņemt un īstenot energoefektivitātes 
plānu (atsevišķu vai kā daļu no plašāka 
klimata pārmaiņu vai vides pārvaldības 
plāna), kurā iekļauti konkrēti enerģijas 
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mērķi, lai nepārtraukti uzlabotu struktūras 
energoefektivitāti;

ietaupījumu mērķi, lai nepārtraukti 
uzlabotu struktūras energoefektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 606
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieņemt energoefektivitātes plānu,
atsevišķu vai kā daļu no plašāka klimata 
pārmaiņu vai vides pārvaldības plāna, kurā 
iekļauti konkrēti enerģijas ietaupījumu
mērķi, lai nepārtraukti uzlabotu struktūras 
energoefektivitāti;

a) pieņemt energoefektivitātes plānu 
(atsevišķu vai kā daļu no plašāka klimata 
pārmaiņu vai vides pārvaldības plāna), 
kurā iekļauti konkrēti energoefektivitātes
mērķi, lai nepārtraukti uzlabotu struktūras 
energoefektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 607
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) katru gadu pārbaudīt un apliecināt to, 
cik lielā mērā plānotie mērķi ir sasniegti;

Or. en

Grozījums Nr. 608
Frédérique Ries
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ieviest energovadības sistēmu kā daļu no 
sava plāna īstenošanas.

b) ieviest energovadības sistēmu kā daļu no 
sava plāna īstenošanas. Energoefektivitātes 
plāns un energovadības sistēma tiek 
izstrādāta, pienācīgi ņemot vērā gan 
veselības apdraudējumu, gan 
energoefektivitāti veicinošus pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 609
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ņemt vērā sabiedrisko ēku būvniecības 
laikā celtniecības materiālu radītās 
oglekļa dioksīda emisijas, celtniecības 
materiālu ražošanai patērēto enerģiju, 
raudzīties, lai celtniecības materiāli savā 
aprites ciklā būtu videi saudzīgi, kā arī 
veicināt atjaunojamo dabas resursu, 
piemēram, koksnes, izmantošanu 
būvniecībā.

Or. fi

Pamatojums

Arī celtniecības materiāliem ir izšķiroša nozīme, jo arvien lielāka daļa no ēku kopējā 
energopatēriņa attiecas jau uz ēkas būvniecības posmu. Veicinot to, ka tiek izmantoti videi 
saudzīgi materiāli (piemēram, koksne), kas rada maz emisiju, samazinātos būvniecības 
rezultātā nodarītais kaitējums dabai.

Grozījums Nr. 610
Gaston Franco
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) īstenojot pieņemto plānu, apsvērt 
iespēju slēgt līgumus par tādu 
energopakalpojumu sniegšanu, kas 
nodrošina, ka energoefektivitāte 
ilgtermiņā tiek saglabāta vai palielināta, 
tostarp energoefektivitātes līgumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 611
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) lai nodrošinātu sabiedrisko ēku 
energoefektivitātei vajadzīgos līdzekļus, 
attiecīgā gadījumā izmantot ES 
finansēšanas instrumentus, kā arī trešo 
personu (piemēram, energopakalpojumu 
uzņēmumu (EPU)) finansēšanas 
risinājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 612
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) slēgt līgumus par tādu 
energopakalpojumu sniegšanu, kas 
nodrošina, ka energoefektivitāte 
ilgtermiņā tiek saglabāta vai palielināta, 
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tostarp energoefektivitātes līgumus.

Or. en

Pamatojums

Šī direktīva lielā mērā ir vērsta uz spēcīgāka energopakalpojumu tirgus veidošanu, tā 
cenšoties energoefektivitātei vajadzīgajiem ieguldījumiem piesaistīt vairāk privātā kapitāla. 
Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi rosināt, lai obligāto enerģijas ietaupījumu nodrošināšanai publiskās 
struktūras cita starpā izmantotu arī energoefektivitātes līgumus.

Grozījums Nr. 613
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) izmantot energopakalpojumu 
uzņēmumus un energoefektivitātes 
līgumus, lai finansētu renovāciju un 
īstenotu savus plānus;

Or. en

Pamatojums

Šādi būtu atrisināts jautājums par izmaksām, ko valsts iestādēm nākas segt avansā, rosināts 
EPU un energoefektivitātes līgumu plašāks pielietojums publiskajā sektorā, kā arī veicināta šī 
modeļa izmantošana.

Grozījums Nr. 614
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) uzturēt atsevišķu energopatēriņa 
uzskaiti katrai ēkai, to sadalot pa 
enerģijas nesējiem.
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Or. es

Grozījums Nr. 615
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) sertificēt ikvienas sabiedriskās ēkas 
energoefektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 616
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) tā vietā, lai īstenotu a) un 
b) apakšpunkta prasības, veikt 
energoauditu.

Or. de

Pamatojums

Būtu jānodrošina dalībvalstīm iespējami vairāk iespēju rīkoties elastīgi, ja vien tiek sasniegti 
noteiktie mērķi.

Grozījums Nr. 617
Vicky Ford

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

bb) neveikt darbības tikai tādēļ, ka ir 
jāīsteno šajā direktīvā noteiktie 
energoefektivitātes pasākumi, ja tieši šo 
darbību rezultātā nāktos atcelt publiskā 
sektora pamatpakalpojumus vai tos 
samazināt.

Or. en

Grozījums Nr. 618
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) lai ilgtermiņā ietaupītu vairāk 
enerģijas, līdz ar pieeju, kas vērsta uz 
vienu produktu, veicināt arī „sistēmu” 
pieejas īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 619
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādi rīkojoties, dalībvalstis nodrošina, lai 
iniciatīvas un veicinoši pasākumi būtu 
pieejami ikvienam valsts iedzīvotājam 
neatkarīgi no viņa dzīvesvietas.

Or. fr
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Grozījums Nr. 620
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādi rīkojoties, dalībvalstis nodrošina, lai 
energoefektivitātes pasākumi un 
iniciatīvas būtu pieejamas ikvienam valsts 
iedzīvotājam neatkarīgi no viņa 
dzīvesvietas.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 4. panta noteikumi būtu jāpiemēro ne tikai lielpilsētām vien. Lai nodrošinātu 
energoefektivitāti veicinošu pasākumu īstenošanu arī lauku rajonos, šajā pantā būtu 
jāprecizē, uz kurām publiskajām struktūrām tas attiecas. Turklāt ar šo pantu būtu 
jānodrošina, lai no valsts energoefektivitātes pasākumiem labumu gūtu pat attālu, izolētu 
rajonu iedzīvotāji.

Grozījums Nr. 621
Frédérique Ries

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veicina to, ka tiek izstrādāti 
energoefektīvu un veselībai nekaitīgu ēku 
kritēriji, sagatavoti pārbaudes protokoli 
un informācijas kampaņas un notiek 
apmaiņa ar labu praksi.

Or. en

Pamatojums

Lai ēkas būtu gan energoefektīvas, gan veselībai nekaitīgas, ir jāveicina kritēriju un 
pārbaudes protokolu izstrādāšana, kā arī apmaiņa ar labu praksi.
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Grozījums Nr. 622
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis tiek rosinātas sniegt valsts 
iestādēm konsultācijas par to, kā 
aprēķināt un novērtēt izmaksu lietderību.

Or. en

Grozījums Nr. 623
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Tā vietā, lai piemērotu 1. punktu, vai 
piemērojot to plašāk, dalībvalstis var 
nolemt, ka 1. punkta noteikumus tās 
attiecina uz privātām ēkām. Šādā 
gadījumā attiecīgo ēku kopējā platība nav 
mazāka par līdzvērtīgu platību, kas tiktu 
renovēta, piemērojot 1. punkta 
noteikumus. Dalībvalstis pierāda, ka 
privāto ēku renovācija ir veikta papildus 
tam, kas tiktu renovēts ierastajā kārtībā.

Or. en

Pamatojums

Pēdējo 15 gadu laikā dažās valstīs ir veikti ļoti apjomīgi renovācijas darbi tieši publiskajā 
sektorā. Tādēļ vajadzība pēc privātu ēku renovācijas ir krietni lielāka.

Grozījums Nr. 624
Krišjānis Kariņš
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Tā vietā, lai piemērotu 1. punktu, vai 
piemērojot to plašāk, dalībvalstis var 
nolemt, ka 1. punkta noteikumus tās 
attiecina uz privātām ēkām.

Or. en

Grozījums Nr. 625
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a ES iestādes ir labs paraugs tam, kā 
samazināt energopatēriņu, šai nolūkā cita 
starpā ierīkojot novatoriskas apkures un 
apgaismojuma sistēmas, uzstādot 
energoefektīvas ierīces un īstenojot 
resursu izlietojuma ziņā lietderīgus 
procesus. Iestādes savu ēku vajadzībām 
izmanto atjaunojamos enerģijas avotus, 
kur vien tas iespējams, un nodrošina, lai 
līdz 2015. gadam ēku energoefektivitātes 
līmenis sasniegtu augstāko efektivitātes 
klasi (kas noteikta valstī, kurā konkrētā 
ēka atrodas).

Or. en

Grozījums Nr. 626
Vicky Ford

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



PE475.932v01-00 28/101 AM\883489LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja vien tas ir tehniski iespējams un 
rentabls risinājums, dalībvalstīm 
jānosaka, ka energoefektivitātes 
pasākumi, tostarp siltināšanas darbi, 
pirmām kārtām ir veicami publisko 
struktūru īpašumā esošajos mājokļos, 
kuros izmitinātas svarīgākās publiskā 
sektora amatpersonas (tostarp 
militārpersonas), kam šāds mājoklis 
pienākas dienesta vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 627
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ēkām ar kultūras mantojuma statusu 
dalībvalstis šos noteikumus var piemērot 
daļēji vai nepiemērot vispār, ja obligāto 
energoefektivitātes prasību izpildes 
rezultātā manāmi mainītos šo ēku 
raksturīgās iezīmes vai veidols. 

Or. de

Pamatojums

ES tiesību aktos nebūtu jānosaka prasība, piemēram, veikt ārējo siltināšanu ēkai ar kultūras 
mantojuma statusu, kas daļēji celta no koka.

Grozījums Nr. 628
Lena Kolarska-Bobińska

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

4.a Eiropas finansējumam, kas 
energoefektivitāti veicinošu darbību 
īstenošanai piešķirts no ERAF vai citiem 
avotiem, netiek piemērotas 
līdzfinansēšanas prasības vai arī tās tiek 
samazinātas, ja vien dalībvalsts ir 
vērsusies pie Komisijas, lūdzot attiecīgu 
apstiprinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 629
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Dalībvalstis nodrošina, lai 
energoefektivitātes pasākumi un 
iniciatīvas būtu pieejamas publiskajām 
struktūrām gan pilsētās, gan lauku 
rajonos.

Or. en

Grozījums Nr. 630
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 7. panta 
noteikumus, dalībvalstis īsteno īpašus 
valsts stratēģiskos plānus tieši to ēku 
renovācijai, kuras ir publisko struktūru 
īpašums vai kurās šīs publiskās struktūras 
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ir izvietotas. Šo stratēģisko plānu 
īstenošana nodrošina, lai atbilstoši 
Direktīvas 2010/31/ES I pielikumā 
noteiktajam vienmērīgi tiktu samazināts 
piegādātās enerģijas apjoms vai galīgais 
enerģijas patēriņš (kWh un kWh/m² vai 
ekvivalentā izteiksmē) — par vismaz 20 % 
līdz 2020. gadam, par 40 % līdz 
2030. gadam un par 80 % līdz 
2045. gadam.
Īstenojot šos plānus, visās valsts un 
reģionālo iestāžu vai pašvaldību ēkās, 
kuras ir to īpašums vai kurās tās ir 
izvietotas un kurās, sākot ar 2014. gada 
1. janvāri, periodiski būs jāveic 
modernizācijas darbi (piemēram, ēku 
vecuma, sliktas kvalitātes vai zemas 
energoefektivitātes dēļ), tiks veikta arī 
energoefektivitāti veicinoša renovācija, 
kas nodrošinās energopatēriņa 
samazināšanu iepriekšminētajā kārtībā.
Pildot 1. punktā noteiktās prasības, 
dalībvalstis nodrošina to, ka pamatīga 
renovācija, ja vien tā ir tehniski 
iespējama, vispirms tiek veikta ēkās ar 
vissliktākajiem energoefektivitātes 
rādītājiem un ka tiek īstenoti visi 
pasākumi, kas ir ekonomiski pamatoti. Šie 
renovācijas darbi tiek veikti tādā tempā 
un tik pamatīgi, ka to rezultātā, sākot no 
2030. gada, ir sasniegts iecerētais vai 
prognozētais ikgadējā kumulatīvā 
energoefektivitātes palielinājuma 
rādītājs — vidēji 2,5 % gadā visam 
sabiedrisko ēku fondam kopumā.

Or. en

Grozījums Nr. 631
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
5. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 632
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Neskarot Direktīvas 2004/18/EK 
noteikumus, ja energoefektivitātes 
standarti jau ir spēkā, dalībvalstis 
nodrošina, lai publiskās struktūras 
iegādātos tādus produktus, pakalpojumus 
un ēkas, kurām ir augsts 
energoefektivitātes līmenis, vienlaikus 
ņemot vērā izmaksu lietderību, 
ekonomisko izdevīgumu un tehnisko 
piemērotību, kā arī pietiekamu 
konkurenci, kā norādīts III pielikumā. Ja 
uz produktiem neattiecas ES tiesību akti 
par energoefektivitātes marķēšanu, 
publiskajām struktūrām attiecīgais 
pirkums jāapsver no energoefektivitātes 
viedokļa.

Or. en

Grozījums Nr. 633
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Tā kā publiskās struktūras ar savu 
darbību var rādīt ļoti svarīgu priekšzīmi 
visai pārējai sabiedrībai, tās var 
popularizēt jaunus un novatoriskus 
energoefektīvus produktus un 
pakalpojumus un to patērētās enerģijas 
apjoms ir ievērojama valsts kopējā 
energopatēriņa daļa, dalībvalstis 
nodrošina, lai publiskās struktūras 
iegādātos vienīgi tādus produktus, 
pakalpojumus un ēkas, kurām ir 
visaugstākais energoefektivitātes līmenis, 
un lai līdzekļus tās ieguldītu tikai šādos 
produktos, pakalpojumos un ēkās, kā 
norādīts III pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 634
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis nodrošina, lai publiskās 
struktūras saskaņā ar direktīvām par 
publisko iepirkumu iegādātos tādus 
produktus, pakalpojumus un ēkas, kurām ir 
augsts energoefektivitātes līmenis, kā 
norādīts III pielikumā. Šādi rīkojoties, tām 
ir jāņem vērā izmaksu lietderība, 
ekonomiskais izdevīgums un tehniskā 
piemērotība, kā arī pietiekama 
konkurence.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu publisko līdzekļu pārdomātu izmantošanu, valsts iestādēm, veicot iepirkumus, 
vislielākā prioritāte ir jāpiešķir pareizai finanšu pārvaldībai. Turklāt šis likumdošanas 
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jauninājums būtu jāpiemēro tikai saistībā un saskaņā ar spēkā esošajām direktīvām par 
publisko iepirkumu.

Grozījums Nr. 635
Lena Kolarska-Bobińska

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis nodrošina, lai publiskās 
struktūras iegādātos vienīgi tādus 
produktus, pakalpojumus un ēkas, kurām ir 
augsts energoefektivitātes līmenis, 
vienlaikus uz kopējā ekspluatācijas 
laikposma analīzes pamata ņemot vērā 
izmaksu lietderību, ekonomisko 
izdevīgumu un tehnisko piemērotību, kā 
arī pietiekamu konkurenci, kā norādīts 
III pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 636
Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstu mērķis ir nodrošināt, lai 
publiskās struktūras, cik vien tas 
iespējams, iegādātos vienīgi tādus 
produktus, pakalpojumus un ēkas, kurām ir 
augsts energoefektivitātes līmenis, kā 
norādīts III pielikumā. Šādi rīkojoties, tās 
attiecībā uz uzņēmumiem ņem vērā arī 
budžeta izpildes rādītājus un pareizas 
finanšu pārvaldības principu.

Or. de
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Grozījums Nr. 637
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis nodrošina, lai publiskās 
struktūras iegādātos vienīgi tādus 
produktus, pakalpojumus un ēkas, kurām ir 
augsts energoefektivitātes līmenis, kā 
norādīts III pielikumā. Rīkojot konkursu 
par pakalpojumu līgumiem, publiskās 
struktūras izvērtē iespēju slēgt ilgtermiņa 
energoefektivitātes līgumus, kā norādīts 
14. panta b) apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

Publiskajām struktūrām būtu jāatturas no tādu līgumu slēgšanas, kas paredzēti tikai 
īstermiņa pasākumiem un/vai attiecas tikai uz tehniskā aprīkojuma nomaiņu, neveicot 
darbības, kuras nodrošinātu ekspluatāciju un uzturēšanu. Visaptveroša rīcība, īstenojot 
vairākus ilgtermiņa pasākumus vienlaicīgi, ļauj ietaupīt vairāk enerģijas un ir rentablāka par 
vairākām atsevišķām darbībām. Atsauce uz 14. panta b) apakšpunktu, kurā noteikts, ka 
dalībvalstīm ir jānodrošina līgumu paraugi energoefektivitātes līgumu slēgšanai publiskajā 
sektorā, padara tekstu skaidrāku un loģiskāku.

Grozījums Nr. 638
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 639
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Attiecīgais teksts ir iekļauts III pielikumā, tomēr to vajadzētu vēl vairāk uzsvērt.

Grozījums Nr. 640
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis nodrošina, lai publiskās 
struktūras iegādātos vienīgi tādus 
produktus, pakalpojumus un ēkas, kurām ir 
augsts energoefektivitātes līmenis, ja vien 
šāds pirkums ir tehniski, funkcionāli un 
ekonomiski īstenojams, kā norādīts 
III pielikumā. 
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Or. en

Grozījums Nr. 641
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis nodrošina, lai publiskās 
struktūras laikposmā līdz 2018. gadam 
iegādātos vienīgi produktus, pakalpojumus 
un ēkas ar augstu energoefektivitātes 
līmeni neatkarīgi no koeficienta un pēc šā 
termiņa — ar visaugstāko 
energoefektivitātes līmeni, kā norādīts 
III pielikumā.

Or. de

Grozījums Nr. 642
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis atbalsta publiskās struktūras, 
kuras vēlas iegādāties galvenokārt tādus 
produktus, pakalpojumus un ēkas, kurām ir 
augsts energoefektivitātes līmenis, kā 
norādīts III pielikumā.

Or. ro

Grozījums Nr. 643
Markus Pieper, Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis nodrošina, lai publiskās 
struktūras, īstenojot pareizas finanšu 
pārvaldības principu, iegādātos tādus 
produktus, pakalpojumus un ēkas, kurām ir 
augsts energoefektivitātes līmenis, kā 
norādīts III pielikumā.

Or. de

Grozījums Nr. 644
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner 
Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis nodrošina, lai publiskās 
struktūras iegādātos vienīgi tādus 
produktus, pakalpojumus un ēkas, kurām ir 
augsts energoefektivitātes līmenis, kā 
norādīts III pielikumā, un ņemtu vērā 
izmaksu ziņā optimālus līmeņus.

Or. en

Grozījums Nr. 645
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līdz 2014. gada 1. janvārim dalībvalstis 
nodrošina, lai publiskās struktūras 
iegādātos vai nomātu vienīgi tādus 
produktus, pakalpojumus un ēkas, kurām ir 
augsts energoefektivitātes līmenis, kā 



PE475.932v01-00 38/101 AM\883489LV.doc

LV

norādīts III pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 646
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 647
Daniel Caspary, Markus Pieper

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis nodrošina, lai publiskās 
struktūras, iegādājoties produktus, 
pakalpojumus un ēkas, priekšroku dotu 
tām, kurām ir augsts energoefektivitātes 
līmenis, kā norādīts III pielikumā.

Or. de

Grozījums Nr. 648
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu energoefektivitāti, ir vajadzīgi ne vien energoefektīvi produkti, bet arī 
energoefektīvas sistēmas, piemēram, efektīva, atbilstoša lieluma centrālapkures sistēma, nevis 
tikai efektīvs apkures katls.

Grozījums Nr. 649
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Sākotnējais teksts ir pārāk ierobežojošs.

Grozījums Nr. 650
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Produktu, pakalpojumu un ēku iegāde 
jāveic, vadoties pēc tā, kādu 
energoefektivitātes līmeni nodrošina 
vairāki pirkumi vai visa pirkumu partija 
kopā, nevis katrs atsevišķais pirkums, 
vienlaikus ņemot vērā tehnisko 
piemērotību un paredzēto lietojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 651
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta noteikumi attiecas tikai uz tiem 
valsts pasūtījuma līgumiem, kuru lēstā 
vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) 
atbilst Direktīvā 2004/18/EK noteiktajām 
robežvērtībām vai tās pārsniedz.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas priekšlikuma tekstā nav noteikts minimālais apjoms, līdz ar to direktīva būtu 
piemērojama visiem publiskajiem iepirkumiem neatkarīgi no tā, cik maza ir līguma summa, 
un tas savukārt palielinātu ar direktīvas prasību izpildes nodrošināšanu saistīto birokrātisko 
slogu.

Grozījums Nr. 652
Bernd Lange

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

1.a Dalībvalstis ar publisko struktūru 
starpniecību iegādājas 
visenergoefektīvākās iekārtas, jo īpaši IT 
nozarē. Kā kritēriju lēmuma pieņemšanai 
var izmantot valsts noteiktos 
energoefektivitātes kvalitātes standartus 
un/vai marķējumu.

Or. de

Pamatojums

IT nozarē ir daudz līdzekļu, kas ļauj palielināt energoefektivitāti, tādēļ publiskajām 
struktūrām iepirkuma procesā tam būtu jāpievērš īpaša uzmanība.

Grozījums Nr. 653
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Energoefektivitātes pienākuma shēmas Energoefektivitātes atbalsta shēmas

[Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To 
pieņemot, būs attiecīgi jāmaina viss teksts.]

Or. en

Grozījums Nr. 654
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Energoefektivitātes pienākuma shēmas Enerģijas ietaupījuma pienākuma shēmas
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Or. en

Grozījums Nr. 655
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Energoefektivitātes pienākuma shēmas Enerģijas ietaupījuma pienākuma shēmas

Or. en

Grozījums Nr. 656
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Energoefektivitātes pienākuma shēmas Energoefektivitātes atbalsta shēmas

Or. en

Grozījums Nr. 657
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % pārdotās enerģijas 

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

Or. en

Grozījums Nr. 658
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Katra dalībvalsts daļu no valsts 
energoefektivitātes mērķa, kas noteikts 
saskaņā ar 3. pantu, attiecina uz enerģiju, 
kura sadalīta dalībvalsts teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 659
Michael Theurer

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 



PE475.932v01-00 44/101 AM\883489LV.doc

LV

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

mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu. Puses, kas 
uzliek šo pienākumu, rosina tiešos 
patērētājus dot savu ieguldījumu, veicinot 
ES noteiktā energoefektivitātes mērķa 
sasniegšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 660
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no pārdotās enerģijas 
apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī, izņemot transportam 
izmantoto enerģiju. Šo enerģijas 
ietaupījuma apjomu atbildīgās puses panāk 
starp tiešajiem patērētājiem.

1. Katra dalībvalsts izstrādā veicināšanas 
programmas vai citus pasākumus, 
piemēram, energoefektivitātes pienākuma 
shēmas, tā nodrošinot reālus enerģijas 
ietaupījumus atbilstoši mērķim, ko ES 
noteikusi attiecībā uz 2020. gadu. Ja 
dalībvalsts dod priekšroku 
energoefektivitātes pienākuma shēmai, šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no iepriekšējā 
kalendārajā gadā šajā dalībvalstī pārdotās 
enerģijas apjoma. Šo enerģijas ietaupījuma 
apjomu atbildīgās puses panāk starp 
tiešajiem patērētājiem elektroenerģijas 
nozarē un tiešajiem patērētājiem, kas ir 
ēku īpašnieki, siltumapgādes un karstā 
ūdens apgādes nozarē. Ja tiek izmantoti 
citi instrumenti, dalībvalstis nodrošina, lai 
būtu sasniegts kopējais mērķis par 20 % 
samazināt enerģijas patēriņu 
salīdzinājumā ar 2020. gadam 
prognozēto. Šo noteikumu principā 
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nepiemēro nevienai iekārtai, uz kuru 
attiecas emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, neatkarīgi no tā, vai tās ir 
bezmaksas kvotas vai ne.

Or. de

Pamatojums

Jebkurā gadījumā ir jāizvairās no dubulta sloga. Ietaupījumi tiešo patērētāju līmenī ir 
iespējami tikai tad, ja patērētājs var ietekmēt enerģijas patēriņu. Elektroenerģijas patēriņa 
gadījumā tā tas parasti ir. Ar siltumenerģiju ir problemātiskāk, jo iespējas ietaupīt ļoti lielā 
mērā ir atkarīgas no citiem faktoriem, tostarp tādiem kā siltināšanas pasākumi un mūsdienīga 
apkures sistēma. Šādos gadījumos ir jāsadarbojas ar ēku īpašniekiem.

Grozījums Nr. 661
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Kā 
norādīts 9. punktā, šī shēma var būt arī 
alternatīva uz līgumattiecībām balstīta 
energoefektivitātes shēma, kas veidota pēc 
to shēmu parauga, kuras daudzās 
dalībvalstīs jau tiek izmantotas. Šī shēma 
vai 9. punktā minētās alternatīvās shēmas 
nodrošina to, ka visi enerģijas sadales 
uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas katrai 
dalībvalstij jānosaka atbilstīgi savam 
sākumpunktam energoefektivitātes jomā, 
izņemot transportam izmantoto enerģiju. 
Šo enerģijas ietaupījuma apjomu atbildīgās 
puses panāk starp tiešajiem patērētājiem.
Energotaupības pienākuma izpildi 
dalībvalstis pilnībā vai daļēji var 
nodrošināt, izmantojot alternatīvu uz 
līgumattiecībām balstītu 
energoefektivitātes shēmu, tostarp tādu, 
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kas tieši attiecas uz enerģijas tiešajiem 
lietotājiem.

Or. fi

Pamatojums

Daudzās dalībvalstīs jau darbojas efektīvas uz līgumattiecībām balstītas energoefektivitātes 
shēmas. Ar energoefektivitātes direktīvu drīzāk būtu jāļauj izmantot šīs sekmīgās shēmas, 
nevis jānosaka dalībvalstīm pienākums veidot jaunas shēmas. Energoefektivitātes shēmās, ko 
dalībvalstis izvēlējušās, tām, pamatojoties uz attiecīgo sākumpunktu, būtu jānosaka savi 
ikgadējie ietaupījuma mērķi, kas ļautu īstenot 3. pantā minētos valsts mērķus.

Grozījums Nr. 662
Fiorello Provera

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu kā kvotu no
iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī pārdotās enerģijas apjoma, un 
tā ir daļa no valsts mērķa, kas noteikts 
saskaņā ar šīs direktīvas 3. pantu, ņemot 
vērā Savienības mērķi līdz 2020. gadam 
nodrošināt 20 % enerģijas ietaupījumu. 
Šo enerģijas ietaupījuma apjomu atbildīgās 
puses panāk starp tiešajiem patērētājiem.
Enerģijas ietaupījuma mērķis tiek ieviests 
pakāpeniski, nosakot katrai dalībvalstij 
atšķirīgu sākotnējo apjomu, lai pilnībā 
ņemtu vērā jau veiktās darbības un 
sasniegtos rezultātus, tostarp 
energoefektivitātes pasākumus, kas jau 
apstiprināti degvielas nozarē.
Ar stimuliem vai īpašu fiskālo režīmu 
jāveicina pasākumi, kuru mērķis ir 
ilgtermiņa ietaupījumi, vai strukturētas 
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programmas, ko ierosinājuši 
energoefektivitātes nozarē strādājošie 
operatori.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 663
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu kā kvotu no
iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī pārdotās enerģijas apjoma, un 
tā ir daļa no valsts mērķa, kas noteikts 
saskaņā ar šīs direktīvas 3. pantu, ņemot 
vērā Savienības mērķi līdz 2020. gadam 
nodrošināt 20 % enerģijas ietaupījumu. 
Šo enerģijas ietaupījuma apjomu atbildīgās 
puses panāk starp tiešajiem patērētājiem.
Enerģijas ietaupījuma mērķis tiek ieviests 
pakāpeniski, nosakot katrai dalībvalstij 
atšķirīgu sākotnējo apjomu, lai pilnībā 
ņemtu vērā jau veiktās darbības un 
sasniegtos rezultātus.

Or. en
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Pamatojums

„Visiem universāla” pieeja nav ieteicama vērienīgu energoefektivitātes mērķu īstenošanai. 
Valsts energoefektivitātes mērķis dalībvalstīm jānosaka atbilstoši konkrētās valsts apstākļiem, 
tādiem kā enerģētikas attīstības modelis, primārās enerģijas patēriņš, kā arī saistībā ar 
energoefektivitātes politikas īstenošanu jau veiktās darbības un panāktais progress.

Grozījums Nr. 664
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu, ja 
tāda vēl nav izveidota. Šī shēma nodrošina 
to, ka atbildīgie enerģijas sadales 
uzņēmumi un/vai enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, līdz 
2020. gada 31. decembrim sasniedz
kumulatīvu energoefektivitātes 
palielinājuma vai enerģijas ietaupījuma 
mērķi, kurš noteikts attiecībā uz galīgo 
patēriņu. Šis mērķis jānosaka tā, lai tas 
būtu līdzvērtīgs katru gadu nodrošinātam 
energoefektivitātes palielinājumam vai 
enerģijas ietaupījumam 1,5 % apmērā no 
visu enerģijas sadales uzņēmumu vai visu 
enerģijas mazumtirdzniecības uzņēmumu 
pārdotās enerģijas apjoma, kas noteikts kā 
vidējais apjoms attiecībā uz pēdējo trīs 
gadu laikposmu pirms [šīs direktīvas 
spēkā stāšanās diena]. Šo 
energoefektivitātes palielinājuma vai 
enerģijas ietaupījuma apjomu atbildīgās 
puses panāk starp tiešajiem patērētājiem 
vai — ja dalībvalstis tā nolēmušas, — ar 
sertificētiem ietaupījumiem, ko 
nodrošinājušas citas personas, kā 
izklāstīts 5. punkta a) apakšpunktā.
Laikposmā līdz 2020. gada 31. decembrim 
dalībvalstis var noteikt pagaidu mērķus.
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Or. en

Grozījums Nr. 665
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no pārdotās enerģijas 
apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī, izņemot transportam izmantoto 
enerģiju. Šo enerģijas ietaupījuma apjomu 
atbildīgās puses panāk starp tiešajiem 
patērētājiem.

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
obligātu ikgadēju energoefektivitātes 
palielinājumu, kas ir līdzvērtīgs 1,5 % no 
iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī pārdotās enerģijas apjoma, 
izņemot transportam izmantoto enerģiju. 
Šo energoefektivitātes palielinājuma
apjomu atbildīgās puses panāk starp 
tiešajiem patērētājiem.

Dalībvalstis nosaka, uz kurām nozarēm 
un pasākumiem šī shēma attiecas, definē 
noteikumus, kas katrā valstī piemērojami 
mērīšanai un verificēšanai, tostarp 
kvalitatīvā izteiksmē formulētas prasības 
projektiem, kā arī shēmas piemērošanu
tirgus dalībniekiem, kas nav atbildīgās 
puses. Dalībvalstīm ir arī iespēja 
pienākumu piesaistīt tirdzniecības 
mehānismam, kas izveidots atbilstoši 
valsts vajadzībām un apstākļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 666
Daniel Caspary

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

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

1. Katra dalībvalsts var izveidot
energoefektivitātes pienākuma shēmu, ja 
dalībvalsts uzskata, ka tas palīdzēs 
sasniegt valsts energoefektivitātes mērķi. 
Šādas shēmas nodrošina to, ka atbildīgās 
puses dalībvalsts teritorijā sasniedz
ikgadējos energoefektivitātes 
palielinājuma mērķus, kas valsts līmenī 
noteikti, lai sasniegtu visas Eiropas līmenī 
noteikto 20 % mērķi. Šo 
energoefektivitātes palielinājumu
atbildīgās puses panāk starp tiešajiem 
patērētājiem, kā arī enerģijas ražošanas 
un pārvades posmā. Energoefektivitātes 
pienākuma shēma beidz darboties 
2020. gadā.

Or. de

Pamatojums

Lai panāktu energoefektivitāti, nav obligāti izmantot tieši energoefektivitātes pienākuma 
shēmu. Piemēram, Vācija (kas Direktīvā 2006/32/EK noteiktos energoefektivitātes mērķus ir 
pat pārpildījusi) izmanto tirgus principiem atbilstošu sistēmu. Tātad par energoefektivitātes 
pienākuma shēmas ieviešanu būtu jālemj pašām dalībvalstīm, un ar to nedrīkst kategoriski 
aizstāt veiksmīgas alternatīvas shēmas. 1,5 % mērķis ir patvaļīgi noteikts; pašām dalībvalstīm 
būtu jālemj, cik liels procents palīdz tām sasniegt valsts energoefektivitātes mērķi.

Grozījums Nr. 667
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 

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

līdzvērtīgs 1,5 % no iepriekšējā 
kalendārajā gadā šajā dalībvalstī pārdotās 
enerģijas apjoma. Šo enerģijas ietaupījuma 
apjomu atbildīgās puses panāk starp 
tiešajiem patērētājiem. Enerģijas 
ietaupījuma mērķis tiek ieviests 
pakāpeniski, nosakot katrai dalībvalstij 
atšķirīgu sākotnējo apjomu, lai pilnībā 
ņemtu vērā jau veiktās darbības un 
sasniegtos rezultātus, tostarp 
energoefektivitātes pasākumus, kas jau 
apstiprināti degvielas nozarē.
Ar stimuliem vai īpašu fiskālo režīmu 
jāveicina pasākumi, kuru mērķis ir 
ilgtermiņa ietaupījumi, vai strukturētas 
programmas, ko ierosinājuši 
energoefektivitātes nozarē strādājošie 
operatori.

Or. en

Grozījums Nr. 668
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu vai 
veic šā panta 9. punktā minētos 
pasākumus. Pienākuma shēmā tiek 
noteikta prasība atbildīgajām pusēm, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panākt
ikgadēju enerģijas ietaupījumu.
Dalībvalstis nosaka, kuras ir atbildīgās 
puses un kāds enerģijas ietaupījuma 
apjoms tām ir jāpanāk. Nosakot šos 
mērķus, dalībvalstis:

a) ņem vērā 3. pantā minētos valsts 
energoefektivitātes mērķus;
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b) nosaka daudzgadu mērķus, tā 
nodrošinot atbildīgajām pusēm 
pietiekamu elastību un prognozējamību, 
un
šo enerģijas ietaupījuma apjomu atbildīgās 
puses panāk starp tiešajiem patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 669
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. 
Dalībvalstis nosaka enerģijas ietaupījuma 
apjomu. Nosakot šos mērķus, dalībvalstis: 
a) ņem vērā 3. pantā minētos valsts 
energoefektivitātes mērķus, b) nosaka 
daudzgadu mērķus, tā nodrošinot 
atbildīgajām pusēm pietiekamu elastību 
un prognozējamību, un c) apsver 
potenciālo ieguldījumu un iepriekšējās 
darbības.

Šis enerģijas ietaupījuma apjoms tiek
panākts starp tiešajiem patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Pareizāk būtu ļaut dalībvalstīm pašām noteikt savus ikgadējos ietaupījuma mērķus (6. pants), 
nevis noteikt vienotu ietaupījuma mērķi ES līmenī. Ikgadējo ietaupījuma mērķi dalībvalstīm 
vajadzētu noteikt, lai sasniegtu kopējo valsts mērķi un pamatojoties uz vairākiem 
parametriem, tostarp tādiem kā jau veiktās un uzsāktās ietaupījuma darbības, faktiskais 
tehniskais un ekonomiskais potenciāls, kā arī ārējie faktori, piemēram, ekonomiskā izaugsme 
un rūpnieciskās darbības attīstība. Daudzgadu mērķi palīdz izvairīties no būtiskām enerģijas 
ietaupījuma mērķu svārstībām.
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Grozījums Nr. 670
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no pārdotās enerģijas 
apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī, izņemot transportam izmantoto 
enerģiju. Šo enerģijas ietaupījuma apjomu
atbildīgās puses panāk starp tiešajiem 
patērētājiem.

1. Neskarot šīs direktīvas 3. panta 
1.a punkta noteikumus, katra dalībvalsts 
izveido energoefektivitātes atbalsta shēmu. 
Šī shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, sāk īstenot 
energoefektivitātes pasākumus, kuru 
verificētais ikgadējā enerģijas ietaupījuma 
potenciāls ir līdzvērtīgs 1,5 % no 
iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī pārdotās enerģijas apjoma, 
izņemot transportam izmantoto enerģiju. 
Šos energoefektivitātes pasākumus 
atbildīgās personas sāk īstenot starp 
tiešajiem patērētājiem, un šos pasākumus 
var noteikt, par pamatu ņemot pēdējo trīs 
gadu vidējo rādītāju.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar 3. panta grozījumu (jauns 1.a punkts). Turklāt energoefektivitāte 
būtu jānošķir no enerģijas ietaupījuma, kā noteikts attiecīgajos 2. panta grozījumos. Tam 
nevajadzētu būt atbildīgo pušu pienākumam — spiest patērētājus mainīt savu uzvedību, tomēr 
tās var sākt īstenot pasākumus, kuru rezultāts parasti būtu enerģijas ietaupījums patērētāju 
līmenī.

Grozījums Nr. 671
Angelika Niebler

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

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no pārdotās enerģijas 
apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī, izņemot transportam 
izmantoto enerģiju. Šo enerģijas 
ietaupījuma apjomu atbildīgās puses 
panāk starp tiešajiem patērētājiem.

1. Dalībvalstu pienākums ir izveidot 
atbilstošas veicināšanas shēmas, kas 
palielina energoefektivitāti tiešo 
patērētāju līmenī. Šajā sakarībā katra 
dalībvalsts apsver iespēju ieviest 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šai
shēmai būtu jānodrošina, lai visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāktu
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no iepriekšējā 
kalendārajā gadā šajā dalībvalstī pārdotās 
enerģijas apjoma.

Or. de

Pamatojums

Nevajadzētu noteikt, ka obligāti jāievieš energoefektivitātes pienākuma shēma, jo ar trešo 
personu rīcību tiešā patērētāja uzvedību var ietekmēt tikai līdz zināmai robežai. Turklāt ar 
katru jaunu patērētāju kļūs arvien grūtāk sasniegt obligāto mērķi — samazinājumu, kas 
līdzvērtīgs 1,5 % no ikgadējā pārdotās enerģijas apjoma. 

Grozījums Nr. 672
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no pārdotās enerģijas 
apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī, izņemot transportam 
izmantoto enerģiju. Šo enerģijas 

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka energoefektivitātes 
palielinājums, kas ir līdzvērtīgs 1,5 % no 
iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī pārdotās enerģijas apjoma, tiek 
sasniegts visā enerģijas ražošanas un 
patēriņa ķēdē. Šo energoefektivitātes 
palielinājumu atbildīgās puses panāk visā 
enerģijas ražošanas un patēriņa ķēdē 
kopumā.
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ietaupījuma apjomu atbildīgās puses 
panāk starp tiešajiem patērētājiem.

Or. de

Pamatojums

Lai sasniegtu ES noteikto mērķi līdz 2020. gadam palielināt energoefektivitāti par 20 %, ir 
jāpanāk efektīva enerģijas izmantošana visā enerģijas ražošanas un patēriņa ķēdē kopumā. 
Prasība nodrošināt enerģijas ietaupījumu ir obligāti piemērojama visai ekonomikai, un tā ir 
jāattiecina arī uz transporta nozari, jo transportam ir ļoti liels ekonomiskais potenciāls, kas 
vēl nav pilnībā izmantots.  

Grozījums Nr. 673
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, līdz 
2020. gadam sasniedz šīs dalībvalsts 
noteikto energoefektivitātes mērķi. Šo 
mērķi atbildīgās puses panāk starp 
tiešajiem patērētājiem, neattiecinot to uz 
iekārtām, kurām piemērojama 
Direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā.

Or. fr

Pamatojums

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant autant que possible sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique 
par unité d’activité. En vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir 
leur propre objectif d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, 
dans le cadre de l’objectif général proposé à l’article 1.Par ailleurs, il convient de préciser 
que les mécanismes de certificat d’efficacité énergétique doivent être cohérents avec les 
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dispositions de la directive ETS. Dès lors, les actions améliorant l’efficacité énergétique 
menées à l’échelle des installations ETS ne doivent pas engendrer de certificats blancs, 
puisque ces actions seront récompensées par un surplus de quotas qui pourra être vendu aux 
enchères. Il est nécessaire à ce titre de rappeler que les mécanismes de certificat blanc sont 
conçus pour améliorer l’efficacité énergétique des secteurs non ETS (secteurs diffus) et non 
dans les grandes installations industrielles.

Grozījums Nr. 674
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no pārdotās enerģijas 
apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī, izņemot transportam izmantoto 
enerģiju. Šo enerģijas ietaupījuma apjomu 
atbildīgās puses panāk starp tiešajiem 
patērētājiem.

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no iepriekšējā 
kalendārajā gadā šajā dalībvalstī pārdotās 
enerģijas apjoma, izņemot transportam 
izmantoto enerģiju. Šo enerģijas 
ietaupījuma apjomu atbildīgās puses panāk 
starp tiešajiem patērētājiem, cita starpā arī 
nodrošinot pieslēgumu centralizētajai 
siltumapgādei un to modernizējot, kā arī 
uzstādot dzesēšanas iekārtas vai 
individuālas mikrokoģenerācijas iekārtas.

Or. en

Pamatojums

Lai pasākumi, kas vērsti uz energoefektivitātes mērķa sasniegšanu, būtu konsekventi, 
vajadzētu ļaut uzskaitīt uzlabojumus, kurus veiksmīgāk var sasniegt energoapgādes ķēdē nekā 
tiešo patērētāju līmenī.

Grozījums Nr. 675
Vladimir Urutchev
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no pārdotās enerģijas 
apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī, izņemot transportam izmantoto 
enerģiju. Šo enerģijas ietaupījuma apjomu 
atbildīgās puses panāk starp tiešajiem 
patērētājiem.

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no iepriekšējā 
kalendārajā gadā šajā dalībvalstī pārdotās 
enerģijas apjoma, izņemot transportam 
izmantoto enerģiju. Šo enerģijas 
ietaupījuma apjomu atbildīgās puses panāk 
starp tiešajiem patērētājiem. Pienācīga 
uzmanība jāpievērš tam, lai neveidotos 
dubults slogs iekārtām, uz kurām attiecas 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēma.

Or. en

Grozījums Nr. 676
Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no pārdotās enerģijas 
apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī, izņemot transportam izmantoto 
enerģiju. Šo enerģijas ietaupījuma apjomu 
atbildīgās puses panāk starp tiešajiem 
patērētājiem.

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no iepriekšējā 
kalendārajā gadā šajā dalībvalstī pārdotās 
enerģijas apjoma, izņemot transportam 
izmantoto enerģiju. Šo enerģijas 
ietaupījuma apjomu atbildīgās puses panāk 
starp tiešajiem patērētājiem, cita starpā arī 
nodrošinot pieslēgumu centralizētajai 
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siltumapgādei un to modernizējot, kā arī 
uzstādot dzesēšanas iekārtas vai 
individuālas mikroģenerācijas iekārtas.

Or. en

Grozījums Nr. 677
Maria Da Graça Carvalho

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no pārdotās enerģijas 
apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī, izņemot transportam izmantoto 
enerģiju. Šo enerģijas ietaupījuma apjomu 
atbildīgās puses panāk starp tiešajiem 
patērētājiem.

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no iepriekšējā 
kalendārajā gadā šajā dalībvalstī pārdotās 
enerģijas apjoma, izņemot transportam 
izmantoto enerģiju. Šo enerģijas 
ietaupījuma apjomu atbildīgās puses panāk 
starp tiešajiem patērētājiem, cita starpā arī 
nodrošinot pieslēgumu centralizētajai 
siltumapgādei un to modernizējot, kā arī 
uzstādot dzesēšanas iekārtas vai 
individuālas mikroģenerācijas iekārtas.

Or. en

Grozījums Nr. 678
Francisco Sosa Wagner

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu, lai 
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shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no pārdotās enerģijas 
apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī, izņemot transportam 
izmantoto enerģiju. Šo enerģijas 
ietaupījuma apjomu atbildīgās puses panāk 
starp tiešajiem patērētājiem.

nodrošinātu savu ilgtermiņa 
energoefektivitātes potenciālu. Šī shēma 
nodrošina to, ka visi enerģijas sadales 
uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
kumulatīvu ikgadēju enerģijas 
galapatēriņa ietaupījumu, kas ir līdzvērtīgs 
1,5 % no iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī pārdotās enerģijas apjoma. Šis 
mērķlielums nav mazāks par attiecīgajā 
gadā un katrā iepriekšējā gadā panāktā 
ikgadējā 1,5 % ietaupījuma kopējo 
apjomu. Šo enerģijas ietaupījuma apjomu 
atbildīgās puses panāk starp tiešajiem 
patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Lai direktīvas īstenošanas rezultāts būtu ilgtermiņā nodrošināti enerģijas ietaupījumi, ir 
svarīgi noteikt, ka ikgadējais 1,5 % ietaupījuma mērķis ir kumulatīvs lielums, un galveno 
uzmanību pievērst enerģijas galapatēriņa ietaupījumiem. Ierosināts 1,5 % ietaupījumu 
aprēķināt, iekļaujot transporta nozari.

Grozījums Nr. 679
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no pārdotās enerģijas 
apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī, izņemot transportam 
izmantoto enerģiju. Šo enerģijas 
ietaupījuma apjomu atbildīgās puses panāk 

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
kumulatīvu ikgadēju enerģijas 
galapatēriņa ietaupījumu, kas ir līdzvērtīgs 
vismaz 1,5 % no iepriekšējā kalendārajā 
gadā šajā dalībvalstī pārdotās enerģijas 
apjoma. Šis mērķlielums nav mazāks par 
attiecīgajā gadā un katrā iepriekšējā gadā 
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starp tiešajiem patērētājiem. panāktā ikgadējā 1,5 % ietaupījuma 
kopējo apjomu. Šo enerģijas ietaupījuma 
apjomu atbildīgās puses panāk starp 
tiešajiem patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 680
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu vai 
veic alternatīvus pasākumus (kas noteikti 
9. punktā). Šī shēma vai citi pasākumi 
(atbilstoši 9. punktam) nodrošina to, ka 
visi enerģijas sadales uzņēmumi vai visi 
enerģijas mazumtirdzniecības uzņēmumi, 
kas darbojas dalībvalsts teritorijā, sasniedz 
dalībvalsts noteikto mērķi. Orientējošo 
mērķlielumu dalībvalstis noteiks, 
pamatojoties uz valsts galīgo mērķi 
enerģijas jomā. Šo enerģijas ietaupījuma 
apjomu atbildīgās puses panāk starp 
tiešajiem patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Katrai dalībvalstij ir atšķirīga ekonomikas struktūra, atšķirīgi klimatiskie apstākļi, atšķirīgs 
energoefektivitātes līmenis utt. Elastība, īstenojot pasākumus, garantē vislabākos risinājumus 
efektīvam enerģijas patēriņam. Daudzas dalībvalstis ir sekmīgi izmantojušas brīvprātīgas 
ilgtermiņa vienošanās par energoefektivitātes nodrošināšanu, un tas būtu jāatzīst. Šādas 
shēmas mērķis būtu jānosaka dalībvalstij, pamatojoties uz attiecīgo valsts galīgo mērķi 
enerģijas jomā.

Grozījums Nr. 681
Marian-Jean Marinescu
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no pārdotās enerģijas 
apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī, izņemot transportam izmantoto 
enerģiju. Šo enerģijas ietaupījuma apjomu 
atbildīgās puses panāk starp tiešajiem 
patērētājiem.

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no iepriekšējā 
kalendārajā gadā šajā dalībvalstī pārdotās 
enerģijas apjoma, izņemot transportam 
izmantoto enerģiju. Šo enerģijas 
ietaupījuma apjomu atbildīgās puses panāk 
starp tiešajiem patērētājiem, šai nolūkā 
palielinot tiešo patērētāju darbības 
energoefektivitāti. Līdz 2012. gada 
31. decembrim Komisija izstrādā kopīgu 
metodoloģiju dažādu saimnieciskās 
darbības veidu energoefektivitātes 
aprēķināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 682
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no pārdotās enerģijas 
apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī, izņemot transportam 
izmantoto enerģiju. Šo enerģijas 

1. Katra dalībvalsts izveido enerģijas 
ietaupījuma pienākuma shēmu. Šī shēma 
nodrošina to, ka enerģijas sadales 
uzņēmumi vai enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
kumulatīvu ikgadēju enerģijas 
ietaupījumu, kas ir līdzvērtīgs vismaz 
1,5 % no iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī pārdotās enerģijas apjoma. Šo 
enerģijas ietaupījuma apjomu atbildīgās 
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ietaupījuma apjomu atbildīgās puses panāk 
starp tiešajiem patērētājiem.

puses panāk starp tiešajiem patērētājiem.
Dalībvalstis nodrošina, lai pasākumi, 
kurus īstenojot ir iecerēts katru gadu 
panākt vajadzīgo enerģijas ietaupījumu, 
būtu papildinoši un vērsti uz ilgtermiņa 
ieguvumiem.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāļauj dalībvalstīm elastīgi veidot valsts ietaupījuma pienākuma shēmas, izvēloties 
atbildīgās puses, shēmas vērienu utt. Tomēr būtu jānosaka, ka saskaņā ar šādām shēmām 
veicamiem pasākumiem jābūt papildinošiem un ka svarīgi ir ilgtermiņa ietaupījumi.

Grozījums Nr. 683
Lena Kolarska-Bobińska

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no pārdotās enerģijas 
apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī, izņemot transportam izmantoto 
enerģiju. Šo enerģijas ietaupījuma apjomu 
atbildīgās puses panāk starp tiešajiem 
patērētājiem.

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs vismaz 1 % no prognozētā
enerģijas tirdzniecības apjoma, kura 
pamatā ir iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī pārdotās enerģijas apjoms, 
izņemot transportam izmantoto enerģiju. 
Šo enerģijas ietaupījuma apjomu atbildīgās 
puses panāk starp tiešajiem patērētājiem, 
nepieļaujot diskrimināciju, 
šķērssubsidēšanu un konkurences 
izkropļojumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 684
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no pārdotās enerģijas 
apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī, izņemot transportam izmantoto 
enerģiju. Šo enerģijas ietaupījuma apjomu 
atbildīgās puses panāk starp tiešajiem 
patērētājiem.

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no iepriekšējā 
kalendārajā gadā šajā dalībvalstī pārdotās 
enerģijas apjoma, izņemot transportam 
izmantoto enerģiju. Šo enerģijas 
ietaupījuma apjomu atbildīgās puses panāk 
starp tiešajiem patērētājiem. Komisija 
nodrošina, lai dalībvalstīm būtu pieejami 
kopīgi vispārējie mērīšanas un 
verificēšanas principi.

Or. en

Grozījums Nr. 685
Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no pārdotās enerģijas 
apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī, izņemot transportam izmantoto 
enerģiju. Šo enerģijas ietaupījuma apjomu 

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, ko 
dalībvalsts nosaka kā 1,5 % atbilstošu 
procentuālu daļu no iepriekšējā 
kalendārajā gadā šajā dalībvalstī pārdotās 
enerģijas apjoma, izņemot transportam 
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atbildīgās puses panāk starp tiešajiem 
patērētājiem.

izmantoto enerģiju. Šo enerģijas 
ietaupījuma apjomu atbildīgās puses panāk 
starp sadales uzņēmumiem un tiešajiem 
patērētājiem. Šis ikgadējais enerģijas 
ietaupījums palīdz sasniegt 3. panta 
2. punktā noteikto mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 686
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no pārdotās enerģijas 
apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī, izņemot transportam izmantoto 
enerģiju. Šo enerģijas ietaupījuma apjomu 
atbildīgās puses panāk starp tiešajiem 
patērētājiem.

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kuru 
dalībvalsts nosaka kā procentuālu daļu no
iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī pārdotās enerģijas apjoma, 
izņemot transportam izmantoto enerģiju. 
Šo enerģijas ietaupījuma apjomu atbildīgās 
puses panāk starp sadales uzņēmumiem un
tiešajiem patērētājiem. Šis ikgadējais 
enerģijas ietaupījums palīdz sasniegt 
3. panta 2. punktā noteikto mērķi.

Or. en

Pamatojums

Member states should be able to set their own national target including previous and ongoing 
saving efforts, but which also incorporates other significant internal (their potential in both 
technology advancement and economic performance) and external (economic growth and 
industrial activities) factors, instead of setting one-for-all savings target at EU level. In this 
way Member States will be able to accomplish the overall directive target (Article 3) and 
consider their national energy efficiency specificities at the same time. Furthermore, there is 
a strong need to provide obligated parties with sufficient influence over a target group within 
energy savings should be realized. Because distributors have limited influence over customer 
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behaviour and lifestyle, and it is of utmost importance that they fulfil their obligation without 
economic risk, they should be able to realize some of required energy savings by themselves 
as well. Otherwise they would need to be granted by some explicit tool covering their 
associated costs.

Grozījums Nr. 687
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no pārdotās enerģijas 
apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī, izņemot transportam izmantoto 
enerģiju. Šo enerģijas ietaupījuma apjomu 
atbildīgās puses panāk starp tiešajiem 
patērētājiem.

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, laikposmā 
no ... gada līdz ... gadam panāk ikgadēju 
enerģijas ietaupījumu, kas ir līdzvērtīgs 
1,5 % no iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī pārdotās enerģijas apjoma, 
izņemot transportam izmantoto enerģiju. 
Šo enerģijas ietaupījuma apjomu atbildīgās 
puses panāk starp tiešajiem patērētājiem, 
nevis samazinot tiem enerģijas piegādi, 
bet gan palielinot iekārtu efektivitāti visās 
nozarēs.

Or. pl

Pamatojums

Ir jānosaka, ka ikgadēji ietaupījumi ir jāpanāk drīzāk ar faktisku efektivitātes palielinājumu 
nekā ierobežojumiem.

Grozījums Nr. 688
Hermann Winkler

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

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

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes veicināšanas shēmu. 
Šajā shēmā jāiekļauj veicinoši pasākumi, 
kas nodrošinātu to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu. Šo 
enerģijas ietaupījuma apjomu cita starpā 
var panākt arī starp tiešajiem patērētājiem.

Or. de

Grozījums Nr. 689
Henri Weber

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no pārdotās enerģijas 
apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī, izņemot transportam izmantoto 
enerģiju. Šo enerģijas ietaupījuma apjomu 
atbildīgās puses panāk starp tiešajiem 
patērētājiem.

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju kumulatīvu enerģijas 
galapatēriņa ietaupījumu, kas ir līdzvērtīgs 
1,5 % no iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī pārdotās enerģijas apjoma, 
izņemot transportam izmantoto enerģiju. 
Šo enerģijas ietaupījuma apjomu atbildīgās 
puses panāk starp tiešajiem patērētājiem.

Or. fr
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Grozījums Nr. 690
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no pārdotās enerģijas 
apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī, izņemot transportam izmantoto 
enerģiju. Šo enerģijas ietaupījuma apjomu 
atbildīgās puses panāk starp tiešajiem 
patērētājiem.

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes atbalsta shēmu. Šajā 
shēmā ir noteikta prasība visiem enerģijas 
sadales uzņēmumiem un/vai visiem
enerģijas mazumtirdzniecības 
uzņēmumiem, kas darbojas dalībvalsts 
teritorijā, panākt ikgadēju enerģijas 
ietaupījumu, kas ir līdzvērtīgs 1,5 % no 
iepriekšējos trijos gados šajā dalībvalstī 
pārdotās enerģijas apjoma, izņemot 
transportam izmantoto enerģiju. Šo 
enerģijas ietaupījuma apjomu atbildīgās 
puses panāk starp tiešajiem patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Pieredze liecina, ka mērķa izmaiņas ir rezultatīvākas tad, ja to var noteikt kā vidēju lielumu 
attiecībā uz ilgstošu laikposmu. Tādējādi mazinās energoefektivitātes mērķlieluma svārstības 
salīdzinājumā ar attīstības modeli, kuru piemērojot var iekļaut tikai iepriekšējā gadā 
panāktos ietaupījumus. Šādi var efektīvāk plānot uzņēmējdarbību vidējā termiņā un 
ilgtermiņā.

Grozījums Nr. 691
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
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ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no pārdotās enerģijas 
apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī, izņemot transportam 
izmantoto enerģiju. Šo enerģijas 
ietaupījuma apjomu atbildīgās puses panāk 
starp tiešajiem patērētājiem.

enerģijas ietaupījumu, kas līdz 
2020. gadam sasniedz 15 % no 2010. gadā
šajā dalībvalstī pārdotās enerģijas apjoma. 
Šo enerģijas ietaupījuma apjomu atbildīgās 
puses panāk starp tiešajiem patērētājiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 692
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no pārdotās enerģijas 
apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī, izņemot transportam izmantoto 
enerģiju. Šo enerģijas ietaupījuma apjomu 
atbildīgās puses panāk starp tiešajiem 
patērētājiem.

1. Katra dalībvalsts var izveidot
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no iepriekšējā 
kalendārajā gadā šajā dalībvalstī pārdotās 
enerģijas apjoma, izņemot transportam 
izmantoto enerģiju. Šo enerģijas 
ietaupījuma apjomu atbildīgās puses iegūst 
galvenokārt no tiešajiem patērētājiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 693
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
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shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no pārdotās enerģijas 
apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī, izņemot transportam izmantoto 
enerģiju. Šo enerģijas ietaupījuma apjomu 
atbildīgās puses panāk starp tiešajiem 
patērētājiem.

shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no iepriekšējā 
kalendārajā gadā šajā dalībvalstī pārdotās 
enerģijas apjoma, iekļaujot transportam 
izmantoto enerģiju. Šo enerģijas 
ietaupījuma apjomu atbildīgās puses panāk 
starp tiešajiem patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Transporta nozarē var panākt ļoti ievērojamu energoefektivitātes palielinājumu. Ar šo 
direktīvu būtu jāveicina energoefektivitāte transporta nozarē tieši to pašu iemeslu dēļ, kas 
energoefektivitāti padara par vērtību pārējās ekonomikas nozarēs.

Grozījums Nr. 694
Mario Pirillo

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no pārdotās enerģijas 
apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā šajā 
dalībvalstī, izņemot transportam 
izmantoto enerģiju. Šo enerģijas 
ietaupījuma apjomu atbildīgās puses panāk 
starp tiešajiem patērētājiem.

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no iepriekšējā 
kalendārajā gadā šajā dalībvalstī pārdotās 
enerģijas apjoma. Šo enerģijas ietaupījuma 
apjomu atbildīgās puses panāk starp 
tiešajiem patērētājiem.

Or. it
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Grozījums Nr. 695
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. Šī 
shēma nodrošina to, ka visi enerģijas 
sadales uzņēmumi vai visi enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
ikgadēju enerģijas ietaupījumu, kas ir 
līdzvērtīgs 1,5 % no iepriekšējā 
kalendārajā gadā šajā dalībvalstī pārdotās 
enerģijas apjoma. Šo enerģijas ietaupījuma 
apjomu atbildīgās puses panāk starp 
tiešajiem patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 696
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – otrā daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar stimuliem vai īpašu fiskālo režīmu 
būtu jāveicina pasākumi, kuru mērķis ir 
ilgtermiņa ietaupījumi, vai strukturētas 
programmas, ko ierosinājuši 
energoefektivitātes nozarē strādājošie 
operatori.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis izstrādā visatbilstīgākos pasākumus šā mērķa sasniegšanai.
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Grozījums Nr. 697
Eija-Riitta Korhola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Katra dalībvalsts izveido 
energoefektivitātes pienākuma shēmu vai 
veic citus pasākumus (saskaņā ar 
9. punktu). Ar šo shēmu vai citiem 
attiecīgiem pasākumiem tiek nodrošināts, 
ka visi enerģijas sadales uzņēmumi vai 
visi enerģijas mazumtirdzniecības 
uzņēmumi, kuri darbojas dalībvalsts 
teritorijā, īsteno energoefektivitāti 
veicinošus pasākumus sadarbībā ar 
patērētājiem, kas ir energopakalpojumu 
saņēmēji. Šīs shēmas vai citu attiecīgu 
pasākumu īstenošanas rezultātā tiek 
sasniegts energoefektivitātes mērķis, kas 
saskaņā ar 1. punktu noteikts attiecībā uz 
sadalīto enerģiju. Pasākumus, kas 
nodrošina enerģijas ietaupījumu, 
atbildīgās puses veic starp tiešajiem 
patērētājiem. Dalībvalstis var kontrolēt to, 
kā tiek panākts ietaupījums laikposmā, 
kas nepārsniedz trīs gadus.

Or. en

Pamatojums

The current proposal for a single annual savings target of 1.5% of energy sales volumes is 
not appropriate. It does not take into account previous and ongoing saving efforts of most 
Member States and sectors, and disregards actual technical and economic potential as well 
as external factors like economic growth and the development of industrial activities.
According to Art. 3, member states should set their own national target (based on a series of 
parameters which include previous and ongoing saving efforts, actual technical and economic 
potential, as well as external factors like economic growth and the development of industrial 
activities). We therefore find most appropriate for each member state to set their own savings 
sub-target for the distribution sector (Art. 6) in order to facilitate meeting their overall 
national target, instead of a single savings target set at EU level. Energy companies want to 
save energy together with their customers and other partners. But it should be noted at the 
same time that energy companies have limited influence over customer behaviour and 
lifestyle. Energy efficiency should be driven by the market on business term, whenever 
possible. All market mechanisms for creating value for energy savings should be 
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acknowledged for their role in meeting each country’s target. Obligation schemes are just one 
of many tools to promote energy services. The system must be set up in a way that does not 
discriminate against early movers on the energy efficiency market. As annual variations are 
large in many circumstances including e.g. weather, economy or public awareness, it should 
be possible for the member states to monitor the meeting of the 2020 target on a multi-annual 
basis instead of yearly targets.

Grozījums Nr. 698
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Lai veicinošie pasākumi sniegtu 
maksimālu ieguvumu un tiktu iespējami 
plašāk īstenoti, dalībvalstīm jānodrošina, 
lai katra šāda pasākuma izmaksas 
nepārsniegtu prognozētos ietaupījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 699
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Enerģijas apjomu, kas atbildīgajām 
pusēm ir jāietaupa, nosaka valsts 
regulators, izmantojot metodoloģiju, pēc 
kuras tiek aprēķinātas energoefektivitātes 
optimālās izmaksas dažādās ekonomikas 
nozarēs.
Nosakot šos mērķus, dalībvalstis:
a) ņem vērā 3. pantā minētos valsts 
energoefektivitātes mērķus;
b) nosaka daudzgadu mērķus, tā 
nodrošinot atbildīgajām pusēm 
pietiekamu elastību un prognozējamību, 
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un
c) shēmu piemēro visām nozarēm.
Enerģijas ietaupījuma mērķis tiek ieviests 
pakāpeniski, nosakot katrai dalībvalstij 
atšķirīgu sākotnējo apjomu, lai pilnībā 
ņemtu vērā jau veiktās darbības un 
sasniegtos rezultātus, tostarp jau 
apstiprinātos energoefektivitātes 
pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 700
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina to, ka visas 
izmaksas, kas nepieciešamas, lai panāktu 
enerģijas ietaupījumu, var atgūt no 
tiešajiem patērētājiem. Saskaņā ar 
1. punktu piemērojot enerģijas 
ietaupījuma atbalsta shēmu, dalībvalstis 
nodrošina pārredzamību un nepieļauj 
konkurences izkropļojumus. Tādu 
pasākumu īstenošanu, ar ko iecerēts 
panākt ilgstošā laikposmā noturīgus 
ietaupījumus, var veicināt ar pievienotās 
vērtības faktoru palīdzību, par kuriem
lemj dalībvalstis, un šādi pasākumi nav 
pretrunā iekšējā tirgus noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai noteiktu enerģijas sadales uzņēmumiem izpildāmu pienākumu palielināt 
energoefektivitāti, ir vajadzīgi izmaksu atgūšanas mehānismi. Ierosināts izmantot pievienotās 
vērtības faktorus, tā rosinot tirgus dalībniekus un atbildīgās puses veikt darbības, kuru 
rezultātā tiek panākti ilgstošā laikposmā noturīgi ietaupījumi. Šādi rīkojoties, tiks veidots 
tirgus jaunām un rentablākām tirgus tehnoloģijām.
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Grozījums Nr. 701
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Katras atbildīgās puses līdzšinējais 
veikums, palielinot energoefektivitāti 
laikposmā no 2005. gada 1. janvāra, ir 
uzskatāms par pozitīvu faktoru un tiek 
ņemts vērā.

Or. de

Pamatojums

Ir atzinīgi jāvērtē gan aktuālais, gan līdzšinējais katras atbildīgās puses veikums, uzlabojot 
energoefektivitāti, jo tas rosina strādāt šajā virzienā arī turpmāk. Noteiktie „20-20-20” mērķi 
ir jāsasniedz, īstenojot t. s. klimata un enerģētikas tiesību aktu kopumu (Lēmums 
Nr. 406/2009/EK), kas stājās spēkā 2009. gada jūnijā. Minētā tiesību aktu kopuma pamatā ir 
četri papildinoši tiesību akti, un par atskaites gadu mērķiem, kas jāsasniedz, tajos ir noteikts 
2005. gads.

Grozījums Nr. 702
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Lena Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jan 
Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nosaka, uz kurām 
nozarēm un pasākumiem šī shēma 
attiecas, saskaņā ar 1.b punktu definē 
noteikumus, kas katrā valstī piemērojami 
mērīšanai un verificēšanai, tostarp 
kvalitatīvā izteiksmē formulētas prasības 
projektiem, kā arī shēmas piemērošanu 
tirgus dalībniekiem, kas nav atbildīgās 
puses. Dalībvalstīm ir arī iespēja atbalsta 
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shēmu piesaistīt tirdzniecības 
mehānismam, kas izveidots atbilstoši 
valsts vajadzībām un apstākļiem.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm, kuras nolemj ieviest energoefektivitātes atbalsta shēmu, tā būtu jāveido 
atbilstoši attiecīgās valsts apstākļiem, tomēr pamatojoties uz kopīgiem Eiropas kritērijiem. 
Nevajadzētu liegt iespēju vēlākā posmā ieviest tirdzniecības mehānismu.

Grozījums Nr. 703
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Komisija, saskaņā ar 18. pantu 
pieņemot deleģētus aktus, līdz 2013. gada 
decembrim definē kopīgus un izmaksu 
ziņā lietderīgus kritērijus, pēc kuriem tiek 
vērtēts un verificēts ar energoefektivitātes 
pasākumiem panāktais progress, tostarp 
šo pasākumu īstenošanas rezultātā 
iespējamie enerģijas ietaupījumi, un kuri 
ļaus skaitliskā izteiksmē noteikt 
energoefektivitātes palielinājumu, ko šā 
panta piemērošanas rezultātā atbildīgās 
puses ir sasniegušas. Noteikumus, kas 
katrā valstī piemērojami mērīšanai un 
verificēšanai, dalībvalstis formulē, 
pamatojoties uz šiem kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Pētījumi liecina, ka dažādās sistēmas, kas pašlaik tiek piemērotas ES, ar vienu un to pašu 
darbību panākta efektivitātes palielinājuma apjoms tiek vērtēts atšķirīgi. Tādēļ būtu jāievieš 
metodoloģija, kas nodrošina, ka dažādās valstu shēmas tiek veidotas saskaņā ar katras 
konkrētās valsts noteikumiem, tomēr pamatojoties uz kopīgiem ES kritērijiem, pēc kuriem 
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attiecīgais apjoms tiek mērīts un verificēts.

Grozījums Nr. 704
Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ir jāievieš diferencēti enerģijas 
ietaupījuma mērķi, pamatojoties uz katras 
valsts attiecīgo sākumpunktu un ņemot 
vērā jau veiktās darbības un sasniegtos 
rezultātus.

Or. it

Grozījums Nr. 705
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstīm jāatturas no tādu shēmu 
veidošanas, saskaņā ar kurām 
energoefektivitātes shēmu īstenošanas 
izmaksas būtu jāsedz visiem patērētājiem 
neatkarīgi no tā, vai tie šo pasākumu 
īstenošanas rezultātā ir guvuši tiešu 
labumu vai ne.

Or. en

Grozījums Nr. 706
Bernd Lange

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

1.a Struktūrām, uz kurām attiecas 
emisijas kvotu tirdzniecība, 6. panta 
1. punkta prasības nepiemēro.

Or. de

Pamatojums

Pastāv varbūtība, ka Energoefektivitātes direktīvas (Direktīvas 2009/29/EK) transponēšanas 
rezultātā tiek anulēti saskaņā ar emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu piemērotie stimuli. 
Enerģijas ietaupījuma prasības nedrīkst piemērot uzņēmumiem, uz kuriem attiecas emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēma, tā nodrošinot, ka neveidojas šiem uzņēmumiem neizdevīgi 
konkurences apstākļi.

Grozījums Nr. 707
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta 1. punkts netiek piemērots 
dalībvalstij, kurā ir ekonomikas 
lejupslīde.

Or. de

Pamatojums

Nevar sagaidīt, lai valsts, kuras ekonomika sarūk, veiktu visus ar šo tiesību aktu prasītos 
ieguldījumus. Energopatēriņš lejupslīdes posmā tāpat samazinās.

Grozījums Nr. 708
Evžen Tošenovský

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

1.a Dalībvalstis nodrošina, lai ar enerģijas 
ietaupījumu saistītās izmaksas varētu 
atbilstīgi atgūt no tiešajiem patērētājiem, 
un nepieļauj diskrimināciju, 
šķērssubsidēšanu un konkurences 
izkropļojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 709
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, lai valsts 
iestādes izveidotu izmaksu atgūšanas 
mehānismus, kas garantē visu ar šā panta 
noteikumu izpildi saistīto izmaksu 
atgūšanu.

Or. en

Pamatojums

Sistēmu var veidot arī tā, lai nepieļautu tirgus dalībnieku diskriminēšanu un konkurences 
kropļošanu. Izmaksu atgūšanas mehānismam regulētajās tirgus nozarēs vajadzētu būt 
pienākuma shēmas veidošanas priekšnoteikumam, jo šie mehānismi ir svarīgi, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus.

Grozījums Nr. 710
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis nodrošina 6. panta 
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1. punkta prasību izpildi, būvniecības, 
transporta un rūpniecības nozarē 
īstenojot energoefektivitātes 
palielināšanas plānus un attiecīgus 
pasākumus, kas paredzēti katrai no šīm 
nozarēm.

Or. de

Pamatojums

Dažādām nozarēm ir atšķirīgs energoefektivitātes palielināšanas ekonomiskais potenciāls. 
Tātad ir jāapsver un jānovērtē katra nozare atsevišķi, attiecīgi īstenojot atbilstošus 
pasākumus. 

Grozījums Nr. 711
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis nosaka atbildīgās puses. 
Metodi, kas izvēlēta, lai izteiktu 
energoefektivitātes mērķus, izmanto arī 
tam, lai aprēķinātu energoefektivitātes 
rezultātus, uz kuriem pretendē atbildīgās 
puses. Piemēro IV pielikumā noteiktos 
pārrēķina koeficientus.

Or. fr

Pamatojums

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique par unité d’activité 
(par exemple par point de PIB). En effet, l’efficacité énergétique ne peut être définie en terme 
de réduction absolue de consommation d’énergie puisqu’il s’agit, par essence, d’un ratio. En 
vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir leur propre objectif 
d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, dans le cadre de 
l’objectif général proposé à l’article 1.
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Grozījums Nr. 712
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis enerģijas ietaupījumu, kas 
tiek prasīts no katras atbildīgās puses, 
attiecīgi aprēķina vispirms kā galapatēriņu 
un pēc tam kā primārās enerģijas patēriņu. 
Metodi, kas izvēlēta, lai izteiktu vajadzīgo 
energoefektivitātes palielinājuma apjomu, 
izmanto arī tam, lai aprēķinātu 
ietaupījumu, uz kuru pretendē atbildīgās 
puses. Piemēro IV pielikumā noteiktos 
pārrēķina koeficientus.

Or. en

Grozījums Nr. 713
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis enerģijas ietaupījumu, kas 
tiek prasīts no katras atbildīgās puses, 
izsaka kā galapatēriņu vai kā primārās 
enerģijas patēriņu. Metodi, kas izvēlēta, lai 
izteiktu vajadzīgo enerģijas ietaupījuma 
apjomu, izmanto arī tam, lai aprēķinātu 
ietaupījumu, uz kuru pretendē atbildīgās 
puses. Piemēro IV pielikumā noteiktos 
kurināmā siltumietilpības rādītājus, 
ņemot vērā pārveidošanas procesā 
radušos zudumu.

Or. pl

Pamatojums

Tabulā nav sniegti pārrēķina koeficienti, bet gan siltumietilpības rādītāji, kas ņemti vērā, 
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veicot pārrēķinu.

Grozījums Nr. 714
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Romana Jordan Cizelj, Lena 
Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Iespējamo enerģijas ietaupījuma 
apjomu, kas jāpanāk katrai atbildīgajai 
pusei, dalībvalstis izsaka kā galapatēriņu 
vai kā primārās enerģijas patēriņu. Metodi, 
kas izvēlēta, lai izteiktu vajadzīgo enerģijas 
ietaupījuma apjomu, izmanto arī tam, lai 
aprēķinātu ietaupījumu, uz kuru pretendē 
atbildīgās puses. Piemēro IV pielikumā 
noteiktos pārrēķina koeficientus.

Or. en

Grozījums Nr. 715
Bendt Bendtsen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 716
Henri Weber

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 717
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pasākumi, kuru mērķis ir īstermiņa 
ietaupījumi, kā ir definēts V pielikuma 
1. punktā, neveido vairāk par 10 % 
enerģijas ietaupījuma apjoma, ko prasa 
no katras atbildīgās puses, un to var 
pieskaitīt pienākumam, kas izklāstīts 
1. punktā, vienīgi tad, ja apvieno ar 
pasākumiem, uz kuriem ir attiecināti 
ilgtermiņa ietaupījumi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 718
Henri Weber
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pasākumi, kuru mērķis ir īstermiņa 
ietaupījumi, kā ir definēts V pielikuma 
1. punktā, neveido vairāk par 10 % 
enerģijas ietaupījuma apjoma, ko prasa 
no katras atbildīgās puses, un to var 
pieskaitīt pienākumam, kas izklāstīts 
1. punktā, vienīgi tad, ja apvieno ar 
pasākumiem, uz kuriem ir attiecināti 
ilgtermiņa ietaupījumi.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 719
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Gaston Franco, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pasākumi, kuru mērķis ir īstermiņa 
ietaupījumi, kā ir definēts V pielikuma 
1. punktā, neveido vairāk par 10 % no 
enerģijas ietaupījuma apjoma, ko prasa no 
katras atbildīgās puses, un to var pieskaitīt 
pienākumam, kas izklāstīts 1. punktā, 
vienīgi tad, ja apvieno ar pasākumiem, uz 
kuriem ir attiecināti ilgtermiņa ietaupījumi.

3. Pasākumi, kuru mērķis ir īstermiņa 
ietaupījumi, kā ir definēts V pielikuma 
1. punktā, neveido vairāk par 10 % no 
enerģijas ietaupījuma apjoma, ko prasa no 
katras atbildīgās puses, un to var pieskaitīt 
pienākumam, kas izklāstīts 1. punktā, 
vienīgi tad, ja apvieno ar pasākumiem, uz 
kuriem ir attiecināti iespējamie ilgtermiņa 
ietaupījumi. Dalībvalstis nosaka, kuri 
pasākumi ir vērsti uz īstermiņa 
ietaupījumiem, un šai nolūkā atsaucei tās 
var izmantot V pielikuma 1. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 720
Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pasākumi, kuru mērķis ir īstermiņa 
ietaupījumi, kā ir definēts V pielikuma 
1. punktā, neveido vairāk par 10 %
enerģijas ietaupījuma apjoma, ko prasa no 
katras atbildīgās puses, un to var pieskaitīt 
pienākumam, kas izklāstīts 1. punktā, 
vienīgi tad, ja apvieno ar pasākumiem, uz 
kuriem ir attiecināti ilgtermiņa ietaupījumi.

3. Pasākumi, kuru mērķis ir īstermiņa 
ietaupījumi, kā ir definēts V pielikuma 
1. punktā, neveido pārmērīgu enerģijas 
ietaupījuma apjomu, ko prasa no katras 
atbildīgās puses, un to var pieskaitīt 
pienākumam, kas izklāstīts 1. punktā, 
vienīgi tad, ja apvieno ar pasākumiem, uz 
kuriem ir attiecināti ilgtermiņa ietaupījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 721
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pasākumi, kuru mērķis ir īstermiņa 
ietaupījumi, kā ir definēts V pielikuma 
1. punktā, neveido vairāk par 10 % no 
enerģijas ietaupījuma apjoma, ko prasa no 
katras atbildīgās puses, un to var pieskaitīt 
pienākumam, kas izklāstīts 1. punktā, 
vienīgi tad, ja apvieno ar pasākumiem, uz 
kuriem ir attiecināti ilgtermiņa ietaupījumi.

3. Pasākumi, kuru mērķis ir īstermiņa 
ietaupījumi, kā ir definēts V pielikuma 
1. punktā, neveido vairāk par 5 % no 
enerģijas ietaupījuma apjoma, ko prasa no 
katras atbildīgās puses, un to var pieskaitīt 
pienākumam, kas izklāstīts 1. punktā, 
vienīgi tad, ja apvieno ar pasākumiem, uz 
kuriem ir attiecināti ilgtermiņa ietaupījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 722
Hannes Swoboda

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

3. Pasākumi, kuru mērķis ir īstermiņa 
ietaupījumi, kā ir definēts V pielikuma 
1. punktā, neveido vairāk par 10 % no 
enerģijas ietaupījuma apjoma, ko prasa no 
katras atbildīgās puses, un to var pieskaitīt 
pienākumam, kas izklāstīts 1. punktā, 
vienīgi tad, ja apvieno ar pasākumiem, uz 
kuriem ir attiecināti ilgtermiņa ietaupījumi.

3. Pasākumi, kuru mērķis ir īstermiņa 
ietaupījumi, kā ir definēts V pielikuma 
1. punktā, neveido vairāk par 25 % no 
enerģijas ietaupījuma apjoma, ko prasa no 
katras atbildīgās puses, un to var pieskaitīt 
pienākumam, kas izklāstīts 1. punktā, 
vienīgi tad, ja apvieno ar pasākumiem, uz 
kuriem ir attiecināti ilgtermiņa ietaupījumi.

Or. de

Grozījums Nr. 723
Daniel Caspary

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pasākumi, kuru mērķis ir īstermiņa 
ietaupījumi, kā ir definēts V pielikuma 
1. punktā, neveido vairāk par 10 % no 
enerģijas ietaupījuma apjoma, ko prasa no 
katras atbildīgās puses, un to var pieskaitīt 
pienākumam, kas izklāstīts 1. punktā, 
vienīgi tad, ja apvieno ar pasākumiem, uz 
kuriem ir attiecināti ilgtermiņa ietaupījumi.

3. Pasākumi, kuru mērķis ir īstermiņa 
ietaupījumi, kā ir definēts V pielikuma 
1. punktā, neveido vairāk par 25 % no 
enerģijas ietaupījuma apjoma, ko prasa no 
katras atbildīgās puses, un to var pieskaitīt 
pienākumam, kas izklāstīts 1. punktā, 
vienīgi tad, ja apvieno ar pasākumiem, uz 
kuriem ir attiecināti ilgtermiņa ietaupījumi.

Or. de

Grozījums Nr. 724
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pasākumi, kuru mērķis ir īstermiņa 
ietaupījumi, kā ir definēts V pielikuma 
1. punktā, neveido vairāk par 10 % no 

3. Pasākumi, kuru mērķis ir īstermiņa 
ietaupījumi, kā ir definēts V pielikuma 
1. punktā, neveido vairāk par 40 % no 



PE475.932v01-00 86/101 AM\883489LV.doc

LV

enerģijas ietaupījuma apjoma, ko prasa no 
katras atbildīgās puses, un to var pieskaitīt 
pienākumam, kas izklāstīts 1. punktā, 
vienīgi tad, ja apvieno ar pasākumiem, uz 
kuriem ir attiecināti ilgtermiņa ietaupījumi.

enerģijas ietaupījuma apjoma, ko prasa no 
katras atbildīgās puses, un to var pieskaitīt 
pienākumam, kas izklāstīts 1. punktā, 
vienīgi tad, ja apvieno ar pasākumiem, uz 
kuriem ir attiecināti ilgtermiņa ietaupījumi.

Or. de

Pamatojums

Sākumpunkts katrai dalībvalstij ir atšķirīgs, tādēļ ir vajadzīga lielāka elastība. Piemēram, 
pētījumi liecina, ka vislielākās problēmas rada izpratnes trūkums un ieinteresētības trūkums. 
Tātad tiek ierosinātas „maigākas” prasības, kuras piemērojot varētu panākt enerģijas 
ietaupījumu, kas būtu krietni lielāks par Komisijas ierosināto 10 % apjomu.

Grozījums Nr. 725
Henri Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, lai, aprēķinot 
enerģijas ietaupījuma apjomu saistībā ar 
2. punktā noteiktā pienākuma izpildi, būtu 
ņemts vērā pasākumu darbības laikposms 
un rentabilitāte. Pasākumi ir vērsti uz 
ilgtermiņa ietaupījumiem, un to pamatā ir 
dalībvalstu skaidri un precīzi pieņemtas 
standarta vērtības un darbības laikposmi. 
Šādas vērtības tiek darītas zināmas 
Komisijai. Komisija var pieprasīt, lai šīs 
vērtības tiktu grozītas gadījumā, ja tās 
varētu kropļot konkurenci, vai tad, ja tās 
ir mazāk vērienīgas kā ES līmenī 
noteiktās standarta vērtības un darbības 
laikposmi.

Or. fr

Grozījums Nr. 726
Norbert Glante
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Veicot aprēķinus 1,5 % mērķa izpildes 
vajadzībām, var ņemt vērā primārās 
enerģijas ietaupījumu, kas veidojas, 
nodrošinot tiešajiem patērētājiem 
kurināmā maiņu un/vai pieslēgumu 
efektīvai centralizētajai siltumapgādei un 
dzesēšanai. Komisija līdz 2014. gada 
1. janvārim ievieš attiecīgu metodi, 
pieņemot deleģētu tiesību aktu saskaņā ar 
18. pantu.

Or. de

Pamatojums

Mainot apkures sistēmas, tostarp mainot kurināmo, ir ļoti daudz iespēju ietaupīt primāro 
enerģiju, un tādēļ šī direktīva ir jāattiecina arī uz šādām darbībām. Papildu noteikums 
nodrošina konsekvenci ar 6. un 10. pantā minētajiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 727
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, lai vismaz 
40 % no enerģijas ietaupījuma apjoma, 
kas tiek prasīts no katras atbildīgās puses, 
būtu sasniegti pamatīgas esošā ēku fonda 
renovācijas rezultātā.

Or. en

Pamatojums

Pienākums ietaupīt enerģiju kļūtu par lielisku pamatīgas renovācijas finansēšanas 
mehānismu.
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Grozījums Nr. 728
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, lai vismaz 
40 % no enerģijas ietaupījuma apjoma, 
kas tiek prasīts no katras atbildīgās puses, 
būtu sasniegti pamatīgas esošā ēku fonda 
renovācijas rezultātā.

Or. en

Pamatojums

Šāds noteikums rosinātu atbildīgās puses galvenokārt pievērsties iespaidīgākiem ilgtermiņa 
pasākumiem, nevis īstermiņa pasākumiem, kas ir vieglāk īstenojami, bet mazāk veicina 
energopatēriņa samazināšanu ilgākā laikposmā. Turklāt pienākums ietaupīt enerģiju kļūtu 
par lielisku pamatīgas renovācijas finansēšanas mehānismu.

Grozījums Nr. 729
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai ietaupījums, 
uz kuru pretendē atbildīgās puses, tiktu 
aprēķināts saskaņā ar V pielikuma 
2. punktu. Tās ievieš kontroles sistēmas, 
saskaņā ar kurām tiks neatkarīgi 
pārbaudīta vismaz statistiski būtiska 
atbildīgo pušu īstenoto energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumu daļa.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai 
energoefektivitātes palielinājums, uz kuru 
pretendē atbildīgās puses, tiktu aprēķināts 
un verificēts saskaņā ar kopīgiem 
vispārējiem mērīšanas un verificēšanas 
kritērijiem, piemērojot tos kopā ar 
konkrētās valsts noteikumiem. Kopīgos 
vispārējos mērīšanas un verificēšanas 
kritērijus (piem., kritērijus, kas nepieļautu 
dubultu uzskaiti un garantētu, ka 
ietaupījumi ir papildinoši, kritērijus, pēc 
kuriem nosakāmas darbības laikposma 
standarta vērtības un paredzamie 
ietaupījumi, precizējumu tam, kas īsti ir 
statistikas metodes) definēs Komisija kādā 
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no nākamajiem tiesību aktiem.
Ja finansējums pienākuma shēmai tiek 
nodrošināts ar enerģijas tarifiem, tieši 
valstu energoregulatoriem būtu jānosaka 
shēmas tehniskais un ekonomiskais 
regulējums un jānodrošina tās pārvaldība, 
vajadzības gadījumā — ar trešo personu 
atbalstu.
Tās ievieš kontroles sistēmas, saskaņā ar 
kurām tiks neatkarīgi verificēta vismaz 
statistiski būtiska atbildīgo pušu īstenoto 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu 
daļa.

Or. en

Grozījums Nr. 730
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai ietaupījums, 
uz kuru pretendē atbildīgās puses, tiktu 
aprēķināts saskaņā ar V pielikuma 
2. punktu. Tās ievieš kontroles sistēmas, 
saskaņā ar kurām tiks neatkarīgi 
pārbaudīta vismaz statistiski būtiska 
atbildīgo pušu īstenoto energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumu daļa.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai ietaupījums, 
uz kuru pretendē atbildīgās puses, tiktu 
aprēķināts saskaņā ar V pielikuma 
2. punktu. Tās ievieš oficiāli apstiprinātas
un neatkarīgas mērīšanas un 
verificēšanas sistēmas, saskaņā ar kurām 
tiks neatkarīgi verificēta vismaz statistiski 
būtiska atbildīgo pušu īstenoto 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu 
daļa. Verificēšana ir jāveic katru otro 
gadu. Ja neatkarīgas mērīšanas un 
verificēšanas rezultātā tiek konstatēts 
viens vai vairāki ietaupījumi, kurus nav 
iespējams pārbaudīt, jo tie nav 
dokumentēti, šādus ietaupījumus 20 % 
mērķa izpildes vajadzībām nevar uzskaitīt.

Or. en
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Grozījums Nr. 731
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai ietaupījums, 
uz kuru pretendē atbildīgās puses, tiktu 
aprēķināts saskaņā ar V pielikuma 
2. punktu. Tās ievieš kontroles sistēmas, 
saskaņā ar kurām tiks neatkarīgi 
pārbaudīta vismaz statistiski būtiska 
atbildīgo pušu īstenoto energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumu daļa.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai ietaupījums, 
uz kuru pretendē atbildīgās puses, tiktu 
aprēķināts saskaņā ar V pielikuma 
2. punktu. Tās ievieš kontroles sistēmas, 
saskaņā ar kurām tiks neatkarīgi verificēta
vismaz statistiski būtiska atbildīgo pušu 
īstenoto energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumu daļa. Neatkarīgam revidentam 
katru otro gadu ir jāveic verificēšana.

Or. en

Pamatojums

Ir jābūt iespējai dokumentētos ietaupījumus verificēt — tas ir svarīgi, lai nodrošinātu 
pastāvīgu progresu, cenšoties sasniegt 2020. gadam noteikto 20 % mērķi.

Grozījums Nr. 732
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai ietaupījums, 
uz kuru pretendē atbildīgās puses, tiktu 
aprēķināts saskaņā ar V pielikuma 
2. punktu. Tās ievieš kontroles sistēmas, 
saskaņā ar kurām tiks neatkarīgi 
pārbaudīta vismaz statistiski būtiska
atbildīgo pušu īstenoto energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumu daļa.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai ietaupījums, 
uz kuru pretendē atbildīgās puses, tiktu 
aprēķināts saskaņā ar V pielikuma 
2. punktu. Tās ievieš neatkarīgas 
mērīšanas, kontroles un verificēšanas
sistēmas, saskaņā ar kurām tiks neatkarīgi 
verificēts vismaz statistiski būtisks un 
reprezentatīvs atbildīgo pušu īstenoto 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu 
paraugs.

Or. en
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Pamatojums

Pienācīgai enerģijas ietaupījumu verifikācijai ir izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu, ka 
patērētāji netiek krāpti, un radītu pārliecību, ka prognozētie ietaupījumi patiešām tiek 
sasniegti. Sistēmai ir jānodrošina, lai uz katru pasākuma veidu attiecinātie ietaupījumi 
(ex ante) būtu precīzi un pamatotos uz patērētāju uzvedību reālās dzīves situācijās un lai būtu 
veikta pasākumu nejaušas izlases parauga kontrole (ex post) līdz ar neatkarīgu verifikāciju. 
Šis pēdējais noteikums ir jo īpaši svarīgs pasākumiem, kuru rezultāts ir atkarīgs no patērētāja 
uzvedības, piemēram, izvēloties elektroierīces, spuldzes vai paša spēkiem veicot mājokļa 
bēniņu siltināšanu.

Grozījums Nr. 733
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai ietaupījums, 
uz kuru pretendē atbildīgās puses, tiktu 
aprēķināts saskaņā ar V pielikuma 
2. punktu. Tās ievieš kontroles sistēmas, 
saskaņā ar kurām tiks neatkarīgi 
pārbaudīta vismaz statistiski būtiska 
atbildīgo pušu īstenoto energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumu daļa.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai ietaupījums, 
uz kuru pretendē atbildīgās puses, tiktu 
aprēķināts saskaņā ar V pielikuma 
2. punktu. Tās ievieš kontroles sistēmas, 
saskaņā ar kurām tiks neatkarīgi verificēta
vismaz statistiski būtiska atbildīgo pušu 
īstenoto energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumu daļa. Dalībvalstis nodrošina to, 
ka ar enerģijas ietaupījumu saistītās 
izmaksas var atgūt no tiešajiem 
patērētājiem. Saskaņā ar 1. punktu 
īstenojot ietaupījuma pienākuma shēmu, 
dalībvalstis nepieļauj diskrimināciju, 
šķērssubsidēšanu un konkurences 
izkropļojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 734
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts



PE475.932v01-00 92/101 AM\883489LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai ietaupījums, 
uz kuru pretendē atbildīgās puses, tiktu 
aprēķināts saskaņā ar V pielikuma 
2. punktu. Tās ievieš kontroles sistēmas, 
saskaņā ar kurām tiks neatkarīgi 
pārbaudīta vismaz statistiski būtiska 
atbildīgo pušu īstenoto energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumu daļa.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai ietaupījums, 
uz kuru pretendē atbildīgās puses, tiktu 
aprēķināts saskaņā ar V pielikuma 
2. punktu. Tās ievieš neatkarīgas 
mērīšanas, kontroles un verificēšanas
sistēmas, saskaņā ar kurām tiks neatkarīgi 
verificēta vismaz statistiski būtiska un 
reprezentatīva atbildīgo pušu īstenoto 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu 
daļa.

Or. en

Pamatojums

Pienācīga enerģijas ietaupījumu verifikācija nodrošina to, ka patērētāji netiek krāpti, un rada 
pārliecību par prognozēto ietaupījumu sasniegšanu. Sistēmai ir jānodrošina, lai uz katru 
pasākumu attiecinātie ietaupījumi (ex ante) būtu precīzi un pamatotos uz patērētāju uzvedību 
reālās dzīves situācijās un lai būtu veikta pasākumu nejaušas izlases parauga kontrole 
(ex post) līdz ar neatkarīgu verifikāciju. Tas ir svarīgi pasākumiem, kuru rezultāts ir atkarīgs 
no patērētāja uzvedības, piem., izvēloties spuldzes vai paša spēkiem veicot mājokļa bēniņu 
siltināšanu.

Grozījums Nr. 735
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai ietaupījums, 
uz kuru pretendē atbildīgās puses, tiktu 
aprēķināts saskaņā ar V pielikuma 
2. punktu. Tās ievieš kontroles sistēmas, 
saskaņā ar kurām tiks neatkarīgi 
pārbaudīta vismaz statistiski būtiska 
atbildīgo pušu īstenoto energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumu daļa.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai sasniegtais 
enerģijas ietaupījuma potenciāls, uz kuru 
pretendē atbildīgās puses, tiktu aprēķināts 
un verificēts saskaņā ar kopīgiem 
vispārējiem mērīšanas un verificēšanas 
kritērijiem, piemērojot tos kopā ar 
konkrētās valsts noteikumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 736
Henri Weber

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai ietaupījums, 
uz kuru pretendē atbildīgās puses, tiktu 
aprēķināts saskaņā ar V pielikuma 
2. punktu. Tās ievieš kontroles sistēmas, 
saskaņā ar kurām tiks neatkarīgi 
pārbaudīta vismaz statistiski būtiska 
atbildīgo pušu īstenoto energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumu daļa.

4. Dalībvalstis ievieš kontroles, mērīšanas 
un verificēšanas sistēmas, saskaņā ar 
kurām tiks neatkarīgi verificēta vismaz 
statistiski būtiska atbildīgo pušu īstenoto 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu 
daļa.

Or. fr

Grozījums Nr. 737
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai ietaupījums, 
uz kuru pretendē atbildīgās puses, tiktu
aprēķināts saskaņā ar V pielikuma 
2. punktu. Tās ievieš kontroles sistēmas, 
saskaņā ar kurām tiks neatkarīgi 
pārbaudīta vismaz statistiski būtiska 
atbildīgo pušu īstenoto energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumu daļa.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai ietaupījums, 
uz kuru pretendē atbildīgās puses, tiktu 
aprēķināts saskaņā ar V pielikuma 
2. punktu. Tās ievieš kontroles sistēmas, 
saskaņā ar kurām tiks neatkarīgi verificēta
vismaz statistiski būtiska atbildīgo pušu 
īstenoto energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumu daļa, kas nepārsniedz 0,5 %.

Or. de

Pamatojums

Ir jānodrošina, lai birokrātija neradītu papildu slogu jau tā saspīlētajiem valstu budžetiem.
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Grozījums Nr. 738
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai ietaupījums, 
uz kuru pretendē atbildīgās puses, tiktu 
aprēķināts saskaņā ar V pielikuma 
2. punktu. Tās ievieš kontroles sistēmas, 
saskaņā ar kurām tiks neatkarīgi 
pārbaudīta vismaz statistiski būtiska 
atbildīgo pušu īstenoto energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumu daļa.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai ietaupījums, 
uz kuru pretendē atbildīgās puses, tiktu 
aprēķināts saskaņā ar V pielikuma 
2. punktu. Tās ievieš kontroles sistēmas, 
saskaņā ar kurām tiks neatkarīgi un 
ilgstošā perspektīvā verificēta vismaz 
statistiski būtiska atbildīgo pušu īstenoto 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu 
daļa.

Or. ro

Grozījums Nr. 739
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – otrā daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, ka ar enerģijas 
ietaupījumu saistītās izmaksas var atgūt 
no tiešajiem patērētājiem. Saskaņā ar 
1. punktu īstenojot ietaupījuma 
pienākuma shēmu, dalībvalstis nepieļauj 
diskrimināciju, šķērssubsidēšanu un 
konkurences izkropļojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 740
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – ievaddaļa



AM\883489LV.doc 95/101 PE475.932v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Energoefektivitātes pienākuma shēmas 
ietvaros dalībvalstis var:

5. Enerģijas ietaupījuma pienākuma 
shēmas ietvaros dalībvalstis var:

Or. en

Grozījums Nr. 741
Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell, Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iekļaut prasības ar sociālu mērķi to 
noteiktajiem ietaupījumu pienākumiem, 
tostarp pieprasot, lai pasākumi tiktu 
īstenoti mājsaimniecībās, kuras skar 
enerģētiskā nabadzība, vai sociālajās 
mājās;

a) paturot prātā, ka saskaņā ar 
Direktīvas 2009/73/EK 3. panta 3. punktu 
tās ir definējušas jēdzienu „neaizsargāts 
lietotājs”, nodrošināt, lai daļa no 
energoefektivitātes pasākumiem būtu 
paredzēta tieši šai mērķgrupai;

Or. en

Pamatojums

Nodrošināt to, ka no energoefektivitātes palielinājuma labumu gūst tieši enerģētiskās 
nabadzības skartie iedzīvotāji, — tai vajadzētu būt obligātai prasībai, nevis izvēles iespējai.

Grozījums Nr. 742
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iekļaut prasības ar sociālu mērķi to 
noteiktajiem ietaupījumu pienākumiem, 
tostarp pieprasot, lai pasākumi tiktu 
īstenoti mājsaimniecībās, kuras skar 
enerģētiskā nabadzība, vai sociālajās 
mājās;

a) iekļaut prasības ar sociālu mērķi to 
noteiktajiem ietaupījumu pienākumiem, 
tostarp pieprasot, lai pasākumi tiktu 
īstenoti mājsaimniecībās, kuras skar 
enerģētiskā nabadzība, vai sociālajās 
mājās, un šādi veicinot rīcības 
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programmu īstenošanu, tostarp ar 
daudzpakāpju pieeju (energoaudits, 
energokonsultācijas, finanšu 
konsultācijas, darbu izpilde, darbu 
efektivitātes kontrole);

Or. en

Grozījums Nr. 743
Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iekļaut prasības ar sociālu mērķi to 
noteiktajiem ietaupījumu pienākumiem, 
tostarp pieprasot, lai pasākumi tiktu 
īstenoti mājsaimniecībās, kuras skar 
enerģētiskā nabadzība, vai sociālajās 
mājās;

a) iekļaut prasības ar sociālu mērķi to 
noteiktajiem ietaupījumu pienākumiem, 
tostarp pieprasot, lai pasākumi tiktu 
īstenoti mājsaimniecībās, kuras skar 
enerģētiskā nabadzība, un lai šos 
pasākumus īstenotu ēku īpašnieki vai to
ieguldītāju grupas, kuri izīrē savu 
īpašumu, vai sociālajās mājās;

Or. en

Grozījums Nr. 744
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iekļaut prasības ar sociālu mērķi to 
noteiktajiem ietaupījumu pienākumiem, 
tostarp pieprasot, lai pasākumi tiktu 
īstenoti mājsaimniecībās, kuras skar 
enerģētiskā nabadzība, vai sociālajās 
mājās;

a) iekļaut prasības ar sociālu mērķi to 
noteiktajiem ietaupījumu pienākumiem, 
tostarp pieprasot, lai pasākumi pirmām 
kārtām tiktu īstenoti mājsaimniecībās, 
kuras skar enerģētiskā nabadzība, vai 
sociālajās mājās;

Or. en
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Grozījums Nr. 745
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atļaut atbildīgajām pusēm pieskaitīt 
savam pienākumam sertificētu enerģijas 
ietaupījumu, kuru panākuši 
energopakalpojumu sniedzēji vai citas 
trešās puses; šādā gadījumā tām ir 
jāizveido akreditācijas process, kurš ir 
skaidrs, pārredzams un atklāts visiem 
tirgus dalībniekiem un kurā ievērots 
mērķis samazināt sertifikācijas izmaksas;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 746
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atļaut atbildīgajām pusēm pieskaitīt 
savam pienākumam sertificētu enerģijas 
ietaupījumu, kuru panākuši 
energopakalpojumu sniedzēji vai citas 
trešās puses; šādā gadījumā tām ir 
jāizveido akreditācijas process, kurš ir 
skaidrs, pārredzams un atklāts visiem 
tirgus dalībniekiem un kurā ievērots mērķis 
samazināt sertifikācijas izmaksas;

b) atļaut atbildīgajām pusēm pieskaitīt 
savam pienākumam sertificētu enerģijas 
ietaupījumu, kuru panākuši 
energopakalpojumu sniedzēji vai citas 
trešās puses, ar nosacījumu, ka šādi 
ietaupījumi papildina tos, kas panākti 
ierastajā kārtībā; šādā gadījumā tām ir 
jāizveido akreditācijas process, kurš ir 
skaidrs, pārredzams un atklāts visiem 
tirgus dalībniekiem un kurā ievērots mērķis 
samazināt sertifikācijas izmaksas;

Or. en
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Grozījums Nr. 747
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atļaut atbildīgajām pusēm pieskaitīt 
savam pienākumam sertificētu enerģijas 
ietaupījumu, kuru panākuši 
energopakalpojumu sniedzēji vai citas 
trešās puses; šādā gadījumā tām ir 
jāizveido akreditācijas process, kurš ir 
skaidrs, pārredzams un atklāts visiem 
tirgus dalībniekiem un kurā ievērots mērķis 
samazināt sertifikācijas izmaksas;

b) atļaut atbildīgajām pusēm pieskaitīt 
savam pienākumam sertificētu enerģijas 
ietaupījumu, kuru panākuši 
energopakalpojumu sniedzēji vai citas 
trešās puses; šādā gadījumā dalībvalstis 
nodrošina to, ka ir ieviests akreditācijas 
process, kurš ir skaidrs, pārredzams un 
atklāts visiem tirgus dalībniekiem un kurā 
ievērots mērķis samazināt sertifikācijas 
izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 748
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atļaut atbildīgajām pusēm pieskaitīt 
savam pienākumam sertificētu enerģijas 
ietaupījumu, kuru panākuši 
energopakalpojumu sniedzēji vai citas 
trešās puses; šādā gadījumā tām ir 
jāizveido akreditācijas process, kurš ir 
skaidrs, pārredzams un atklāts visiem 
tirgus dalībniekiem un kurā ievērots mērķis 
samazināt sertifikācijas izmaksas;

b) atļaut atbildīgajām pusēm pieskaitīt 
savam pienākumam sertificētu enerģijas 
ietaupījumu, kuru panākuši sertificēti 
energopakalpojumu sniedzēji vai citas 
sertificētas trešās puses; šādā gadījumā tām 
ir jāizveido akreditācijas process, kurš ir 
skaidrs, pārredzams un atklāts visiem 
tirgus dalībniekiem un kurā ievērots mērķis 
samazināt sertifikācijas izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 749
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) atļaut atbildīgajām pusēm uzskaitīt 
ietaupījumus, kas gūti attiecīgajā gadā, ja 
vien tie ir dokumentēti un verificēti un ja 
vien tie nepaildzina ietaupījumu darbības 
laikposmu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā ietaupījumu darbības laikposmu, pašām dalībvalstīm būtu jāizvēlas, cik lielu 
enerģijas ietaupījuma apjomu var attiecināt uz citu periodu un/vai ieskaitīt kā rezervi. Tas ir 
svarīgi, lai garantētu sistēmas attīstību un saglabātu konkurenci enerģijas ietaupījumu cenu 
līmeņa ziņā.

Grozījums Nr. 750
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) atļaut atbildīgajām pusēm uzskaitīt 
ietaupījumus, kas gūti attiecīgajā gadā, ja 
vien tie ir dokumentēti un verificēti.

Or. en

Pamatojums

Ir jāļauj katrai dalībvalstij pašai lemt par to, cik lielu enerģijas ietaupījuma apjomu var 
attiecināt uz citu periodu un/vai ieskaitīt kā rezervi. Tas ir svarīgi, jo šādā rezerves ieskaita 
sistēmā dalībvalstīm būtu jāņem vērā ietaupījumu darbības laikposms. Rezerves ieskaits ir 
svarīgs, lai garantētu sistēmas attīstību un saglabātu konkurenci enerģijas ietaupījumu cenu 
līmeņa ziņā.

Grozījums Nr. 751
Paul Rübig
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) atļaut atbildīgajām pusēm attiecīgajā 
gadā gūtos ietaupījumus uzskaitīt kā daļu 
no tā, kas vajadzīgs galīgā mērķa 
sasniegšanai 2020. gadā.

Or. en

Pamatojums

Enerģijas ietaupījumi būtu jāuzskaita par visu attiecīgo periodu, jo tas ir vienīgais stimuls, 
kas var garantēt lielus ieguldījumus.

Grozījums Nr. 752
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) atļaut atbildīgajām pusēm attiecīgajā 
gadā gūtos ietaupījumus uzskaitīt kā daļu 
no visa attiecīgā perioda kopējā apjoma.

Or. de

Grozījums Nr. 753
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atļaut atbildīgajām pusēm uzskaitīt 
ietaupījumus, kas gūti attiecīgajā gadā, tā, 
it kā tie būtu gūti jebkuros divos 

c) atļaut atbildīgajām pusēm uzskaitīt 
energoefektivitātes palielinājumu, kas 
gūts attiecīgajā gadā, tā, it kā tas būtu gūts
jebkuros divos iepriekšējos vai divos 
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iepriekšējos vai divos nākamajos gados. nākamajos gados.

Or. en

Grozījums Nr. 754
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en


